2700G Series
Reference Pressure Gauge

Sikkerhetsopplysninger

PN 4150088 (Norwegian)
September 2012

© 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.
All product names are trademarks of their respective companies.

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING
Hvert Fluke-produkt er garantert uten defekter i materiale og utførelse ved normal bruk og anvendelse. Garantien gjelder i ett år fra
forsendelsesdatoen. Deler, reparasjoner av produktet og service er garantert i 90 dager. Denne garantien gjelder bare for opprinnelig kjøper eller
forbruker som har kjøpt produktet hos en autorisert Fluke-forhandler, og gjelder ikke for sikringer, utskiftbare batterier eller for noen produkter, som
etter Flukes vurdering, er misbrukt, endret, vanskjøtt, kontaminert eller ødelagt ved uhell eller unormale drifts- eller håndteringsforhold. Fluke
garanterer at programvaren vil fungere tilfredsstillende i henhold til sine funksjonelle spesifikasjoner i 90 dager, og at det er riktig innspilt på kurant
medium. Fluke garanterer ikke at programvaren er feilfri eller fungerer uten avbrudd.
Autoriserte Fluke-forhandlere skal bare gi denne garantien på nye og ubrukte produkter til forbrukere, men har ingen myndighet til å gi en mer
omfattende eller forskjellig garanti på vegne av Fluke. Garantistøtte er bare tilgjengelig hvis produktet kjøpes gjennom et autorisert Fluke-utsalg, eller
kjøper har betalt pålydende internasjonale pris. Fluke reserverer seg retten til å fakturere kjøperen for importkostnader av reservedeler når produktet,
som er kjøpt i ett land, leveres inn til reparasjon i et annet land.
Flukes garantiforpliktelser er begrenset til, etter Flukes valg, å refundere kjøpeprisen, reparere gratis eller erstatte et defekt produkt som returneres til
et autorisert Fluke-servicesenter innenfor garantiperioden.
Garantiservice oppnås ved å ta kontakt med nærmeste autoriserte Fluke-servicesenter for å få informasjon om returgodkjennelse, og send deretter
produktet til det aktuelle servicesenteret med en beskrivelse av problemet, med frakt og forsikring betalt (FOB bestemmelsesstedet). Fluke påtar seg
intet ansvar for transportskader. Etter reparasjon under garantien, returneres produktet til kjøperen, med frakt betalt (FOB bestemmelsesstedet). Hvis
Fluke finner ut at feilen skyldtes vanskjøtsel, misbruk, kontaminering, endring, ulykke eller unormal driftsforhold eller håndtering, inkludert
overspenningsfeil som følge av ikke-klassifisert bruk av enheten, eller normal slitasje på mekaniske komponenter, vil Fluke gi et overslag over
reparasjonskostnadene og innhente godkjenning før arbeidet påbegynnes. Etter eventuell reparasjon under garantien, returneres produktet til
kjøperen, med frakt betalt, og kjøperen får regning på reparasjonen og returfrakten (FOB leveringssted).
DENNE GARANTIEN ER KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE OPPREISNING, OG HAR FORTRINN FØR ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR
SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SPESIELLE,
INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENSSKADER ELLER TAP, INKLUDERT TAP AV DATA, SOM FØLGE AV EVENTUELL ÅRSAK
ELLER TEORI.
Siden noen land eller stater ikke tillater begrensninger i begrepet underforstått garanti, eller utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller
følgeskader, er det mulig at begrensningene og utelatelsene i denne garantien ikke gjelder for alle kjøpere. Hvis noen av forutsetningene i denne
garantien ansees å være ugyldig eller umulig å håndheve av en rett eller annen myndighet i rettmessig rettskrets, vil slik holding ikke ha innvirkning
på gyldigheten eller håndhevelsen av noen andre forutsetninger.
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Sikkerhetsopplysninger
Forhold og/eller prosedyrer som er farlige for brukeren, er
merket med Advarsel. Forhold og/eller prosedyrer som
kan skade produktet eller utstyret under testing, er merket
med Forsiktig.
XWAdvarsel
Unngå skader ved bare å montere og betjene
høytrykkssystemer hvis du kjenner de
forskriftsmessige sikkerhetsprosedyrene.
Væsker og gasser under høyt trykk er farlige,
og disse kan trykkavlastes uten forvarsel.
Slik unngås elektrisk støt, brann eller
personskade:
•

Les sikkerhetsinformasjonen før
produktet tas i bruk.

•

Bruk produktet bare som spesifisert,
ellers kan beskyttelsen som produktet
gir, gå tapt.

•

Ikke bruk produktet rundt eksplosiv
gass, damp eller i fuktige eller våte
omgivelser.

•

Ikke bruk produktet dersom det er
ødelagt, men sett det ut av drift.

•

Ta ut batteriene hvis produktet ikke
brukes over lengre tid, eller hvis det
oppbevares i temperaturer over 50 °C.
Hvis batteriene ikke tas ut, kan
batterilekkasje skade produktet.

•

Skift ut batteriene når batteriindikatoren
viser lavt batterinivå. Dermed unngår du
uriktige målinger.

•

Batteridøren må være lukket og låst før
du betjener produktet.
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W Advarsel!

WForsiktig
Gjør følgende for å unngå skade på
produktet eller utstyret under testing:
•

•

Det står OL på skjermen når trykkilden er
over produktets områdegrense.
Trykkilden må fjernes umiddelbart.
Ikke tilfør mer enn høyeste spesifiserte
moment. Høyeste spesifiserte moment er
20 Nm.

Spesielle betingelser for trygg bruk
Misbruk
Hvis produktet utsettes for overtrykk eller plutselige
fysiske støt (f.eks. mistes i bakken), må det undersøkes
for skader som kan føre til sikkerhetsproblemer. Hvis det
er nødvendig, sender du produktet til Fluke for vurdering.
Se delen Kontakte Fluke Calibration.
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Slik unngås brann eller personskade:
•

Ikke bruk produktet sammen med
brennbare stoffer.

•

Produktet er bare ment for installasjon
på steder med beskyttelse mot fysiske
fremmedlegemer eller vann som kan føre
til sikkerhetsproblemer.
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Sikkerhetsopplysninger
Symboler
Symboler på produktet og i denne håndboken er forklart i tabell 1.
Tabell 1. Symboler
Symbol

Betydning

Symbol

W

Fare. Viktig informasjon. Se håndboken.

P

Oppfyller kravene i EU-direktivene.

X

Farlig spenning. Fare for elektrisk støt.

)

I samsvar med relevante sikkerhetsstandarder i
Nord-Amerika (North American Safety Standards).

~

Dette produktet overholder WEEE-direktivets
(2002/96/EF) merkingskrav. Det festede merket
angir at du ikke må 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. Gå til Flukes nettsted for
informasjon om gjenvinning.



Samsvarer med relevante australske
standarder.

Betydning
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Kontakte Fluke Calibration
Hvis du vil kontakte Fluke Calibration, kan du ringe ett av følgende telefonnumre:
•

Teknisk støtte i USA: 1-877-355-3225

•

Kalibrering/reparasjon i USA: 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

•

Kina: +86-400-810-3435

•

Brasil: +55-11-3759-7600

•

Andre steder i verden: +1-425-446-6110

Besøk Fluke Calibrations nettside på www.flukecal.com for å se produktinformasjon og laste ned de siste bilag til
brukerhåndboken.
Gå til http://flukecal.com/register-product for å registrere produktet ditt.
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Spesifikasjoner

Spesifikasjoner
Driftstemperatur .............................................................................. 0 til 50 °C
Oppbevaringstemperatur................................................................. –20 til 70 °C
Luftfuktighet ..................................................................................... 10 til 90 % RF (ikke-kondenserende)
Høyde over havet ............................................................................ 2000 meter
Forurensingsgrad ........................................................................... 2
Godkjennelser ................................................................................. P, , )

Mekaniske spesifikasjoner
Mål ................................................................................................. (11,4 x 12,7) cm, dybde = 3,7 cm
(4,5 x 5) tommer, dybde = 1,5 tomme
(uten beskyttelsesdeksel)
Strøm
Batteri .................................................................................... 3 x AA alkaliske batterier
Batterilevetid .......................................................................... vanligvis 75 timer uten baklys
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