t3000 FC

Wireless K-Type
Thermometer
Sikkerhetsopplysninger
Gå til www.fluke.com for å registrere produktet ditt og få mer
informasjon.
Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er merket med
Advarsel.

 Advarsel
Slik unngår du elektrisk støt, brann og personskade:
•
Les alle instruksene nøye.
•
Bruk produktet bare som spesifisert. Hvis ikke kan
beskyttelsen som produktet gir, gå tapt.
•
Begrens driften til den spesifiserte målekategorien,
spenningen eller amperetallet.
•
Ikke berør spenninger på > 30 V AC RMS, 42 V AC topp
eller 60 V DC.
•
Ikke bruk produktet rundt eksplosiv gass eller damp
eller i fuktige eller våte omgivelser.
•
Ikke bruk produktet dersom det er ødelagt, men ta det
ut av drift.
•
Ikke bruk produktet dersom det ikke virker som det
skal.
•
Batteridøren må være lukket og låst før du betjener
produktet.
•
Skift ut batteriene når batteriindikatoren viser lavt
batterinivå for unngå uriktige målinger.
•
Be en godkjent tekniker reparere produktet.
•
Bruk bare spesifiserte reservedeler.
•
Ikke koble direkte til strømnettet.
For sikker drift og vedlikehold av produktet:
•
Fjern batteriene for å unngå batterilekkasje og skade
på produktet dersom det ikke brukes over en lengre
tidsperiode.
•
Reparer produktet før bruk hvis batteriet lekker.
•
Sjekk at batteripolariteten er riktig for å unngå
batterilekkasje.
•
Batterier inneholder farlige kjemikalier som kan
forårsake brannskader, eller som kan eksplodere. Hvis
du blir eksponert for kjemikalier, må du vaske det av
med vann og kontakte lege.
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Tabell 1. Symboler
Symbol

Betydning



Risiko for fare. Viktig informasjon. Se håndboken.



Farlig spenning



Dobbel isolasjon



Batteri



Jord




Oppfyller kravene i EU-direktivene.



Oppfyller relevante australske EMC-krav.

I samsvar med relevante sikkerhetsstandarder i NordAmerika (North American Safety Standards).



I samsvar med gjeldende EMC-standarder i Sør-Korea.



Dette produktet overholder WEEE-direktivets
(2002/96/EF) merkingskrav. Det festede merket angir at
du ikke skal kassere dette elektriske/elektroniske
produktet i husholdningsavfallet. Produktkategori: I
henhold til utstyrstypene i tillegg I til WEEE-direktivet er
dette produktet klassifisert som et produkt i kategori 9,
Overvåkings- og kontrollinstrumenter. Dette produktet
skal ikke kasseres sammen med husholdningsavfallet.
Du finner informasjon om gjenvinning på Flukes nettsted.

Sikkerhetsspesifikasjoner
Driftstemperatur: ............................... –10 til 50 °C
Brukshøyde ...................................... ≤2000 m

BEGRENSET GARANTI OG BEGRENSET ERSTATNINGSANSVAR
Dette Fluke-produktet er garantert å være fritt for mangler i materiale
og utførelse i tre år fra kjøpsdatoen. Denne garantien dekker ikke
éngangsbatterier eller skade som følge av ulykke, vanskjøtsel,
misbruk eller unormale driftsforhold eller håndtering. Forhandlere har
ikke rett til å forlenge garantier på vegne av Fluke. For å få service i
garantiperioden, skal det defekte produktet sendes til nærmeste
Fluke-autoriserte servicesenter sammen med en beskrivelse av
problemet.
DENNE GARANTIEN ER DITT ENESTE RETTSMIDDEL. DET YTES
INGEN ANDRE GARANTIER SOM F.EKS. EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL, VERKEN UTTRYKT ELLER
UNDERFORSTÅTT. FLUKE ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG
FOR SPESIELL, INDIREKTE ELLER PÅLØPEN SKADE ELLER
FØLGESKADE SAMT TAP, UANSETT ÅRSAK ELLER TEORETISK
GRUNNLAG. Siden noen stater ikke tillater utelatelser eller
begrensninger av en garanti eller av tilfeldige skader eller
konsekvensskader, er det mulig at denne ansvarsbegrensningen ikke
gjelder for alle kunder.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

11/99

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

