t3000 FC

Wireless K-Type
Thermometer
Turvaohjeet
Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com.
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

 Varoitus
Sähköiskujen tai henkilövahinkojen estäminen:
•
Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
•
Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä tavalla, etteivät
laitteen turvaominaisuudet heikkene.
•
Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan,
jännitteeseen tai ampeeriarvoon.
•
Älä kosketa seuraavia jännitteitä: > 30 V ac rms, 42 V
ac piikki tai 60 V dc.
•
Älä käytä laitetta alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja
tai höyryjä, tai kosteassa ympäristössä.
•
Älä käytä tai pura laitetta, jos se on vaurioitunut.
•
Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
•
Paristotilan kansi on suljettava ja lukittava ennen
laitteen käyttöä.
•
Vältä virheelliset mittaustulokset vaihtamalla paristot,
kun saat varoituksen paristojen heikenneestä
toiminnasta.
•
Korjauta laite valtuutetulla korjaajalla.
•
Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia.
•
Älä liitä suoraan verkkovirtaan.
Laitteen turvallinen käyttö ja huolto:
•
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista akut, jotta
ne eivät vuoda ja vahingoita laitetta.
•
Korjaa laite ennen käyttöä, jos paristo vuotaa.
•
Vältä paristojen vuotaminen tarkistamalla, että navat
on kytketty oikein.
•
Paristot sisältävät vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat
aiheuttaa palovammoja tai räjähtää. Jos altistut
kemikaaleille, puhdista alue vedellä ja hakeudu
lääkäriin.
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Taulukko 1. Symbolit
Symboli

Merkitys



Vaara. Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirjaa.



Vaarallinen jännite



Kaksoiseristys



Akku



Maadoitus




Vastaa EU:n direktiivejä.



Vastaa olennaisia australialaisia EMC-vaatimuksia.

Vastaa olennaisia pohjoisamerikkalaisia
turvallisuusstandardeja.



Noudattaa Etelä-Korean asiaankuuluvia EMCstandardeja.



Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin (2002/96/EY)
merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että
tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää
kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Tämä tuote on
luokiteltu WEEE-direktiivin liitteessä I mainittuijen
laitteiden luokan 9 tuotteeksi eli tarkkailu- ja
valvontalaitteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää
lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Katso Fluken
verkkosivustolta kierrätystietoja.

Turvallisuuserittelyt
Käyttölämpötila ................................. –10...+50 °C
Käyttökorkeus ................................... ≤2000 m

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUN RAJOITUS
Valmistaja takaa kolmen vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluketuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata
sulakkeita, kertakäyttöisiä paristoja tai onnettomuudesta,
väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai epätavallisista käyttö- tai
käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta
myöntää mitään muuta takuuta Fluken puolesta. Jos tarvitset huoltoa
takuun aikana, lähetä viallinen tuote lähimpään Fluken valtuuttamaan
huoltokeskukseen ja liitä mukaan selostus tuotteessa esiintyneestä
viasta.
TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE
EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA
TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI
SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA,
PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN.
Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai
seurannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai
epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske
Sinua.
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