T5-600/T5-1000
Electrical Tester
Informacje na temat
bezpieczeństwa
Aby zarejestrować produkt i uzyskać więcej informacji, należy
przejść do strony internetowej www.fluke.com.
Ostrzeżenie pozwala określić warunki i procedury, które mogą być
niebezpieczne dla użytkownika.

XW Ostrzeżenia
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem,
wywołania pożaru i odniesienia obrażeń:
•
•
•
•
•
•

•

•

Zanim przystąpisz do pracy z produktem, przeczytaj
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Produkt może być używany wyłącznie według
podanych zaleceń. W przeciwnym razie praca z nim
może być niebezpieczna.
Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
Nie wolno używać uszkodzonego produktu. Należy go
niezwłocznie wyłączyć. Może to oznaczać uszkodzenie
zabezpieczeń.
Osłona komory baterii/akumulatorów musi być
zamknięta i zablokowana. Dopiero wtedy można
rozpocząć użytkowanie produktu.
Przed użyciem produktu należy sprawdzić stan jego
obudowy. Należy sprawdzić, czy nie ma pęknięć i
ubytków plastiku. Należy dokładnie sprawdzić izolację
wokół końcówek.
Należy przestrzegać wymogów lokalnych i krajowych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku
występowania odsłoniętych przewodów czynnych
należy używać środków ochrony osobistej
(zatwierdzone rękawice gumowe, ochrona twarzy i
ubranie ognioodporne) zabezpieczających przed
porażeniem prądem i łukiem elektrycznym.
Aby sprawdzić poprawność działania produktu, należy
najpierw zmierzyć znane napięcie.
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Gdy wskaźnik baterii/akumulatorów zasygnalizuje
niski poziom naładowania, należy wymienić baterie/
akumulatory. W przeciwnym razie wyniki pomiarów
mogą być nieprawidłowe.
Nie wolno używać produktu w pobliżu gazów
wybuchowych, oparów oraz w środowisku wilgotnym
lub mokrym.
Nie podłączać między przyłączami lub między
przyłączem a uziemieniem prądu o wyższym napięciu
niż znamionowe, podane na urządzeniu.
Nie wolno dotykać przewodników podczas pracy z
napięciem przemiennym o wartości skutecznej
wyższej niż 30 V, napięciem przemiennym o wartości
szczytowej 42 V lub napięciem stałym 60 V.
Należy trzymać palce za kołnierzem ochronnym
przewodów pomiarowych.
Wyczyścić obudowę, używając miękkiej ściereczki
oraz detergentu. Nie należy stosować środków
ściernych ani rozpuszczalników.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas lub
jest przechowywane w temperaturach powyżej 50 °C,
należy wyjąć z niego baterie. Jeśli baterie nie zostaną
wyjęte, wyciek z nich może uszkodzić urządzenie.
Urządzenia można używać do pomiaru napięcia, prądu
lub innych kategorii pomiaru, ale wszystkie pomiary
mogą być dokonywane wyłącznie do wartości
znamionowej określonej w instrukcji.
Należy używać odpowiednich końcówek, funkcji i
zakresów dla danego pomiaru.
Urządzenie trzymać wyłącznie w wyznaczonym
miejscu, za przegrodą na uchwycie.
Nie wolno używać uszkodzonych przewodów
pomiarowych. Należy sprawdzić przewody pomiarowe
pod kątem uszkodzeń izolacji.
Aby sprawdzić poprawność działania produktu, należy
najpierw zmierzyć znane napięcie.
Należy używać wyłącznie sond prądowych,
przewodów testowych i adapterów dostarczonych
razem z urządzeniem.
Nie wolno przekraczać najniższej kategorii
pomiarowej, uwzględniając wszystkie kategorie
pomiarowe elementów używanych podczas pomiaru
(urządzenia, sond lub akcesoriów).
Jeśli nastąpił wyciek z baterii, przed przystąpieniem
do użytkowania produktu należy przeprowadzić
niezbędne naprawy.
Przy wymianie należy zwracać uwagę na polaryzację
baterii. Nieprawidłowa instalacja może być przyczyną
wycieku.
Nie wolno używać produktu ze zdjętymi osłonami lub
otwartą obudową. Istnieje niebezpieczeństwo
porażenia prądem o wysokim napięciu.
Używać wyłącznie zaakceptowanych części
zamiennych.
Naprawę zlecać wyłącznie upoważnionym do tego
zakładom.
Przed przystąpieniem do pomiaru rezystancji,
ciągłości obwodu, pojemności lub mostka diodowego
należy odłączyć zasilanie i rozładować wszystkie
kondensatory wysokiego napięcia.
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Należy zapoznać się z dokumentacją użytkownika.

W

OSTRZEŻENIE. RYZYKO NIEBEZPIECZEŃSTWA.

X

OSTRZEŻENIE. NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE.
Ryzyko porażenia prądem.



Uziemienie



AC (Prąd zmienny)



DC (prąd stały)

T

Podwójna izolacja



Akumulator



Produkt spełniający wymagania australijskich norm
dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej.

)

Posiada certyfikat zgodności z
północnoamerykańskimi normami bezpieczeństwa
grupy CSA.

P

Spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.



Produkt spełniający odpowiednie normy dla
urządzeń elektromagnetycznych w Korei Płd.

×

Posiada certyfikat TÜV SÜD Product Service.



Kategoria pomiarowa CAT II jest odpowiednia do
testowania i pomiaru w obwodach przyłączonych
bezpośrednio do punktów użytkowania (gniazdek i
podobnych punktów) instalacji elektrycznej niskiego
napięcia.



Kategoria pomiarowa CAT III jest odpowiednia do
testowania i pomiaru w obwodach przyłączonych do
części rozdzielczej instalacji elektrycznej niskiego
napięcia w budynku.



Kategoria pomiarowa CAT IV jest odpowiednia do
testowania i pomiaru w obwodach przyłączonych do
źródła zasilania instalacji elektrycznej niskiego
napięcia w budynku.

~

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą WEEE
określającą wymogi dotyczące oznakowania.
Naklejona etykieta oznacza, że nie należy wyrzucać
tego urządzenia elektrycznego/elektronicznego
razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Kategoria urządzenia: zgodnie z
załącznikiem I dyrektywy WEEE dotyczącym typów
oprzyrządowania, ten produkt zalicza się do
kategorii 9, czyli jest to „przyrząd do kontroli i
monitorowania”. Nie wyrzucać produktu wraz z
niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Dane dotyczące bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo.................... IEC 61010-1, IEC 61010-2-032,
IEC 61010-2-033: stopień
zanieczyszczenia 2
Maksymalne napięcie pomiędzy każdym
zaciskiem a uziemieniem
T5-600 ................................ CAT III 600 V rms
T5-1000 .............................. CAT III 1000 V rms
CAT IV 600 V rms
Maksymalne napięcie pomiędzy widełkami a uziemieniem
T5-600 i T5-1000................ CAT III 1000 V rms
CAT IV 600 V rms
Temperatura pracy ............... od -10°C do 50°C
Wysokość pracy ................... 2000 m
Maksymalna wilgotność
względna ............................... 95% (<30°C)
75% (od 30°C do 40°C)
45% (od 40°C do 50°C)
Ograniczona gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności
Firma Fluke zapewnia, że przyrząd będzie wolny od wad materiałowych i
produkcyjnych przez okres dwóch lat od zakupu. Niniejsza gwarancja nie
obejmuje bezpieczników, baterii wymiennych lub uszkodzeń powstałych w
wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwego użycia, modyfikacji, skażenia lub
nieprawidłowych warunków działania lub obsługi. Punkty sprzedaży nie
posiadają uprawnień do oferowania żadnych innych gwarancji w imieniu firmy
Fluke. Aby skorzystać z serwisu w czasie trwania gwarancji należy
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy
Fluke w celu uzyskania informacji dotyczących autoryzacji zwrotu, a następnie
wysłać produkt do tego Centrum Serwisowego podając opis problemu.
NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM DLA
NABYWCY. ŻADNE INNE GWARANCJE - NA PRZYKŁAD ZDATNOŚCI
PRODUKTU DO DANEGO CELU, NIE SĄ ANI WYRAŻONE ANI NIE MOGĄ
BYĆ DOROZUMIANE. FIRMA FLUKE NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA
ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE
USZKODZENIA LUB STRATY POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY
LUB ZAŁOŻENIA. Ponieważ w niektórych stanach lub krajach nie jest
dozwolone wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub
przypadkowych lub wynikowych strat, to oświadczenie o ograniczeniu
odpowiedzialności producenta może nie mieć zastosowania do każdego
Nabywcy.
11/99

