CNX t3000
Wireless K-Type
Thermometer
Güvenlik Bilgileri
www.fluke.com adresine giderek ürününüzü kaydettirebilir ve daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.
Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

XW Uyarı
Olası elektrik çarpması, yangın ve kişisel yaralanmaları
önlemek için:
•
Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
•
Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi takdirde
Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
•
Çalışmayı belirtilen ölçüm kategorisi, voltaj ve amper
derecesi ile sınırlayın.
•
> 30 V ac rms, 42 V ac pik veya 60 V dc'deki voltajlara
dokunmayın.
•
Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu
yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda
kullanmayın.
•
Ürünün hasar görmesi durumunda Ürünü kullanmayın
ve devre dışı bırakın.
•
Doğru çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
•
Ürünü çalıştırmadan önce pil kapağı kapatılmalı ve
kilitlenmelidir.
•
Yanlış ölçümleri önlemek için, düşük pil göstergesi
göründüğünde pilleri değiştirin.
•
Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.
•
Yalnızca belirtilen yedek parçaları kullanın.
•
Doğrudan şebekeye bağlamayın.
Ürünün güvenli çalıştırılması ve bakımı için:
•
Uzun bir süre kullanılmaması durumunda pil sızıntısını
ve ürüne hasar vermesini önlemek amacıyla pilleri
çıkarın.
•
Pil sızıntısı olması durumunda, kullanmadan önce
ürünü onarın.
•
Pil sızıntısını önlemek için pil kutuplarının doğru
olduğundan emin olun.
•
Piller, yanıklara ve patlamalara neden olabilecek
tehlikeli kimyasallar içerir. Kimyasallara maruz
kalınması durumunda suyla yıkayın ve tıbbi yardım
alın.
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Tablo 1. Semboller
Anlamı

Sembol

W

Tehlike Riski. Önemli bilgiler. Kılavuza bakınız.

X

Tehlikeli Voltaj

T

Çift izolasyon

M

Pil

J

Topraklama

P
)

Avrupa Topluluğu direktiflerine Uygundur.

;

İlgili Avustralya EMC gerekliliklerine uygundur

~

Bu ürün, WEEE Direktifi (2002/96/EC) 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 Araçları" ürünü
olarak sınıflandırılır. Bu ürünü sınıflandırılmamış
belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri
için Fluke web sitesine gidin.

İlgili Kuzey Amerika Güvenlik Standartları'na uygundur.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma
tarihinden sonra üç yıl ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek
kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik
yapma, kirlilik veya 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 GARANTİ, AÇIK YA DA
KAPALI OLARAK, VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR
NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI,
NİHAİ VEYA 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
veya sınırlanmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk
sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.
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