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BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Fluke garandeert voor elk van haar producten, dat het bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode
bedraagt één jaar en gaat in op de datum van verzending. De garantie op onderdelen en op de reparatie en het onderhoud van producten geldt 90
dagen. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper of de eindgebruiker die het product heeft aangeschaft bij een door Fluke erkend
wederverkoper, en is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of enig ander product dat, naar de mening van Fluke, verkeerd gebruikt,
gewijzigd, verwaarloosd of verontreinigd is, of beschadigd is door een ongeluk of door abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden. Fluke
garandeert dat de software gedurende 90 dagen in hoofdzaak in overeenstemming met de functionele specificaties zal functioneren en dat de
software op de juiste wijze op niet-defecte dragers is vastgelegd. Fluke garandeert niet dat de software vrij is van fouten of zonder onderbreking
werkt.
Door Fluke erkende wederverkopers verstrekken deze garantie uitsluitend aan eindgebruikers op nieuwe en ongebruikte producten, maar ze zijn niet
gemachtigd om deze garantie namens Fluke uit te breiden of te wijzigen. Garantieservice is uitsluitend beschikbaar als het product is aangeschaft via
een door Fluke erkend verkooppunt of wanneer de koper de toepasbare internationale prijs heeft betaald. Fluke behoudt zich het recht voor de koper
de invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop ter
reparatie wordt aangeboden.
De garantieverplichting van Fluke beperkt zich, naar goeddunken van Fluke, tot het terugbetalen van de aankoopprijs, het kosteloos repareren of
vervangen van een defect product dat binnen de garantieperiode aan een door Fluke erkend service-centrum wordt geretourneerd.
Voor garantieservice vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke erkende service-centrum om een retourautorisatienummer en stuurt u het product
vervolgens samen met een beschrijving van het probleem franco en met de verzekering vooruitbetaald (FOB bestemming) naar dat centrum. Fluke is
niet aansprakelijk voor beschadiging die tijdens het vervoer wordt opgelopen. Nadat het product is gerepareerd op grond van de garantie, zal het aan
de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald (FOB bestemming). Als Fluke van oordeel is dat het defect is veroorzaakt door
verwaarlozing, verkeerd gebruik, verontreiniging, wijziging, ongeluk of abnormale bedienings- of behandelingsomstandigheden, met inbegrip van
overspanningsdefecten die te wijten zijn aan gebruik buiten de opgegeven nominale waarden voor het product of buiten de normale slijtage van de
mechanische componenten, zal Fluke een prijsopgave van de reparatiekosten opstellen en niet zonder toestemming aan de werkzaamheden
beginnen. Na de reparatie zal het product aan de koper worden geretourneerd met vervoerkosten vooruitbetaald en zullen de reparatie- en
retourkosten (FOB afzender) aan de koper in rekening worden gebracht.
DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAAL VAN DE KOPER EN VERVANGT ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF
STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE,
INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK
OF THEORIE DAN OOK.
Aangezien in bepaalde landen of staten de beperking van de geldigheidsduur van een stilzwijgende garantie of de uitsluiting of beperking van
incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat de beperkingen en uitsluitingen van deze garantie niet van toepassing zijn
op elke koper. Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een bevoegde rechtbank of een andere bevoegde beleidsvormer ongeldig
of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van deze
garantie.
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Veiligheidsinformatie

•

Een Waarschuwing geeft omstandigheden en
procedures aan die gevaar opleveren voor de gebruiker.
Let op wijst op omstandigheden en procedures die het
product of de te testen apparatuur kunnen beschadigen.

Gebruik het product uitsluitend volgens
de voorschriften, want anders is de
beveiliging van het product mogelijk niet
langer voldoende.

•

Gebruik het product niet bij
explosiegevaarlijke gassen, dampen en
vochtige of natte omgevingen.

•

Gebruik het product niet en schakel het
uit als het beschadigd is.

•

Verwijder de batterijen wanneer het
product gedurende een lange periode
niet zal worden gebruikt of wanneer het
bij temperaturen boven 50 °C wordt
opgeslagen. Als de batterijen niet
worden verwijderd, kan het product door
batterijlekkage beschadigd raken.

•

Vervang de batterijen wanneer de
batterij-indicator aangeeft dat ze bijna
leeg zijn, om onjuiste metingen te
voorkomen.

XWWaarschuwing
Monteer en bedien hogedruksystemen alleen
als u de juiste veiligheidsprocedures kent,
om letsel te voorkomen. Vloeistoffen en
gassen onder hoge druk zijn gevaarlijk en de
energie ervan kan zonder enige
waarschuwing vrijkomen.
Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische
schokken, brand, of lichamelijk letsel te
voorkomen:
•

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u
het product gebruikt.
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•

De batterijklep moet worden gesloten en
vergrendeld voordat u het product
gebruikt.
WLet op

Ga als volgt te werk om beschadiging van
het product of de te testen apparatuur te
voorkomen:
•

Op het display wordt 'OL' weergegeven
wanneer de druk van de drukbron hoger
is dan de bereiksgrens van het product.
De drukbron moet onmiddellijk worden
verwijderd.

•

Overschrijd niet het gespecificeerde
maximale aantrekmoment. Het
gespecificeerde maximale
aantrekmoment is 20 Nm = 15 ft-lb.

Speciale voorwaarden voor een veilig gebruik
Misbruik
Als het product wordt blootgesteld aan een te hoge druk
of een plotselinge fysieke schok (bijvoorbeeld een val),
dient het te worden gecontroleerd op beschadigingen die
een veiligheidsrisico zouden kunnen betekenen. Stuur het
product indien nodig ter beoordeling op naar Fluke. Zie
de paragraaf 'Contact opnemen met Fluke Calibration'.
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WWaarschuwing
Ga als volgt te werk om een mogelijke brand
of lichamelijk letsel te voorkomen:
•

Gebruik het product niet met
ontvlambare stoffen.

•

Het product is uitsluitend bedoeld voor
installatie op locaties die een afdoende
beveiliging bieden tegen het
binnendringen van vaste ongewenste
deeltjes of water waardoor de veiligheid
in het gedrang zou kunnen komen.

Reference Pressure Gauge
Veiligheidsinformatie
Pictogrammen
De pictogrammen die op het product en in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt, vindt u in tabel 1.
Tabel 1. Pictogrammen
Pictogram

Betekenis

Pictogram

W

Gevaar. Belangrijke informatie. Zie
gebruiksaanwijzing.

P

Conform richtlijnen van de Europese Unie.

X

Gevaarlijke spanning. Risico van
elektrische schokken.

)

Conform relevante Noord-Amerikaanse
veiligheidsnormen.

~

Dit product voldoet aan de merktekenvereisten
van de AEEA-richtlijn (2002/96/EG). Het
aangebrachte merkteken duidt erop dat dit
elektrische/elektronische product niet met het
huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.
Productcategorie: met betrekking tot de
apparatuurtypen van bijlage I van de AEEArichtlijn, valt dit product onder categorie 9, 'meeten controle-instrumenten'. Verwijder dit product
niet met gewoon ongescheiden afval. Ga naar
de website van Fluke voor informatie over
recycling.



Conform relevante Australische
normen.

Betekenis
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Contact opnemen met Fluke Calibration
Neem contact op met Fluke Calibration via onderstaande telefoonnummers:
•

Technische ondersteuning VS: 1-877-355-3225

•

Kalibratie en reparatie VS: 1-877-355-3225

•

Canada: +1-800-36-FLUKE (+1-800-363-5853)

•

Europa: +31-40-2675-200

•

Japan: +81-3-6714-3114

•

Singapore: +65-6799-5566

•

China: +86-400-810-3435

•

Brazilië: +55-11-3759-7600

•

Vanuit andere landen: +1-425-446-6110

Ga voor productinformatie en om de nieuwste aanvullingen van de handleiding te downloaden naar de website van Fluke
Calibration op www.flukecal.com.
Registreer uw product op http://flukecal.com/register-product.
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Specificaties

Specificaties
Bedrijfstemperatuur ......................................................................... 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F)
Opslag ............................................................................................. -20 °C tot +70 °C (-4 °F tot +158 °F)
Vochtigheid .................................................................................... 10% tot 90% RV, niet-condenserend
Hoogte............................................................................................. 2000 meter (6561,68 ft.)
Vervuilingsgraad ............................................................................ 2
Goedkeuring door instanties ........................................................... P, , )

Mechanische specificaties
Afmetingen ..................................................................................... (11,4 x 12,7) cm, diepte = 3,7 cm
(4,5 x 5) inch, diepte = 1,5 inch
(Zonder beschermkap)
Voeding
Batterij ................................................................................... drie AA-alkalinebatterijen
Levensduur van batterij ......................................................... normaal 75 uur zonder achtergrondverlichting
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