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AC/DC Current Clamp
Informacje na temat
bezpieczeństwa
Aby zarejestrować produkt i uzyskać więcej informacji, należy przejść
do strony internetowej www.fluke.com.
Ostrzeżenie pozwala określić warunki i procedury, które mogą być
niebezpieczne dla użytkownika.

 Ostrzeżenie
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem,
wywołania pożaru i odniesienia obrażeń:
•
Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
•
Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z
podanymi zaleceniami. W przeciwnym razie praca z
nim może być niebezpieczna.
•
Urządzenia można używać do pomiaru napięcia, prądu
lub innych kategorii pomiaru, ale wszystkie pomiary
mogą być dokonywane wyłącznie do wartości
znamionowej określonej w instrukcji.
•
Nie wolno dotykać przewodników podczas pracy z
napięciem przemiennym o wartości skutecznej wyższej
niż 30 V, napięciem przemiennym o wartości
szczytowej 42 V lub napięciem stałym 60 V.
•
Nie wolno używać produktu w pobliżu gazów
wybuchowych, oparów oraz w środowisku wilgotnym
lub mokrym.
•
Nie wolno używać uszkodzonego produktu. Należy go
niezwłocznie wyłączyć.
•
Nie wolno używać produktu, jeśli działa w sposób
nieprawidłowy.
•
Przedział akumulatora musi zostać zamknięty i
zablokowany. Dopiero wtedy można rozpocząć
użytkowanie urządzenia.
•
Gdy wskaźnik stanu naładowania baterii zasygnalizuje
niski poziom naładowania, należy wymienić baterie. W
przeciwnym razie wyniki pomiarów mogą być
nieprawidłowe.
•
Naprawę zlecać wyłącznie upoważnionym do tego
zakładom.
•
Używać wyłącznie zaakceptowanych części
zamiennych.
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Należy przestrzegać wymogów lokalnych i krajowych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Gdy
odsłonięte przewodniki są pod napięciem, należy
używać środków ochrony osobistej (homologowane
rękawice gumowe, ochrona twarzy i ubranie
ognioodporne), zabezpieczających przed porażeniem i
łukiem elektrycznym.
Nie należy pracować samemu.
Urządzenie należy sprawdzić przed każdym użyciem.
Należy zawsze sprawdzić, czy nie ma pęknięć oraz czy
nie brakuje elementów obudowy cęgów lub
fragmentów izolacji przewodów. Sprawdź izolację
kabla. Dokładnie sprawdzić izolację wokół szczęk.
Przed rozpoczęciem nakładania lub zdejmowania
elastycznej sondy prądowej należy wyłączyć zasilanie
obwodu lub zabezpieczyć się, nakładając środki
ochrony osobistej zgodne z obowiązującymi
przepisami.
Nie wolno używać urządzenia ze zdjętymi osłonami lub
otwartą obudową. Istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem o wysokim napięciu.
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia
skasować sygnały wejściowe.

W celu bezpiecznego użytkowania i konserwowania
urządzenia:
•
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres,
należy wymontować baterie, aby zapobiec wyciekom i
ewentualnemu uszkodzeniu produktu.
•
Jeśli nastąpił wyciek z baterii, przed przystąpieniem do
użytkowania produktu należy przeprowadzić niezbędne
naprawy.
•
Przy wymianie należy zwracać uwagę na polaryzację
baterii. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną
wycieku.
•
W akumulatorach znajdują się niebezpieczne związki
chemiczne, które mogą spowodować oparzenia lub
wybuchnąć. W razie kontaktu z niebezpiecznymi
związkami chemicznymi spłukać je wodą i zapewnić
pomoc medyczną.

Tabela 1. Symbole
Symbol

Znaczenie



Niebezpieczeństwo. Ważne informacje. Patrz instrukcja.



Niebezpieczne napięcie



Podwójna izolacja



Baterie
Kategoria pomiarowa III dotyczy obwodów testowych i
pomiarowych podłączonych do niskonapięciowej części
rozdzielczej instalacji MAINS budynku.
Kategoria pomiarowa IV dotyczy obwodów testowych i
pomiarowych podłączonych do źródła niskiego napięcia
rozdzielczej instalacji MAINS budynku.

CAT III
CAT IV









Odpowiada wymogom Unii Europejskiej
Odpowiada stosownym standardom bezpieczeństwa w
Ameryce Północnej
Odpowiada stosownym standardom dotyczącym
kompatybilności elektromagnetycznej w Australii.
Produkt spełniający odpowiednie normy dla urządzeń
elektromagnetycznych w Korei Płd.
Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE
(2002/96/WE) określającą wymogi dotyczące
znaczników. Naklejona etykieta oznacza, że nie należy
wyrzucać tego produktu elektrycznego/elektronicznego
razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Kategoria produktu: Zgodnie z aneksem I
dyrektywy WEEE dotyczącym typów oprzyrządowania,
ten produkt zalicza się do kategorii 9, czyli jest to
„przyrząd do kontroli i monitorowania”. Nie wyrzucać
urządzenia wraz z niesortowanymi odpadami
komunalnymi. Informacje na temat recyklingu można
znaleźć na stronie internetowej firmy Fluke.

Dane dotyczące bezpieczeństwa
Temperatura pracy ............................od -10 °C do +50 °C
Wysokość pracy ................................≤2000 m

OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Niniejszy produkt firmy Fluke będzie wolny od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres trzech lat od daty zakupu. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje bezpieczników, baterii wymiennych lub
uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania,
niewłaściwego użycia, modyfikacji, skażenia lub nieprawidłowych
warunków działania lub obsługi. Punkty sprzedaży nie posiadają
uprawnień do oferowania żadnych innych gwarancji w imieniu firmy
Fluke. Aby skorzystać z serwisu w czasie trwania gwarancji należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym Centrum Serwisowym
firmy Fluke w celu uzyskania informacji dotyczących autoryzacji
zwrotu, a następnie wysłać produkt do tego Centrum Serwisowego
podając opis problemu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM
DLA NABYWCY. ŻADNE INNE GWARANCJE - NA PRZYKŁAD
ZDATNOŚCI PRODUKTU DO DANEGO CELU, NIE SĄ ANI
WYRAŻONE ANI NIE MOGĄ BYĆ DOROZUMIANE. FIRMA FLUKE
NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE SPECJALNE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE USZKODZENIA
LUB STRATY POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY LUB
ZAŁOŻENIA. Ponieważ w niektórych stanach lub krajach nie jest
dozwolone wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub
przypadkowych lub wynikowych strat, to oświadczenie o ograniczeniu
odpowiedzialności producenta może nie mieć zastosowania do
każdego Nabywcy.
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P.O. Box 9090
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