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Wireless AC Voltage
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.
•
Bir ürünün, probun veya aksesuarın en düşük olarak
ölçülen tek parçasının Ölçüm Kategorisi (CAT) oranını
aşmayın.
•
Ürünün doğru bir şekilde çalıştığından emin olmak için
öncelikle bilinen bir voltajı ölçün.
•
Yalnız çalışmayın.
•
Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli
elektrik yüklü kondüktörlerin açıkta olduğu yerlerde
elektrik çarpmaları ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek
yaralanmaları önlemek için kişisel korunma ekipmanları
(onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve dayanıklı
giysi) kullanın.
•
Ürünü kullanmadan önce kasayı inceleyin. Çatlak veya
eksik plastik olup olmadığına bakın. Uçların çevresindeki
izolasyona dikkatlice bakın.
•
Ölçüm için yalnızca doğru ölçüm kategorisi (CAT), voltaj
ve amper dereceli prob, test uçları ve adaptörleri kullanın.
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Hasarlı olmaları durumunda test uçlarını kullanmayın.
Test uçlarını, hasarlı izolasyon, açıkta kalan metal
açısından veya aşınma göstergelerinin gösterip
göstermediğini görmek için inceleyin. Test uçlarında
kesinti olup olmadığını kontrol edin.
•
Parmaklarınızı, test problarının üzerindeki parmak
korumalıklarının arkasında tutun.
•
Genel test ucunu açık test ucundan önce bağlayın ve açık
test ucunu genel test ucundan önce çıkarın.
•
Ürünü temizlemeden önce giriş sinyallerini çıkarın.
•
Ürünü kapakları çıkarılmış veya kasası açık bir şekilde
kullanmayın. Tehlikeli voltaja maruz kalınabilir.
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.

Tablo 1. Semboller
Sembol
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Anlamı
Tehlike Riski. Önemli bilgiler. Kılavuza bakınız.
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Tehlikeli Voltaj
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Çift izolasyon

M

Pil

J

Topraklama

CAT III

Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük voltaj şebeke
tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve ölçüm
devreleri için geçerlidir.

CAT IV

Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük voltaj şebeke
tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm devreleri için
geçerlidir.
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Avrupa Topluluğu direktiflerine Uygundur.



İlgili Avustralya EMC gerekliliklerine uygundur.ust

~

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.
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