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Performance Series
Thermal Imagers
Güvenlik Bilgileri
www.fluke.com adresine giderek ürününüzü kaydettirebilir ve daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.
Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

Uyarı
Göz hasarı ve kişisel yaralanmaları önlemek için:
•

Lazere bakmayın. Lazeri direkt olarak insanlara veya
hayvanlara ya da dolaylı olarak yansıtıcı yüzeylere
tutmayın.

•

Ürünü açmayın. Lazer ışığı gözler için zararlıdır.
Ürünü yalnızca onaylı teknik bir tesiste tamir ettirin.

Ürünün mercek kapağı içinde ek lazer uyarı bilgisi bulunmaktadır.

hwj010.eps

PN 4633357 July 2015 (Turkish)
©2015 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.
All product names are trademarks of their respective companies.

 Uyarı
Kişisel yaralanmaları önlemek için:
•

Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini
okuyun.

•

Tüm talimatları dikkatlice okuyun.

•

Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi
takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz
kalabilir.

•

Yanlış ölçümleri önlemek için, düşük pil göstergesi
göründüğünde pilleri değiştirin.

•

Doğru çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.

•

Ürün hasarlı ise kullanmayın.

•

Gerçek sıcaklıklar için emisivite bilgisine bakın.
Yansıtıcı nesneler gerçek sıcaklık ölçümlerinden
daha düşük sonuçlar verir. Bu nesneler yanık
tehlikesine neden olur.

•

Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu
yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda
kullanmayın.

•

Pil hücrelerini veya pil paketlerini ısıya veya ateşe
yaklaştırmayın. Güneş ışığında bırakmayın.

•

Pil hücrelerini veya pil paketlerini sökmeyin veya
ezmeyin.

•

Uzun bir süre kullanılmaması durumunda pil
sızıntısını ve ürüne hasar vermesini önlemek
amacıyla pilleri çıkarın.

•

Ürünü pil şarj cihazına bağlamadan önce, şarj
cihazını elektrik prizine bağlayın.

•

Pili şarj etmek için yalnızca Fluke tarafından
onaylanan güç adaptörlerini kullanın.

•

Hücreleri ve pil paketlerini temiz ve kuru tutun. Kirli
konektörleri kuru ve temiz bir bezle temizleyin.

İşaretler
İşaret

Açıklama



Tehlike Riski. Önemli bilgiler. El kitabına bakın.



UYARI. LAZER RADYASYONU. Gözün zarar görmesi
riski.

,
A
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Pil durumu. Pil simgesi hareket ediyorsa pil şarj ediliyordur.
AC gücüne bağlıdır. Pil çıkarılmıştır.
Açık/Kapalı İşareti



Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.



İlgili Avustralya EMC standartlarına uygundur.




İlgili Güney Kore EMC Standartlarına uygundur.
Kuzey Amerika güvenlik standartlarına uygunluğu CSA
Grup tarafından onaylanmıştır.
Japonya Kalite Birliği



Bu Ürün, lityum-iyon pil içerir. Katı atıklarla karıştırmayın.
Bitmiş piller yetkin bir geri dönüşüm uzmanı veya tehlikeli
madde uzmanı tarafından atılmalıdır. Geri dönüşüm
bilgileri için yetkili Fluke Servis Merkezi ile irtibata geçin.



Bu ürün, WEEE Yönergesi işaret gerekliliklerine uygundur.
Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla
birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün
Kategorisi: WEEE Yönergesi Ek I'deki ekipman türlerine
göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü
olarak sınıflandırılmıştır. Bu ürünü sınıflandırılmamış
belediye atığı olarak atmayın.

Güvenlik Teknik Özellikleri
Çalışma sıcaklığı .............................-10°C ila +50°C
Depolama sıcaklığı ..........................-20°C ila +50°C
Pil şarj etme sıcaklığı ......................0°C ila 40°C
Rakım
Çalışma ..................................... 2000 m
Depolama ..................................12.000 m

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Uluslararası .................................. IEC 61326-1: Temel
Elektromanyetik Ortam
CISPR 11: Grup:1, Sınıf A
Grup 1: Ekipmanın dahili çalışması için gereken, kasten
oluşturulan ve/veya kullanılan yalıtkan bağlanmış radyo
frekans enerjisi içerir.
Sınıf A: Ekipman evler ve ev olarak kullanılan binalara
besleme yapan düşük gerilimli güç kaynağı ağlarına
doğrudan bağlı olan yerler haricinde bütün yerlerde kullanım
için uygundur. Işınla gönderilenlerin ve iletilen problemler
sebebiyle diğer ortamlarda elektromanyetik uyumluluğu
sağlamak konusunda olası sorunlarla karşılaşılabilir.
Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11
seviyelerini aşan emisyonlar meydana gelebilir.
Kore (KCC) ................................... A Sınıfı Ekipman
(Endüstriyel Yayın ve İletişim
Ekipmanı)
Sınıf A: Ekipman endüstriyel elektromanyetik dalga yayan
ekipman gerekliliklerini karşılar ve satıcı veya kullanıcı bunu
dikkate almalıdır. Bu cihazın çalışma ortamlarında
kullanılması amaçlanmıştır; cihaz ev kullanımına uygun
değildir.
USA (FCC) ................................... 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu
ürün 15.103 bendi uyarınca
istisnai ürün olarak
değerlendirilir.
SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürünü, satın alındıktan iki yıl sonra işçilik ve malzeme
kusurları açısından garanti dışında kalır. Bu garanti, sigortaları, tek
kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma,
kirlilik ya da anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu
ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme
yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek,
iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis
merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla
beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA
UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR TEMİNAT, AÇIK YA DA GİZLİ
HİÇBİR ŞEKİLDE İMA EDİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR
NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ
YA DA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE
ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir
garantinin ya da arızi veya nihai hasarların hariç tutulmasına ya da
sınırlanmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için
geçerli olmayabilir.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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