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Test Lead Set

Güvenlik Bilgileri

XWUyarı
Olası elektrik çarpması, yangın veya fiziksel yaralanmaları
önlemek için:
• Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi takdirde
Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
• Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli elektrik
yüklü iletkenlerin açıkta olduğu yerlerde; elektrik
çarpmalarını ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek
yaralanmaları önlemek için kişisel koruyucu ekipman
(onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve dayanıklı
giysiler) kullanın.
• Yalnız çalışmayın.
• Çalışmayı belirtilen ölçüm kategorisi, voltaj veya amper
derecesi ile sınırlayın.
• Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
• 30 V ac rms, 42 V ac tepe ya da 60 V dc değerinden yüksek
gerilimlere dokunmayın.
• Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu
yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın.
• Bir Ürün, prob veya aksesuarın en düşük değere sahip
parçasının Ölçüm Kategorisi (CAT) değerini aşmayın.
• Hasarlı olması durumunda test uçlarını kullanmayın. Test
uçlarını; hasarlı yalıtım ve açıkta kalan metal kısımlar
açısından veya (varsa) göstergenin aşınma belirtileri
gösterip göstermediğini görmek için inceleyin. Test
uçlarında kesinti olup olmadığını kontrol edin.
• Parmaklarınızı, test problarının üzerindeki parmak
korumalıklarının arkasında tutun.
• Yalnızca ürünle aynı ölçüm kategorisi, voltaj ve amper
oranına sahip probları, test uçlarını ve aksesuarları
kullanın.
• Test elektrotlarının cihaza ve diğer aksesuarlara sıkıca
takılı olduğundan emin olun.
• Test ucu uzatması için istiflenebilir konektör kullanmayın.
• İstiflenebilir konektörü yalnızca ekipman terminalindeki
kaynak sinyalin başka bir pasif girişe dağıtılması için
kullanın. İstiflenebilir konektörü, bir test probuyla birlikte
test edilmekte olan bir iletkene bağlamak için kesinlikle
kullanmayın.
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Semboller
»
Kullanıcı belgelerine başvurun.
T
Çift Yalıtımlı
W
UYARI. TEHLİKE RİSKİ.
X
½

UYARI. TEHLİKELİ GERİLİM. Elektrik
çarpması riski.
Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük gerilim
ŞEBEKE tesisatının dağıtım kısmına bağlı
test ve ölçüm devreleri için geçerlidir.
Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük gerilim

¾ ŞEBEKE tesisatının kaynağına bağlı test ve
ölçüm devreleri için geçerlidir.

P
Avrupa Birliği direktiflerine Uygundur.
Talimatlar

Eksiksiz talimatlar için uçları kullanan cihazın Kullanım
Kılavuzu'na bakın.

Temizleme

Ürünü, su ve hafif deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir
bezle temizleyin. Sıvıya batırmayın. Aşındırıcı maddeler veya
solvent kullanarak temizlemeyin.

Genel Teknik Özellikler

Sıcaklık ..........................-25 °C ila 60 °C
Nem Oranı .....................31 °C sıcaklığa kadar maksimum
%80 RH, 40 °C sıcaklıkta doğrusal
olarak %50 RH değerine iner
Yükseklik .......................2000 metre
IEC 61010-031 ...............CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 12 A
Güvenlik Standartları ...IEC 61010-031, Kirlilik Derecesi 2
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