TiS10, TiS20
TiS40, TiS45
TiS50, TiS55
TiS60, TiS65

Performance Series
Thermal Imagers
Veiligheidsinformatie
Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren en meer
informatie te raadplegen.
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die
gevaar opleveren voor de gebruiker.

 Waarschuwing
Oogbeschadiging en persoonlijk letsel voorkomen:
•

Kijk niet in de laser. Richt de laser niet direct, of
indirect via reflecterende oppervlakken, op personen
of dieren.

•

Het product niet openen. De lasterstraal is gevaarlijk
voor de ogen. Laat het product uitsluitend repareren
door een erkende werkplaats.

Extra waarschuwingsinformatie betreffende de laser bevindt zich aan
de binnenzijde van de lenskap van het product.

hwj010.eps

PN 4633357 July 2015 (Dutch)
©2015 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notification.
All product names are trademarks of their respective companies.

 Waarschuwing
Letsel voorkomen:
•

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product
gebruikt.

•

Lees alle instructies zorgvuldig.

•

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

•

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

•

Gebruik het product niet als het niet correct werkt.

•

Gebruik het product niet als het beschadigd is.

•

Zie de informatie over emissiviteit voor werkelijke
temperatuurwaarden. Reflecterende objecten leiden
tot metingen van temperatuurwaarden die lager zijn
dan de werkelijke temperatuur. Deze objecten
kunnen brandwonden veroorzaken.

•

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

•

Batterijen en batterijsets uit de buurt van hitte of
vuur houden. Niet in zonlicht leggen.

•

Batterijen en batterijsets niet demonteren of pletten.

•

Wanneer het product gedurende een lange periode
niet zal worden gebruikt, verwijder dan de batterijen
om batterijlekkage en schade aan het product te
voorkomen.

•

Sluit de batterijlader aan op een stopcontact voor de
lader.

•

Gebruik uitsluitend door Fluke goedgekeurde
voedingsadapters voor het opladen van de batterij.

•

Houd batterijen en batterijsets schoon en droog.
Maak verontreinigde aansluitingen schoon met een
droge, schone doek.

Pictogrammen
Pictogram

Beschrijving



Gevaar. Belangrijke informatie. Zie gebruiksaanwijzing.



WAARSCHUWING. LASERSTRALING. Gevaar van
oogletsel.

,
A
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Batterijstatus. Batterij wordt opgeladen (voortgang wordt
weergegeven door de balkjes).
Aangesloten op netstroom. Batterij verwijderd.
Aan/uit-pictogram



Conform richtlijnen van de Europese Unie.



Conform relevante Australische EMC-normen.




Voldoet aan de relevante EMC-normen van Zuid-Korea.
Gecertificeerd door CSA Group conform NoordAmerikaanse veiligheidsnormen.
Japan Quality Association



Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Niet met gewoon
vast afval wegwerpen. Gebruikte batterijen moeten
volgens de plaatselijke regelgeving worden verwerkt door
een erkend recyclingbedrijf of een bedrijf dat gevaarlijke
stoffen afvoert. Neem contact op met een erkend Fluke
servicecentrum voor informatie betreffende recycling.



Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de
AEEA-richtlijn. 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 AEEA-richtlijn, valt dit product onder
categorie 9, 'meet- en controle-instrumenten'. Werp dit
product niet met gewoon ongescheiden afval weg.

Veiligheidsspecificaties
Bedrijfstemperatuur ........................-10 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur .........................-20 °C tot +50 °C
Oplaadtemperatuur batterij ............0 °C tot 40 °C
Hoogte
Bedrijf ........................................ 2.000 m
Opslag ....................................... 12.000 m

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Internationaal ................................ IEC 61326-1:
Elektromagnetische
Omgeving, Basis
CISPR 11: Groep 1, Klasse A
Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of
gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig
is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf.
Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle
gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn
aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen
voor woondoeleinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan
met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in
andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen.
Als de apparatuur wordt aangesloten op een te testen object,
kunnen er emissies optreden die groter zijn dan de door
CISPR 11 vastgelegde niveaus.
Korea (KCC) ................................. Apparatuur van klasse A
(industriële zend- en
communicatieapparatuur)
Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële
(klasse A) elektromagnetische stralingsapparatuur, en de
verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze
apparatuur bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is
niet bestemd voor thuisgebruik.
USA (FCC) ................................... 47 CFR 15 subdeel B. Dit
product wordt als vrijgesteld
apparaat beschouwd
volgens clausule 15.103.
BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten gedurende
twee jaar na de datum van aankoop. Deze garantie is niet van toepassing
op zekeringen, wegwerpbatterijen of schade die voortvloeit uit een ongeluk,
verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging, verontreiniging of abnormale
omstandigheden bij bediening of hantering. Wederverkopers zijn niet
gemachtigd om enige andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor
het verkrijgen van service gedurende de garantieperiode moet u bij het
dichtstbijzijnde door Fluke erkende servicecentrum om retourautorisatieinformatie vragen en het product vervolgens samen met een beschrijving
van het probleem naar dat servicecentrum sturen.
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN
ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, ZOALS
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERSTREKT. FLUKE IS
NIET AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE
SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF
VERLIEZEN, VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE
DAN OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of
beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of
gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking van
aansprakelijkheid niet op u van toepassing is.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

11/99

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

