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

Performance Series
Thermal Imagers
Informações de segurança
Acesse www.fluke.com.br para registrar seu produto e para obter
mais informações.
Indicações de Aviso identificam as condições e procedimentos
perigosos ao usuário.

 Advertência
Para evitar lesões nos olhos e ferimentos:
•

Não olhe para o laser. Não aponte o laser
diretamente para pessoas ou animais ou,
indiretamente, para superfícies que reflitam luz.

•

Não abra o Produto. O raio laser representa um
perigo para os olhos. Os reparos ao produto devem
ser feitos somente por um local técnico aprovado.

Informações adicionais de advertência em relação ao laser podem ser
encontradas dentro da tampa de lentes do Produto.

hwj010.eps

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

 Advertência
Para evitar ferimentos:
•

Leia todas as informações de segurança antes de
usar o Produto.

•

Leia todas as instruções cuidadosamente.

•

Use o Produto apenas conforme as especificações.
Caso contrário, a proteção fornecida com o Produto
poderá ser comprometida.

•

Substitua as baterias quando o indicador mostrar
que a carga está baixa, para evitar medições
incorretas.

•

Não use o Produto se houver algum indício de
funcionamento incorreto.

•

Não use o Produto se este estiver danificado.

•

Consulte as informações de emissividade para
temperaturas reais. Objetos refletores resultam em
medições de temperatura mais baixas do que a real.
Esses objetos oferecem risco de queimadura.

•

Não use o produto próximo a gases explosivos,
vapores ou em ambientes úmidos ou molhados.

•

Não exponha as células e as embalagens de bateria
próximas a altas temperaturas ou fogo. Não os
exponha à luz solar.

•

Não desmonte nem amasse as células e as
embalagens de bateria.

•

Remova as pilhas para evitar vazamento e danos ao
Produto caso ele não venha a ser usado por um
longo período.

•

Ligue o carregador de bateria a uma tomada elétrica
antes do carregador.

•

Use somente adaptadores de energia aprovados
pela Fluke para carregar a bateria.

•

Mantenha as células e as embalagens de bateria
limpas e secas. Limpe os conectores sujos com um
pano limpo e seco.

Símbolos
Símbolo

Descrição



Perigo. Informações importantes. Consulte o manual.



ATENÇÃO. RADIAÇÃO LASER. Risco de danos aos
olhos.

,

Estado da bateria. A bateria está carregando quando
estiver animada.

A
O

Conectado à alimentação CA. Bateria retirada.
Símbolo Liga/Desliga



Em conformidade com as diretivas da União Europeia.



Em conformidade com os padrões australianos de EMC.



Em conformidade com os padrões sul-coreanos relevantes
de EMC.



Certificado pelo Grupo CSA para as normas de segurança
norte-americanas.
Associação de Qualidade do Japão



Este produto contém uma bateria de íon de lítio. A bateria
não deve ser descartada com lixo sólido. As baterias
gastas devem ser descartadas por uma empresa
qualificada de reciclagem ou descarte de materiais e
resíduos perigosos, conforme as regulamentações locais.
Entre em contato com o Centro de Assistência Autorizado
Fluke para obter informações sobre reciclagem.



Este produto está em conformidade com os requisitos de
marcação da Diretiva WEEE. A etiqueta afixada informa
que não é possível descartar o produto elétrico/eletrônico
em lixo doméstico comum. Categoria do Produto: Com
relação aos tipos de equipamento no Anexo I da Diretiva
WEEE, esse produto é classificado como um produto de
"Instrumentação de controle e monitoramento" da
categoria 9. Não descarte este produto no lixo comum.

Especificações de segurança
Temperatura de funcionamento ....-10 °C a +50 °C
Temperatura de
armazenamento ...............................-20 °C a +50 °C
Temperatura de carga da bateria...0 °C a 40 °C
Altitude
Operação ..................................2.000 m
Armazenagem ...........................12.000 m

Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Internacional ................................. IEC 61326-1: Ambiente
eletromagnético básico
CISPR 11: Grupo 1, Classe A
Grupo 1: Equipamento gerou intencionalmente e/ou usa energia de
radiofrequência acoplada de forma condutora, que é necessária para
o funcionamento interno do próprio equipamento.
Classe A: Equipamentos são adequados para o uso em todos os
estabelecimentos, exceto domésticos e os diretamente conectados a
uma rede com fonte de alimentação de baixa tensão, que alimenta
edifícios usados para fins domésticos. Podem existir dificuldades em
potencial para garantir a compatibilidade eletromagnética em outros
ambientes, devido a interferências conduzidas e por radiação.
As emissões que excedem os níveis exigidos pela CISPR 11 podem
ocorrer quando o equipamento está conectado a um objeto de teste.

Coreia (KCC) ................................ Equipamento de Classe A
(Equipamento para
transmissão e comunicação
industrial)
Classe A: O equipamento atende aos requisitos de equipamentos
industriais de ondas eletromagnéticas e o vendedor ou usuário deve
observar essas informações. Este equipamento é indicado para uso
em ambientes comerciais e não deve ser usado em residências.

USA (FCC) ................................... 47 CFR 15 subparte B. Este
produto é considerado um
dispositivo isento de acordo
com a cláusula 15.103.
GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Fluke garante que este produto não apresentará defeitos de
material nem de mão de obra durante o prazo de 2 (dois) anos da
data da compra. Esta garantia não cobre fusíveis, baterias ou pilhas
descartáveis, nem danos devidos a acidente, negligência, uso
inadequado, alterações, contaminação, ou condições anormais de
operação ou manuseio. Os revendedores não estão autorizados a
ampliar de nenhuma forma a garantia em nome da Fluke. Para obter
serviços durante o prazo da garantia, contate o centro de assistência
técnica autorizado Fluke mais próximo e peça informações sobre
autorização de devolução. Depois disso, mande o produto para esse
Centro de Assistência Técnica e inclua uma descrição do problema.
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É
CONCEDIDA NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU
IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO
PRODUTO PARA UM DETERMINADO FIM. A FLUKE NÃO SE
RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA INCIDENTAL
OU CONSEQUENTE QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER
MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER TEORIA
JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão
ou a limitação de garantias implícitas nem de danos incidentais ou
consequentes, esta limitação de responsabilidade pode não se aplicar
no caso específico do comprador.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
EUA.
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