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GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Todos os produtos da Fluke são garantidos contra defeitos de material ou fabricação, sob circunstâncias normais de uso e manutenção. O
período de garantia é de um ano, a partir da data da remessa. As peças, reparos e serviços são garantidos por 90 dias. Esta garantia se
aplica apenas ao comprador original, ou ao cliente usuário-final de um revendedor autorizado da Fluke, e não cobre fusíveis, baterias
descartáveis, nem qualquer produto que, na opinião da Fluke, tenha sido usado de forma inadequada, alterado, tenha recebido
manutenção inadequada ou tenha sido danificado por acidente ou condições anormais de operação ou manuseio. A Fluke garante que o
software funcionará de acordo com as suas especificações técnicas pelo período de 90 dias, e que foi gravado de forma adequada em
meio físico sem defeitos. A Fluke não garante que o software esteja livre de defeitos, nem que funcionará sem interrupções.
Os vendedores autorizados da Fluke fornecerão esta garantia de produtos novos e não usados apenas a clientes usuários finais, mas não
têm qualquer autoridade para fornecer, em nome da Fluke, uma garantia mais ampla ou diferente da presente. A assistência técnica
coberta pela garantia está disponível se o produto houver sido adquirido de uma loja autorizada da Fluke, ou se o Comprador tiver pago o
preço internacional aplicável. A Fluke se reserva o direito de cobrar do Comprador taxas relativa a custos de importação referentes a peças
de substituição/reparos quando o produto for comprado em um país e submetido para reparos em um outro país.
As obrigações da Fluke pertinentes a esta garantia são limitadas, a critério da Fluke, à devolução da importância correspondente ao preço
pago pela compra do produto, reparos gratuitos, ou substituição de um produto defeituoso que seja devolvido a um centro autorizado de
reparos da Fluke dentro do período coberto pela garantia.
Para obter serviços cobertos pela garantia, entre em contato com o centro autorizado de reparos da Fluke mais próximo para obter
informações sobre autorizações de retorno e então, envie o produto para o centro autorizado, com uma descrição do problema encontrado
e com frete e seguro já pagos (FOB no destino), ao centro autorizado de reparos mais próximo. A Fluke não se responsabiliza por nenhum
dano que possa ocorrer durante o transporte. Após serem efetuados os serviços cobertos pela garantia, o produto será devolvido ao
Comprador, com frete já pago (FOB no destino). Se a Fluke constatar que a falha do produto foi causada por uso inadequado,
contaminação, alterações, acidente, ou condições anormais de operação ou manuseio, inclusive falhas devidas a sobrevoltagem causadas
pelo uso do produto fora das faixas e classificações especificadas, ou pelo desgaste normal de componentes mecânicos, a Fluke dará uma
estimativa dos custos de reparo, e obterá autorização do cliente antes de começar os reparos. Após a realização dos reparos, o produto
será devolvido ao Comprador com frete já pago e este reembolsará a Fluke pelos custos dos reparos e do transporte de retorno (FOB no
local de remessa).
ESTA GARANTIA É O ÚNICO E EXCLUSIVO RECURSO JURÍDICO DO COMPRADOR, E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDADE OU ADEQUABILIDADE PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM
DANO OU PERDA, INCIDENTAL OU CONSEQÜENTE, QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA
DECORRENTE DE QUALQUER CAUSA OU TEORIA JURÍDICA.
Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou limitação de uma garantia implícita nem de danos incidentais ou
conseqüentes, esta limitação de responsabilidade pode não ser aplicável no seu caso. Se uma corte qualificada de jurisdição considerar
qualquer provisão desta garantia inválida ou não-executável, tal decisão judicial não afetará a validade ou executabilidade de qualquer
outra provisão.
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Informações de segurança
Indicações de Advertência identificam as condições e
procedimentos que são perigosos ao usuário. Indicações
de Atenção identificam condições e procedimentos que
podem causar danos ao produto e ao equipamento
testado.

•

Use o produto somente de acordo com
as especificações; caso contrário, a
proteção fornecida com o Produto
poderá ficar comprometida.

•

Não use o produto próximo a gás
explosivo, vapor ou em ambientes
úmidos ou molhados.

•

Não use ou desative o Produto se ele
estiver danificado.

•

Se não for utilizar o Produto por um
longo período ou se for armazená-lo em
temperaturas acima de 50 °C, retire as
pilhas. Se não forem retiradas, o
vazamento das pilhas pode danificar o
Produto.

•

Substitua as pilhas quando o indicador
mostrar que a carga está baixa, a fim de
evitar medições incorretas.

•

A tampa da pilha deve ser fechada e
trancada antes da operação do produto.
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Para evitar ferimentos, monte e opere
sistemas de alta pressão apenas se você
conhecer os procedimentos corretos de
segurança. Líquidos de alta pressão e gases
são perigosos e a energia gerada por eles
pode ser liberada a qualquer momento.
Para evitar possíveis choques elétricos,
incêndio ou ferimentos:
•

Antes de usar o produto, leia todas as
Informações de segurança.
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WAtenção
Para evitar a possibilidade de dano ao
produto ou ao equipamento em teste:

Para evitar possíveis incêndios ou
ferimentos:

•

•

Não use o produto com substâncias
inflamáveis.

•

O Produto foi concebido para instalação
exclusivamente em locais que
disponham de proteção adequada contra
a entrada de objetos sólidos indesejados
ou água capazes de prejudicar a
segurança.

•

O visor exibe "OL" (sobrecarga) quando
a Fonte de pressão está acima do limite
de faixa do Produto. A Fonte de pressão
deve ser removida imediatamente.
Não aplique mais que o máximo
especificado para torque. O torque
máximo especificado é de
20 Nm = 15 pés-lb.

Condições especiais para uso com segurança
Uso incorreto
Se o produto for exposto à sobrepressão ou ao choque
físico súbito (como uma queda), examine-o para verificar
se há algum dano que possa causar problemas de
segurança. Se necessário, devolva o produto para
avaliação da Fluke. Consulte a seção Como entrar em
contato com a Fluke Calibration
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Símbolos
Os símbolos usados no Produto e neste manual estão na Tabela 1.
Tabela 1. Símbolos
Símbolo

Significado

Símbolo

Significado

W

Perigo. Informações importantes.
Consultar o manual.

P

Em conformidade com as diretivas da União
Europeia.

X

Tensão perigosa. Risco de choque
elétrico.

)

Em conformidade com padrões de segurança
norte-americanos relevantes.

~

Este produto está em conformidade com os
requisitos de marcação da Diretiva WEEE
(2002/96/EC). A etiqueta afixada informa que não é
possível descartar o produto eletrônico/elétrico em
lixo doméstico comum. Categoria do produto: de
acordo com os tipos de equipamento na Diretiva
WEEE, Anexo I, esse produto é classificado na
categoria 9 como produto "Instrumento de controle
e monitoramento". Não descartar este produto no
lixo comum. Ver as informações de reciclagem no
site da Fluke.



Em conformidade com os padrões
australianos pertinentes.
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Como entrar em contato com a Fluke Calibration
Para contatar a Fluke Calibration, ligue para um números abaixo:
•

Suporte técnico nos EUA: 1-877-355-3225

•

Calibração/Reparos nos EUA: 1-877-355-3225

•

Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE)

•

Europa: +31 40-2675-200

•

Japão: +81-3-6714-3114

•

Cingapura: +65-6799-5566

•

China: +86-400-810-3435

•

Brasil: +55-11-4058-0200

•

Em outros países: +1-425-446-6110

Para ver as informações do produto e baixar os manuais adicionais mais recentes, acesse o site da Fluke Calibration em
www.flukecal.com.
Para registrar produtos, acesse o site http://flukecal.com/register-product.
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Especificações
Temperatura operacional ................................................................ 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
Armazenamento ............................................................................. -20°C a +70°C (-4°F a +158°F)
Umidade .......................................................................................... 10 a 90% de UR sem condensação
Altitude ............................................................................................ 2000 metros (6561,68 pés.)
Grau de poluição: ........................................................................... 2
Homologações ................................................................................ P, , )

Especificações mecânicas
Dimensões ..................................................................................... 11,4 x 12,7 (cm), profundidade = 3,7 cm
(4,5 x 5 (pol.), profundidade= 1,5 pol.
(Sem capa protetora)
Potência
Pilhas ..................................................................................... três pilhas alcalinas AA
Vida útil das pilhas.................................................................. 75 horas sem o iluminador.
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