SLDR, SLDG
Laser Detectors

Güvenlik Bilgileri
3 Yıl Sınırlı Garanti.
Tam garanti için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Ürününüzün kaydını gerçekleştirmek için www.plslaser.com adresini
ziyaret edin.
En güncel kılavuz veya kılavuz eklerini görüntülemek, yazdırmak veya
indirmek için www.plslaser.com adresini ziyaret edin.
Uyarı ibaresi, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.
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W Uyarı
Kişisel yaralanmaları önlemek için:
• Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
• Tüm talimatları dikkatlice okuyun.
• Ürün üzerinde değişiklik yapmayın ve Ürünü yalnızca
belirtilen şekilde kullanın; aksi takdirde Ürün tarafından
sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
• Düzgün çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
• Üzerinde değişiklik yapılmışsa veya hasarlıysa Ürünü
kullanmayın.
• Ürün uzun süre kullanılmayacaksa veya 50 °C üzerindeki
sıcaklıklarda saklanacaksa pilleri çıkarın. Piller çıkarılmazsa
pil sızıntısı Ürüne zarar verebilir.

Semboller
Aşağıdaki tabloda, Üründe veya bu belgede kullanılabilecek olan
semboller listelenmektedir.
Sembol

Açıklama



Kullanıcı belgelerine başvurun.

W

UYARI. TEHLİKE RİSKİ.
Pil veya pil yuvası.

P

Avrupa Birliği direktiflerine uygundur.



İlgili Avustralya Güvenlik ve EMC standartlarına
uygundur.

Sembol



~

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

Teknik Özellikler
Güç
Piller.............................................. 1 x 9 V Alkalin IEC LR61
Pil Ömrü ............................................≥30 saat, sürekli kullanım, test edildiği gibi
Boyutlar
(Y x G x U) ........................................ 83 mm x 83 mm x 32 mm
(3,25 inç x 3,25 inç x 1,25 inç)
Ağırlık
Kelepçe olmadan.......................... 136 g (4,8 oz)
Kelepçe ile .................................... 227 g (8 oz)
Sıcaklık
Çalışma ........................................ -18 °C ila +50 °C
Depolama
Pil olmadan .............................. -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila +158 °F)
Pil ile ........................................ -20 °C ila +50 °C (-0,4 °F ila +122 °F)
Rakım
Çalışma ........................................ 2000 m
Depolama ..................................... 12.000 m

Güvenlik ........................................... IEC 61010-1: Kirlilik Derecesi 2
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)
Uluslararası .................................. IEC 61326-1: Temel Elektromanyetik Ortam
CISPR 11: Grup 1, Sınıf B
Grup 1: Ekipman, dahili çalışması için gereken, kasten oluşturulan ve/veya
kullanılan iletken bağlanmış telsiz frekans enerjisi içerir.
Sınıf B: Ekipman, evler ve ev olarak kullanılan binalara besleme yapan alçak
gerilimli güç kaynağı ağlarına doğrudan bağlı olan yerlerde kullanım için
uygundur.
Ekipman bir test nesnesine bağlandığında CISPR 11 seviyelerini aşan
emisyonlar meydana gelebilir
Kore (KCC) ................................... B Sınıfı Ekipman (Evde kullanıma yönelik yayın
iletişim ekipmanı)
USA (FCC) ................................... 47 CFR 15 alt bölüm B. Bu ürün 15.103 bendi
uyarınca istisnai ürün olarak değerlendirilir.

