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Performance Series
Thermal Imagers
Turvaohjeet
Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com.
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

 Varoitus
Silmävammojen ja henkilövahinkojen estäminen:
•

Älä katso lasersäteeseen. Älä suuntaa laseria
suoraan tai epäsuorasti heijastavien pintojen kautta
henkilöihin tai eläimiin.

•

Älä avaa laitetta. Lasersäde vaurioittaa silmiä.
Korjauta laite ainoastaan valtuutetussa
korjaamossa.

Laseria koskeva lisävaroitus on tuotteen linssinsuojuksen sisäpuolella.
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 Varoitus
Henkilövahinkojen estäminen:
•

Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.

•

Lue kaikki ohjeet huolellisesti.

•

Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä tavalla, etteivät
laitteen turvaominaisuudet heikkene.

•

Vältä virheelliset mittaustulokset vaihtamalla
paristot, kun saat varoituksen paristojen
heikenneestä toiminnasta.

•

Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.

•

Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.

•

Katso lämpötilojen emissiivisyystiedot. Heijastavien
kohteiden mittaustulokset ovat todellisia lämpötiloja
alhaisemmat. Kohteet aiheuttavat palovamman
vaaran.

•

Älä käytä laitetta tilassa, jossa on räjähdysherkkiä
kaasuja tai höyryjä, tai kosteassa ympäristössä.

•

Älä aseta akkukennoja ja akkuyksiköitä
lämmönlähteen tai avotulen lähelle. Älä laita
akkua/paristoa auringon valoon.

•

Älä pura tai murskaa akkukennoja ja akkuyksiköitä.

•

Jos Tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista akut,
jotta ne eivät vuoda ja vahingoita Tuotetta.

•

Kytke akkulaturi verkkovirtaan ennen sen kytkemistä
laitteeseen.

•

Käytä akun lataukseen ainoastaan Fluken
hyväksymää adapteria.

•

Pidä akkukennot ja akkuyksiköt puhtaana ja kuivana.
Puhdista likaiset liittimet kuivalla ja puhtaalla liinalla.

Symbolit
Symboli

Kuvaus



Vaara. Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirja.



VAROITUS. LASERSÄTEILY. Silmävaurioiden vaara.

,

Akun tila: Kun animaatio on meneillään, akku latautuu

A

Kytketty verkkovirtaan. Akku poistettu.

O

Virtapainikkeen symboli



Vastaa EU:n direktiivejä.



Vastaa olennaisia australialaisia EMC-standardeja.




Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien mukainen.
CSA Groupin hyväksymä Pohjois-Amerikan
turvallisuusstandardien mukaisesti.
Japanin standardointiviranomainen, Japan Quality
Association



Tässä tuotteessa on litiumioniakku. Sitä ei saa heittää
kiintojätteisiin. Käytetyt akut on annettava pätevän
kierrätys- tai vaarallisten aineiden käsittely-yrityksen
hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaan. Pyydä
kierrätystietoja valtuutetusta Fluken huoltokeskuksesta.



Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin
merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä
sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää
kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin
liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu
luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä
tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa
yhdyskuntajätteissä.

Turvallisuuserittelyt
Käyttölämpötila ...............................–10 °C...+50 °C
Säilytyslämpötila .............................–20 °C to...+50 °C
Akun latauslämpötila ......................0 °C...40 °C
Korkeus
Käyttö ........................................ 2 000 m
Säilytys ...................................... 12 000 m

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Kansainvälinen ............................. IEC 61326-1: Tavallinen
sähkömagneettinen
ympäristö
CISPR 11, ryhmä 1, luokka A
Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa
laitteensisäisissä toiminnoissa.
Luokka A: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tiloissa,
lukuun ottamatta kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty
suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen
matalajännitteiseen jakeluverkkoon. Sähkömagneettisen
yhteensopivuuden takaamisessa saattaa olla vaikeuksia
muissa ympäristöissä, mikä aiheutuu johtuvista ja
säteilevistä häiriöistä.
CISPR 11:n edellyttämät päästörajoitukset saattavat ylittyä,
jos laite on liitetty testauskohteeseen.
Korea (KCC) ................................. Luokan A laite (teollinen
lähetys- ja
tiedonsiirtolaitteisto).
Luokka A: Laite täyttää teollisen sähkömagneettisia aaltoja
säteilevän laitteiston vaatimukset, ja myyjän tai käyttäjän on
otettava se huomioon. Tämä laitteisto on tarkoitettu
käytettäväksi liiketoimintaympäristöissä. Sitä ei saa käyttää
kotitalouksissa.
US (FCC) ...................................... 47 CFR 15 B. Tämä tuote on
poikkeus osan 15.103
mukaan.
RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS
Valmistaja takaa kahden vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluketuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata
sulakkeita, akkuja/paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä,
laiminlyönnistä, muutoksista, likaantumisesta tai epätavallisista käyttötai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. Jälleenmyyjillä ei ole
oikeutta laajentaa takuuta Fluken puolesta. Jos tuote tarvitsee
takuuhuoltoa, ota yhteyttä lähimpään Fluken valtuuttamaan
huoltokeskukseen saadaksesi takuupalautukseen tarvittavat tiedot ja
lähetä sitten tuote kyseiseen huoltokeskukseen ja toimita mukana
ongelman kuvaus.
TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE
EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA
TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI
SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA,
PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN.
Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai
seuraamuksellisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai
epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske
Sinua.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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