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789 
ProcessMeter™ 

Informacje na temat 
bezpieczeństwa 

Aby zarejestrować produkt i uzyskać więcej informacji, należy przejść 
do strony internetowej www.fluke.com. 

Ostrzeżenie pozwala określić warunki i procedury, które mogą być 
niebezpieczne dla użytkownika.  

 Ostrzeżenie 
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa porażenia prądem, 
wywołania pożaru i odniesienia obrażeń: 
• Przeczytaj „Informacje na temat bezpieczeństwa” 

zanim zaczniesz używać miernika. 
• Nie używaj miernika, jeśli jest uszkodzony. Zanim 

zaczniesz korzystać z miernika, sprawdź jego 
obudowę. Należy sprawdzić, czy nie ma pęknięć albo 
brakujących elementów plastikowych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na izolację wokół złączy. 

• Upewnij się, że pokrywka baterii jest zamknięta i 
zatrzaśnięta zanim zaczniesz korzystać z miernika. 

• Przed otwarciem pokrywki baterii usuń przewody 
pomiarowe z miernika. 

• Sprawdzić kable pod kątem uszkodzeń izolacji lub 
odsłoniętych metalowych części. Należy sprawdzić 
ciągłość przewodów. Przed użyciem miernika należy 
wymienić uszkodzone przewody pomiarowe. 

• Nie korzystaj z miernika, jeśli działa nieprawidłowo. 
Może to oznaczać uszkodzenie zabezpieczeń. Jeśli nie 
masz pewności czy miernik jest sprawny, oddaj go do 
serwisu. 

• Nie używaj miernika w pobliżu wybuchowego gazu, 
pary i pyłu. 

• Nie używaj miernika w otoczeniu o dużej wilgoci. 
• Używaj tylko baterii typu AA właściwie 

zainstalowanych w mierniku. 
• Podczas naprawy miernika używaj tylko oryginalnych 

części zamiennych. 

http://www.fluke.com/


• Zachowaj ostrożność podczas pracy z napięciami 
powyżej 30 V AC skuteczne, 42 V AC szczytowe i 60 V 
DC. Takie napięcia stanowią ryzyko porażenia. 

• Kiedy używasz sond, trzymaj palce za osłonami. 
• Podłącz wspólny przewód pomiarowy zanim 

podłączysz przewód będący pod napięciem. Kiedy 
odłączasz przewody pomiarowe, odłącz najpierw 
przewód pod napięciem. 

• Nie używaj funkcji AutoHold, aby określić, czy 
występuje niebezpieczne napięcie. Funkcja AutoHold 
nie przechwyci odczytów niestabilnych lub z 
zakłóceniami. 

• Aby uniknąć przekłamanych odczytów, które mogłyby 
prowadzić do porażenia prądem lub obrażeń ciała, 
wymień baterię jak najszybciej po pojawieniu się na 
wyświetlaczu wskaźnika wyczerpanej baterii (). 

• Usuń przewody pomiarowe z miernika przed otwarciem 
pojemnika baterii. 

• Zamknij i zatrzaśnij pokrywkę baterii przed 
rozpoczęciem pracy 

• Żeby uniknąć obrażeń i uszkodzenia miernika używaj 
tylko wyszczególnionych bezpieczników, szybkich 440 
mA 1000 V, 

• Fluke PN 943121 
• Kiedy produkt TL175 jest używany z instrumentami lub 

innymi akcesoriami, stosuje się najniższą kategorię 
znamionową połączonych urządzeń. Jedyny wyjątek 
stanowi korzystanie z sondy z przewodami AC172 i 
AC175. 

Dane dotyczące bezpieczeństwa 
Typ baterii: 1,5 V, 0-15 mA, AA, alkaliczna 

Temperatura: 

Temperatura użytkowania: -20°C do 55°C 

Temperatura przechowywania: -40°C do 60°C 

Wysokość:  Wysokość użytkowania: maksymalnie 2000 metrów 

Ochrona przed nadmierną częstotliwością: maks. 106V Hz  



 

 

Symbole 

Symbol Opis 

 Niebezpieczeństwo. Ważne informacje. Patrz 
instrukcja.  

 Zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej 

 Odpowiada stosownym standardom bezpieczeństwa 
w Ameryce Północnej 

 Baterie 
 Niebezpieczne napięcie 

 Odpowiada stosownym standardom dotyczącym 
kompatybilności elektromagnetycznej w Australii 

 Pokrywa 

CAT III 
Kategoria pomiarowa III dotyczy obwodów testowych 
i pomiarowych podłączonych do niskonapięciowej 
części rozdzielczej instalacji MAINS budynku. 

CAT IV 
Kategoria pomiarowa IV dotyczy obwodów testowych 
i pomiarowych podłączonych do źródła niskiego 
napięcia rozdzielczej instalacji MAINS budynku. 

 Podwójna izolacja 
 Prąd przemienny 
 Prąd stały 

 
Do 610101 
(wydanie 2) 

Spełnia wymogi bezpieczeństwa Underwriters’ 
Laboratories 
wymagania 

 Uziemienie 

 Przetestowane i autoryzowane przez TÜV 
Usługi 

 

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE 
(2002/96/WE) określającą wymogi dotyczące 
znaczników. Naklejona etykieta oznacza, że nie 
należy wyrzucać tego produktu 
elektrycznego/elektronicznego razem z pozostałymi 
odpadami z gospodarstwa domowego. Kategoria 
produktu: Zgodnie z aneksem I dyrektywy WEEE 
dotyczącym typów oprzyrządowania, ten produkt 
zalicza się do kategorii 9, czyli jest to „przyrząd do 
kontroli i monitorowania”. Nie wyrzucać urządzenia 
wraz z niesortowanymi odpadami komunalnymi. 
Informacje na temat recyklingu można znaleźć na 
stronie internetowej firmy Fluke. 



OGRANICZONA GWARANCJA I 
OGRANICZENIE 
ODPOWIEDZIALNOOCI 
Niniejszy produkt firmy Fluke będzie wolny od wad materiałowych 
i produkcyjnych przez okres trzech lat od daty zakupu. Niniejsza 
gwarancja nie obejmuje bezpieczników, baterii wymiennych lub 
uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania, 
niewłaściwego użycia, modyfikacji, skażenia lub nieprawidłowych 
warunków działania lub obsługi. Punkty sprzedaży nie posiadają 
uprawnień do oferowania żadnych innych gwarancji w imieniu 
firmy Fluke. Aby skorzystać z serwisu w czasie trwania gwarancji 
należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym Centrum 
Serwisowym firmy Fluke w celu uzyskania informacji dotyczących 
autoryzacji zwrotu, a następnie wysłać produkt do tego Centrum 
Serwisowego podając opis problemu. 
NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM 
ZADOŚĆUCZYNIENIEM DLA NABYWCY.  ŻADNE INNE 
GWARANCJE - NA PRZYKŁAD ZDATNOŚCI PRODUKTU DO 
DANEGO CELU, NIE SĄ ANI WYRAŻONE ANI NIE MOGĄ BYĆ 
DOROZUMIANE. FIRMA FLUKE NIE JEST ODPOWIEDZIALNA 
ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB 
WYNIKOWE USZKODZENIA LUB STRATY POWSTAŁE Z 
JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY LUB ZAŁOŻENIA. Ponieważ w 
niektórych stanach lub krajach nie jest dozwolone wyłączenie lub 
ograniczenie dorozumianej gwarancji lub przypadkowych lub 
wynikowych strat, to oświadczenie o ograniczeniu 
odpowiedzialności producenta może nie mieć zastosowania do 
każdego Nabywcy. 
 
Fluke Corporation 
P.O. Box 9090 
Everett, WA 98206-9090 
U.S.A. 

Fluke Europe B.V. 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
Holandia 

11/99 

 
 


	Dane dotyczące bezpieczeństwa
	OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOOCI

