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Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com.
Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

 Varoitus
Silmävammojen ja henkilövahinkojen estäminen:
•

Älä katso lasersäteeseen. Älä suuntaa lasersädettä
suoraan tai heijastavien pintojen kautta epäsuorasti
henkilöihin tai eläimiin.

•

Älä katso optisilla laitteilla (esimerkiksi kiikarit,
teleskoopit ja mikroskoopit) suoraan lasersäteeseen.
Optiset laitteet voivat keskittää lasersäteen ja vaurioittaa
näin silmiä.

•

Käytä laitetta ainoastaan sallitulla tavalla. Virheellinen
käyttö voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen
lasersäteilylle.

•

Älä avaa laitetta. Lasersäde vaurioittaa silmiä. Korjauta
laite ainoastaan valtuutetussa korjaamossa.
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 Varoitus
Henkilövahinkojen estäminen:
• Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
• Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
• Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä tavalla, etteivät
laitteen turvaominaisuudet heikkene.
• Vältä virheelliset mittaustulokset vaihtamalla paristot,
kun saat varoituksen paristojen heikenneestä
toiminnasta.
• Älä käytä räjähdysherkkien kaasujen lähellä.
• Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
• Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
• Katso lämpötilojen emissiivisyystiedot. Heijastavien
kohteiden mittaustulokset ovat todellisia lämpötiloja
alhaisemmat. Kohteet aiheuttavat palovamman vaaran.
• Älä pura akkua.
• Käytä akun lataukseen ainoastaan Fluken hyväksymää
adapteria.
• Älä pura tai murskaa akkukennoja ja akkuyksiköitä.
• Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia.
• Korjauta laite valtuutetulla korjaajalla.

Symbolit
Symboli

Kuvaus
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Akun tila: Kun animaatio on meneillään, akku latautuu
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Ääni-ilmaisin
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Äänityksen tauon ilmaisin
Videon tallennus meneillään
Virtapainikkeen symboli
Tärkeitä tietoja. Katso käyttöohje.
Vastaa asianmukaisia australialaisia standardeja.
Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien mukainen.
Kytketty verkkovirtaan. Akku poistettu.
Näytettyyn kuvaan liittyvä ääninauhoitus.
IR-PhotoNotes™-ilmaisin
Videotiedoston ilmaisin
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Torkkutoiminto



Noudattaa asianmukaisia Kanadan ja Yhdysvaltojen
standardeja.

Varoitus. Laser.

Japanin standardointiviranomainen, Japan Quality
Association



Noudattaa Euroopan unionin ja EFTAn vaatimuksia.



Tässä tuotteessa on litiumioniakku. Sitä ei saa heittää
kiintojätteisiin. Käytetyt akut on annettava pätevän
jätehuoltoyrityksen tai vaarallisten aineiden käsittelijän
hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaan. Pyydä
kierrätystietoja valtuutetusta Fluken huoltokeskuksesta.



Tämä tuote täyttää WEEE-direktiivin (2002/96/EY)
merkintävaatimukset. Kiinnitetty etiketti tarkoittaa, että tätä
sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää
kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin
liitteessä I mainittuihin laitteisiin tämä tuote on luokiteltu
luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä
tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa
yhdyskuntajätteissä. Pyydä Flukelta tietoja
hävittämistavasta.

Turvallisuuserittelyt
Käyttölämpötila ................................. –10 °C...+50 °C
Käyttölämpötila
ilman akkupakettia ............................ –20 °C...+50 °C
Akun latauslämpötila ........................ 0 °C...40 °C

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS
Valmistaja takaa kahden 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.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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