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Test Lead Set

Bezpečnostní informace
XWVýstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
zranění, dodržujte následující pokyny:
• Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana
poskytovaná výrobkem nebude působit.
• Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní
informace.
• Dodržujte místní a státní bezpečnostní předpisy.
Používejte prostředky osobní ochrany (schválené gumové
rukavice, ochranu obličeje, nehořlavé oblečení), abyste
zabránili úrazu elektrickým proudem tam, kde jsou
nebezpečné vodiče pod proudem.
• Nepracujte sami.
• Omezte používání na uvedenou kategorii měření, napětí
nebo kategorii intenzity proudu.
• Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
• Nedotýkejte se objektů pod napětím vyšším než 30 V AC
rms, špičkovém 42 V AC nebo 60 V DC.
• Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů, výparů
nebo ve vlhkém či mokrém prostředí.
• Nepřevyšujte nejnižší jmenovitou hodnotu kategorie
měření (CAT) žádné komponenty výrobku, sondy nebo
příslušenství.
• Nepoužívejte poškozené měřicí kabely. Zkontrolujte měřicí
kabely, zda nemají poškozenou izolaci, zda není vidět
obnažený kov (pokud je použit) nebo nejeví známky
opotřebení. Zkontrolujte, zda nejsou měřicí kabely
přerušené.
• Mějte stále prsty za ochranou prstů na sondách.
• Používejte pouze sondy, zkušební vodiče a příslušenství,
které mají stejnou kategorii měření, napětí a hodnotu
proudu jako výrobek.
• Ujistěte se, že měřicí kabely jsou pevně připojené
k přístroji a dalšímu příslušenství.
• Nepoužívejte k prodlužování kabelů stohovatelný
konektor.
• Stohovatelný konektor používejte pouze pro šíření
zdrojového signálu ze svorek zařízení na jiný pasivní
vstup. Nikdy nepoužívejte pro připojení testovaného
vodiče stohovatelný konektor v kombinaci s měřicími
sondami.
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Symboly
»
Nahlédněte do uživatelské dokumentace.
T
Dvojnásobně izolovaný
W
VÝSTRAHA. NEBEZPEČÍ.
X

VÝSTRAHA. NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Kategorie měření CAT III se vztahuje na

½ testovací a měřicí obvody připojené k distribuční
části nízkonapěťového rozvodu v budově.

Kategorie měření CAT IV se vztahuje na
¾ testovací a měřicí obvody připojené k přívodu
nízkonapěťového rozvodu v budově.

P
Pokyny

Vyhovuje směrnicím Evropské unie.

Kompletní pokyny naleznete v uživatelské příručce přístroje,
se kterým kabely používáte.

Čištění

Výrobek čistěte pomocí měkkého hadříku namočeného ve
vodě s jemným čisticím prostředkem. Neponořujte do
kapaliny. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani syntetická
rozpouštědla.

Všeobecné specifikace

Teplota........................ -25 °C až 60 °C
Vlhkost ....................... maximálně 80 % RV maximum pro
teploty do 31 °C, lineárně klesá na
50 % RV při teplotě 40 ° C
Provozní nadmořská
výška .......................... 2 000 metrů
IEC 61010-031 ............ CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V 12 A
Bezpečnostní
normy ......................... IEC 61010-031, stupeň znečištění 2

Kontaktujte společnost Fluke

• Technická podpora USA: 1-800-44-FLUKE
(1-800-443-5853)
• Kalibrace/oprava USA: 1-888-99-FLUKE
(1-888-993-5853)
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Evropa: +31 402-675-200
• Japonsko: +81-3-6714-3114
• Singapur: +65-6799-5566
• Čína: +86-400-921-0835
• Brazílie: +55-11-3530-8901
• Po celém světě: +1-425-446-5500
Nebo navštivte internetovou stránku Fluke www.fluke.com.
Pokud chcete svůj výrobek registrovat, navštivte stránku
http://register.fluke.com.
Chcete-li zobrazit, vytisknout nebo stáhnout nejnovější
dodatek k příručce, navštivte webovou stránku
http://us.fluke.com/usen/support/manuals

