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Προστασία ON/OFF  
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον 

SRL2  πιέστε και κρατήστε το κουμπί ON/OFF για ένα 
δευτερόλεπτο. Η μικρή αυτή καθυστέρηση 
προστατεύει έναντι σε τυχαία πατήματα του πλήκτρου. 
Εάν ξεχάσετε να τον απενεργοποιήσετε , θα σβήσει 
από μόνος του μετά από 10 λεπτά. 

Οθόνη στήλης LED  
Τα 8 LED  απεικονίζουν τον βαθμό αλλαγής της 

συγκέντρωσης ψυκτικού ρευστού. Καθώς η 
συγκέντρωση του ψυκτικού ρευστού αυξάνεται έτσι 
αυξάνονται και οι αναμμένες μπάρες LED στην στήλη. 

Πλήκτρο L/M/H (ευαισθησία)  
Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας πατώντας 

κυκλικά το πλήκτρο L/M/H. Χαμηλή (L),  μεσαία (M),  ή 
υψηλή (H)  ευαισθησία υποδεικνύεται ανάβοντας το 
ανάλογο LED.  

Όσο υψηλότερη η συγκέντρωση ψυκτικού ρευστού 
στο περιβάλλον τόσο χαμηλότερα πρέπει να 
ρυθμίζεται την ευαισθησία για να αποφεύγετε 
ψεύτικους συναγερμούς. 
 

Πλήκτρο σίγασης (Mute) and ελέγχου 
μπαταρίας (Battery Check) 

Πατώντας το πλήκτρο MUTE ενεργοποιεί την 
ηχητική ένδειξη του SRL2 ΟΝ & OFF. Αντίθετα 
κρατώντας το MUTE πατημένο για 1 δευτερόλεπτο 
η απομένων ενέργεια της μπαταρίας θα 
απεικονιστεί στην στήλη LED bar graph.  

Περιγραφή  
Το SRL2 χρησιμοποιεί τεχνολογία 

infrared (υπέρυθρη) με άμεσο αποτέλεσμα τον απόλυτο 
συνδυασμό ευαισθησίας, ταχύτητας, αντοχής αισθητήρα, 
φορητότητας & ευκολίας στην χρήση που το κατατάσσουν 
ανάμεσα στους κορυφαίους ανιχνευτές παγκοσμίως !   

Το αέριο αντλείται διαμέσου του εύκαμπτου σωλήνα  
μέσω μιας πανίσχυρης αντλίας, φτάνοντας στον 
αισθητήρα που βρίσκεται προστατευμένος μέσα στο 
κορμί του ανιχνευτή. Ο ποιοτικότατος αισθητήρας 
ανιχνεύει και την παραμικρή αλλαγή στην συγκέντρωση 
ψυκτικού ρευστού, όχι την απόλυτη τιμή της, καθιστώντας 
πολύ εύκολη την ανίχνευση της Απώλειας ακόμα και σε 
πολύ επιβαρυμένα με freon περιβάλλοντα μικρή ακόμα και 
μέχρι 0.1 oz/έτος, τιμή που υπερβαίνει ακόμα και τις 
υψηλότερες προδιαγραφές του  προτύπου SAE J1627 .Ο 
SRL2  είναι εφοδιασμένος με φορτιστές τοίχου & 
αυτοκινήτου για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 
του, που δίνει ενέργεια στον SRL2  για 8ώρες 
ασταμάτητης χρήσης πριν χρειαστεί επαναφόρτιση. 
Χρόνος που είναι υπεραρκετός για να δουλεύετε 
απρόσκοπτα για ολόκληρη την ημέρα. 

Ο SRL2 δεν ξεγελιέται από ατμούς ψυκτελαίου 
όπως πολλοί άλλοι  
του ανταγωνισμού.  

Ο SRL2 διαθέτει  
ρυθμιζόμενη ευαισθησία   
αποτρέποντας  
ενοχλητικούς ψευδείς συναγερμούς στο ελάχιστο. Μια 
ταχύτατη και αυτόματη διαδικασία αυτοκαλιμπραρίσματος 
διάρκειας 30 second κατά την εκκίνηση του εξασφαλίζει 
μέγιστη απόδοση. Ένα ποιοτικότατο φίλτρο στην κορυφή 
του εύκαμπτου ραβδιού προστατεύει από υγρασία & 
επιβλαβή μικροσωματίδια ενώ διαθέτει αθόρυβη  
λειτουργία   και κουμπί διατήρησης μέγιστης απόδοσης 
(peak). 
Πλήκτρο Peak  

Η λειτουργία PEAK διατηρεί την υψηλότερη 
ευαισθησία σε συγκέντρωση ψυκτικού ρευστού καθώς 
ψάχνετε την διαρροή. Πατήστε το πλήκτρο PEAK για να 
εναλλάσσετε την λειτουργία on & off. Απενεργοποιώντας 
την λειτουργία PEAK το φωτάκι θα σβήσει καθώς μένει 
αναμμένο μόνο όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.  
Λειτουργία Turbo 

Η λειτουργία TURBO είναι ένα επιπρόσθετο 
4ο επίπεδο ευαισθησίας που «ταβανώνει» τις 
δυνατότητες του SRL2 στα υψηλότερα standards 
ευαισθησίας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται πατώντας 
εν συνεχεία 4 φορές  το πλήκτρο  PEAK και ενώ η 
ρύθμιση ευαισθησίας του είναι ήδη στο επίπεδο 
high(H) και μόνο.  

Η λειτουργία TURBO πιστοποιείται με το πρώτο 
LED να ανάβει πράσινο και ο S RL2 αντιδρά με τον 
ηχητικό τόνο ανίχνευσης να ηχεί σταθερά. Για να 
ακυρώσετε την λειτουργία TURBO,πατήστε το πλήκτρο 
PEAK ξανά 4 φορές στη σειρά ή αλλάξτε την ευαισθησία 
του ανιχνευτή από το επίπεδο high(H) σε ένα από τα άλλα 
επίπεδά ευαισθησίας. 

Προσοχή: Όταν ο ανιχνευτής βρίσκεται σε επίπεδο 
ευαισθησίας TURBO ο SRL2 είναι υπερβολικά 
ευαίσθητος και θα χτυπήσει σε απότομες μετακινήσεις 
του ή και σε πολύ μικρές αλλαγές στα επίπεδα 
συγκέντρωσης ψυκτικού ρευστού. Συστήνεται ενώ 
βρίσκεται σε αυτήν την ρύθμιση να τον μεταχειρίζεστε με 
μεγάλη προσοχή. 
 
 

Διαδικασία ανίχνευσης απώλειας.  
Κρατήστε τον SRL2 μακριά από περιοχές με πιθανή 

απώλεια ψυκτικού ρευστού κατά την διάρκεια της 
προθέρμανσης και έως ότου διαρκεί η διαδικασία 
αυτοκαλιμπραρίσματος.  
 
Χρήσιμες συμβουλές 
 

1. Μετακινείτε με προσοχή την μύτη του εύκαμπτου σωλήνα 
γύρω από τις ύποπτες για απώλεια περιοχές. 

2. Όταν βρεθεί διαρροή ,επαληθεύστε απομακρύνοντας & 
επαναφέροντας την μύτη στην ύποπτη περιοχή. 

3. Για να ανακαλύψετε μεγαλύτερες διαρροές ρυθμίστε την 
ευαισθησία. 

Τοποθέτηση & αντικατάσταση φίλτρου  
Τα φιλτράκια προστασίας από υγρασία και στερεά 

κατάλοιπα όταν βρέχονται εμποδίζουν την παροχή αέρα 
προς τον αισθητήρα, προστατεύοντάς τον , και πρέπει να 
αντικαθίστανται. Ξεβιδώστε την μύτη από το εύκαμπτο 
ραβδί και αντικαταστήστε το άσπρο φιλτράκι προσέχοντας 
η στρογγυλή άκρη του να είναι προς την πλευρά της 
κορυφής του ραβδιού. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά 
φιλτράκια της Fieldpiece.  

Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά σακουλάκια 
(model RFL2 - 10 φίλτρα & 5 λαστιχάκια)  στο 2102280384 
ή κάποιον από τους επίσημους μεταπωλητές Fieldpiece 
στην επικράτεια.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Η διαδικασία εκκίνησης διαρκεί μόλις 30 δευτερόλεπτα 

αφού πατήσετε το κουμπί ON / OFF και πρέπει να 
επιτρέπεται στον SRL2 να προθερμαίνεται πλήρως 
προκειμένου να αποφεύγετε ψεύτικους συναγερμούς καθώς 
κατά την διαδικασία αυτή ελέγχει πλήρως όλες τις βαθμίδες 
ευαισθησίας του. 

Οι πιο ύποπτες περιοχές απώλειας είναι κοντά σε 
κολλήσεις ή διασταυρώσεις των δικτύων σωληνώσεων.  

Ο SRL2  ανιχνεύει τις αλλαγές στην συγκέντρωση 
ψυκτικού ρευστού, όχι την απόλυτη τιμή του στο σημείο 
επιτρέποντας στον χρήστη να μπορεί να ανακαλύψει 
πανεύκολα σημεία μικρών διαρροών σε περιοχές που 
υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ψυκτικού ρευστού στο 
περιβάλλον , όπως σε θαλάμους , σε κλειστούς στενούς 
χώρους κλπ.  

Καθώς ο SRL2 ανιχνεύει αλλαγές στην συγκέντρωση 
συνίσταται να ακολουθείτε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία 
«διπλοτσεκαρίσματος» προκειμένου να βρίσκετε και την 
παραμικρή διαρροή !  
1. Η μύτη του ραβδιού πρέπει να είναι κοντά στην περιοχή 

που ψάχνετε ,πολλές φορές και τόσο όσο 0.63cm από 
μια μικρή διαρροή προκειμένου να την εντοπίσετε. Σε 
αυτήν την περίπτωση η χρήση του άλλου σας χεριού 
προκειμένου να οδηγείτε την άκρη του εύκαμπτου 
ραβδιού κατά μήκος των σωληνώσεων ίσως να είναι 
αναγκαία. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Μετακινείτε την άκρη με μια σταθερή ταχύτητα περίπου 

5cm / δευτερόλεπτο. 
3. Μόλις ο SRL2 υποδείξει μια αλλαγή στην συγκέντρωση, 

επισημάνετε το ύποπτο σημείο και συνεχίστε την 
μετακίνηση της μύτης προς τον καθαρό αέρα, 
καλιμπράροντας αυτόματα τον ανιχνευτή με καθαρό αέρα ) 
μακριά από το σημείο πριν επανέρθετε για επιβεβαίωση. 
(Σημείωση: εάν η μύτη του  SRL2 κινηθεί διαμέσου μια 
πολύ επιβαρυμένης περιοχής , ίσως χρειαστεί να 
παραμείνετε στον φρέσκο αέρα για 4 δευτερόλεπτα πριν 
περάσετε στο βήμα step 4 , προκειμένου να καθαρίσει ο 
SRL2 από το ψυκτικό ρευστό.) 

4. Επιστρέψτε την άκρη πίσω στο ύποπτο σημείο και 

ξαναπεράστε από πάνω του. Όταν ο SRL2 ηχήσει ξανά, 
παρατηρήστε το σημείο πάλι και η απώλεια θα είναι 

περίπου στο μέσον της απόστασης μεταξύ του 1ου & 2ου 
σημείου.  

5. Πάρα πολύ υψηλές συγκεντρώσεις ψυκτικού ρευστού 
μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση και ίσως χρειαστεί 
κάποια δευτερόλεπτα προκειμένου ο ανιχνευτής να 
«καθαρίσει» .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRL2 συνιστώμενη απόσταση διενέργειας ελέγχου από την σωλήνα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ  
 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ τον SRL2 χωρίς το 
φιλτράκι εγκατεστημένο γιατί υπάρχει πιθανότητα 
σοβαρής βλάβης που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.  

 

Συγκρίνοντας τεχνολογία στους ανιχνευτές 
Η Fieldpiece έχει 2 ανιχνευτές απωλειών.  Το 

SRL2 χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα τεχνολογίας 
υπέρυθρων infrared (IR). Ανιχνεύει την μεταβολή στην 
συγκέντρωση του ψυκτικού ρευστού, και για αυτό η 
μύτη του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να είναι σε 
κίνηση. Τα βασικά πλεονεκτήματα του SRL2 
Fieldpiece IR sensor είναι ότι η ευαισθησία του θα 
παραμείνει σταθερή κατά την διάρκεια της ζωής του 
οργάνου , ο αισθητήρας θα αντέξει για περίπου 10 
χρόνια , δεν θα δίνει ψευδείς συναγερμούς σε υγρασία 
ή ατμούς ψυκτελαίου και η σταθερότητα του αναλόγως 
του τι ψυκτικό ρευστό ψάχνουμε είναι αξιομνημόνευτη, 
ενώ το μοναδικό του μειονέκτημα είναι η ευαισθησία 
του σε μηχανικές διαταραχές. 

Ο SRL8 χρησιμοποιεί αισθητήρα θερμαινόμενου 
διοδίου.  Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι 
ότι ανιχνεύει απόλυτα επίπεδα συγκέντρωσης, έτσι όταν 
εντοπίζει απώλεια συνεχίζει να «φωνάζει» σε αντίθεση 
με τον infrared που σιωπά μέχρις ότου «καθαρίσει». 
Είναι επίσης πολύ ευαίσθητος ενώ στα μειονεκτήματα 
του χρεώνεται ότι ο αισθητήρας του εξασθενεί με το 
πέρασμα του χρόνου και τελικά χρειάζεται αλλαγή 
περίπου κάθε χρόνο ( με μέση ημερήσια χρήση) & είναι 
περισσότερο ευαίσθητος σε κάποια ψυκτικά ρευστά  
(πχ. R410a ) σε σχέση με άλλα. 
 



Φροντίδα μπαταρίας Λιθίου  
 Ο SRL2 είναι εξοπλισμένος με μια πανίσχυρη μπαταρία 
ιόντων λιθίου , που για να σας κρατήσει αρκετά πρέπει να 
ακολουθείτε με ευλάβεια τις παρακάτω οδηγίες : 
 

Προφυλάξεις  
1. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες 

υψηλότερες από 140ºF (60°C).   
2. Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία κοντά σε πηγές 

θερμότητας , όπως φωτιά, ζεστές μηχανές ή απ’ 
ευθείας έκθεση στον ήλιο.   

3. Μην κολλάτε κοντά στην μπαταρία.  
4. Μην κτυπάτε ή πετάτε την μπαταρία.     
5. Μην βρέχετε την μπαταρία.  
6. Μην παραμορφώνετε ή τρυπάτε την μπαταρία.    
7. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε διαρροή μην αγγίζετε 

την μπαταρία. Εάν ηλεκτρολύτης ακουμπήσει στα μάτια 
σας, ξεπλύνετε με καθαρό νερό, μην τα τρίβετε και 
αναζητήστε αμέσως ιατρική φροντίδα.  

8. Αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία εάν 
παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία, ύποπτη οσμή, 
αποχρωματισμού ή άλλη ύποπτη κατάσταση.  

9. Η μπαταρία αντικαθίσταται πανεύκολα από τον 
χρήστη και μπορείτε να την προμηθευτείτε από τον 
προμηθευτή σας ή από οποιοδήποτε κατάστημα 

ηλεκτρονικών ενώ είναι συμβατή και με τις ακόλουθες 
μπαταρίες άλλων κατασκευαστών SRL2: Fuji Film:NP-
120, PENTAX: DLI-7, RICON: DB-43  

 

Προδιαγραφές 
Αισθητήρας: Ενισχυμένος infrared photo optics 

Διάρκεια αισθητήρα: 10 έτη περίπου  
Ψυκτικά ρευστά: HFC, CFC, HCFC, και μίγματα 

Ευαισθησία: Min (στατικά):  0.1oz/yr (3g/yr) 
Max (στατικά): >1.05oz/yr (>30g/yr)  

Min (σε κίνηση):  0.18oz/yr (5g/yr)  
Max (σε κίνηση):  >1.05oz/yr (>30 g/yr)  

Κατόπιν έκθεσης σε (50g/yr): 0.1 oz/yr (3g/yr)  
Σε επιβαρυμένα σημεία: 0.1 oz/yr (3g/yr) 

Χρόνος απόκρισης: 1 δευτερόλεπτο  
Χρόνος επαναφοράς: ~4 δευτερόλεπτα  
Αυτόματο σβήσιμο: 10 λεπτά ανενεργός  
Μπαταρία: 3.7VDC(κανονικά),επαναφορτιζόμενη lithium 

ion , αλλαγή από χρήστη. 
Διάρκεια μπαταρίας: 8 ώρες συνεχή χρήση 

Αποδόμηση (30%) μετα από 500 κύκλους φόρτισης ή 2 
χρόνια , όποιο έρθει πρώτο  

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας: ενεργοποιείται όταν 
απομένει περίπου 1 Ώρα χρήσης  

Χρόνος φόρτισης: Λιγότερο από 4 ώρες (με όποιο 
φορτιστή)  

Περιβάλλον χρήσης : 32ºF (0°C) to 104ºF 
(40°C) at <75%RH (non-condensing)  

Περιβάλλον αποθήκευσης: < 80%RH meter and batt.  
Για ανάκτηση της μπαταρίας  80%: 
-4ºF (-20°C) to 140ºF (60°C) λιγότερο από 1μήνα 
-4ºF (-20°C) to 113ºF (45°C)  λιγότερο από 3 μήνες  
-4ºF (-20°C) to 68ºF (20°C) λιγότερο από 1 χρόνο 

 

Φόρτιση   
Δύο (2) φορτιστές συμπεριλαμβάνονται στην 

συσκευασία του SRL2 ( τοίχου & αυτοκινήτου DC.  
1. Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη κατά την 

έξοδο του από το εργοστάσιο. Φορτίστε πλήρως 
την μπαταρία πριν την 1η χρήση 

2. Η ένδειξη μπαταρίας ανάβει κόκκινη όταν η στάθμη 
είναι χαμηλή LOW-BATT LED.   

3. Για επαναφόρτιση του SRL2,συνδέστε τον 

φορτιστή ενώ το φωτάκι LOW-BATT θα 

αναβοσβήνει μέχρι την πλήρη φόρτιση , όταν και 

θα σβήσει.  

Φορτίστε την μπαταρία σεβόμενοι τις προδιαγραφές 

που αναφέρονται παρακάτω , για μέγιστη διάρκεια 

ζωής & χρήσης. Αποφεύγετε να επιτρέπετε στην 

μπαταρία να εκφορτιστεί πλήρως. Πολλές συχνές 

εκφορτίσεις / επαναφορτίσεις είναι πολύ καλύτερες 

για τις  μπαταρίες λιθίου, καθώς σε αντίθεση με τις 

νικελίου, δεν διαθέτουν μνήμη φόρτισης και δεν 

χρειάζονται απαραιτήτως πλήρη εκφόρτιση πριν την 

νέα φόρτιση. 

Αποθήκευση   
Η μπαταρία πρέπει να διαθέτει φορτίο κατά 40%-

50% πριν μια παρατεταμένη αποθήκευση 1 μηνός ή 

περισσότερο. Δείτε τις κατάλληλες συνθήκες 

παρακάτω και λάβετε υπόψιν σας ότι η διάρκεια ζωής 

της μπαταρίας μειώνεται δραματικά εάν αποθηκευτεί 

πλήρως φορτισμένη ή σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Τι τον συνοδεύει  
Χρησιμοποιήστε το model RRE2 όταν ανιχνεύεται 

σε στενούς χώρους πχ. Σε γρίλιες συμπυκνωτών ή 

εξατμιστών κα. Το   Model  RFE2 επιμηκύνει το 

εύκαμπτο ραβδί στα  25.5” (65cm) ενώ η ποιοτικότατη 

θήκη μεταφοράς εχει αποκλειστική θέση για όλα 

συμπεριλαμβανομένων των φορτιστών του SR2K7.  

 
Notice of Compliance 

This instrument complies with the specifications 
for an indicating, locating leak detector as descri
bed by  the  european  standard  EN  14624,  
EN  14624(2005)  with  the  assumption  that  
the  speed  specification  in  section  7.2  should  
read  as  "2.0  cm/s"  as 
was indicated to us by A. Beatrix Alke, project  
manager of Deutsches Institut fur Normung 

 

 
  Included Equipment  

Use model RRE2 when detecting in tight spaces, 

such as through a condenser grille.  Model RFE2 

extends the wand to 25.5” (65cm).   
Όλα τα παρακάτω αξεσουάρ περιλαμβάνονται με το  

SRL2.  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Άλλα προϊόντα από την Fieldpiece usa   
 
 
 
 
 

 

9”(23cm) εύκαμπτη 
προέκταση 
Model RFE2 

9”(23cm) κεφαλή βελόνα  
Probe  model RRE2 

 

Θήκη μεταφοράς 
w/ RRE2 & RFE2 
Model ABMK3 

 
 

SC57  
Όλα σε 1 ασύρματη 
αμπεροτσιμπίδα  
πολύμετρο 

SDP2  
Ψυχρόμετρο 
με 2πλο 
επεκτεινόμενο  
αισθητήρα καναλιών 

SDMN5  
2πλο μανόμετρο  
διαφορικής 
πίεσης 
για εφαρμογές  
εξαερισμού,  
κλιματισμού 

Standalones from Fieldpiece 
O ανιχνευτής απωλειών SRL2 είναι 

ειδικά σχεδιασμένος για τεχνικούς ψύξης & 
κλιματισμού  HVAC/R όπως όμως και τα 

παρακάτω εξειδικευμένα εργαλεία. 

 

Ένα εργαλείο για όλες σας τις 
ανάγκες  

Μια πλήρη βαλίτσα με όλα τα όργανα που 
χρειάζεται ο τεχνικός ψύξης & κλιματισμού 
βασισμένα σε ένα κεντρικό εργαλείο – κορμό και 
αλλάζοντας τις κεφαλές να μετατρέπεται 
αυτόματα στο ανάλογο εργαλείο του ψυκτικού 
(HVAC/R technician).  

Οι κεφαλές (αισθητήρες) εκπέμπουν ένα σήμα 
mV που αντιπροσωπεύει την ανάλογη μέτρηση 
της εκάστοτε κεφαλής στο κεντρικό εργαλείο – 
κορμό. Stick meter, DL3 data logger ή 
 EHDL1. Μπορούν επίσης να προσαρμοστούν σε 
οποιοδήποτε μετρητή με εύρος 
mV χρησιμοποιώντας τα καλώδια AS 
 

Εγγύηση  
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από ελαττώματα υλικού ή 

κατασκευής για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς 
από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Fieldpiece. Η 
Fieldpiece  θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει την 
ελαττωματική συσκευή, κατόπιν επιλογής της, με την 
επιφύλαξη επαλήθευσης του ισχυριζόμενου ελαττώματος 

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που 
οφείλονται σε κατάχρηση, αμέλεια, ατύχημα, μη 
εξουσιοδοτημένη επισκευή, αλλοίωση ή μη εύλογη χρήση 
του μηχανήματος.. 

Οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις που απορρέουν 
από την πώληση ενός προϊόντος Fieldpiece, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σιωπηρών 
εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλόλητας για 
συγκεκριμένο σκοπό, περιορίζονται στα παραπάνω. H 
Fieldpiece δεν είναι υπεύθυνη για απώλεια της μηχανής 
ή για άλλες τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες, έξοδα ή 
οικονομικές απώλειες ή για οποιαδήποτε αξίωση για 
τέτοιες ζημιές, έξοδα ή οικονομικές απώλειες. 

Οι κρατικοί νόμοι ποικίλλουν. Οι παραπάνω 
περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για 
εσάς. 

 
Λήψη υπηρεσίας 
Επισκεφτείτε www.fieldpiece.com/rma για τις  πιο 

πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το service. 
Η εγγύηση για προϊόντα που αγοράζονται εκτός των 

ΗΠΑ πρέπει να γίνεται μέσω τοπικών διανομέων. 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε τον τοπικό 
σας διανομέα. 

 
 


