Karta rychlé reference

Zapnutí a vypnutí
První použití:
zadejte datum a čas
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Visual IR Thermometer
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Otevření nabídky

Ironbow

Select/Enter

Horký kov (pouze VT04A a VT04)

Změna hodnoty
nahoru a dolů

Prolínání obrazu

Zobrazení při měření
Naměřená hodnota
středového bodu

Emisivita

Středový měřicí kurzor

9

Ikona
10

Popis
Zobrazení uložených snímků
Emisivita

4

 LCD displej

 Otočný kryt objektivu

 Zapnutí/vypnutí a nabídka
 Slot pro paměťovou kartu microSD

 Optická kamera
 Spouštěcí spínač pro pořízení snímku

 Příslušenství pro montáž na stativ
 Výběr/vložení

 Kryt baterií
 Konektor micro USB

 Infračervený objektiv

 Stavová kontrolka LED nabíjení baterie

Barevná paleta
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25 %

50 %

75 %

100 %

Pořízení a uložení snímku

Teplota pozadí
Značky horkých a studených bodů
Měrné jednotky teploty
Hodiny (čas a datum)
Alarm vysoké/nízké teploty
Alarm automatického sledování

Nejnovější dokumenty a software pro řadu VT můžete zobrazit, vytisknout nebo
stáhnout na webových stránkách:

Časosběrné snímkování
Automatické vypnutí

www.fluke.com/vtsmartview

Jas LCD displeje (nízký, střední, vysoký)

www.fluke.com/vtquickstart
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Stav baterie
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5

www.fluke.com/vtmanual

Stupnice šedi (černá je horká)

5:12

7
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Režim Far (daleko)

Režim Near (blízko)

Stupnice šedi (bílá je horká)

Žluté zvýraznění

VT02

6

Barevná paleta

VT04A, VT04

VT02, VT04A, VT04

VT04A/VT04

Kontrola zarovnání vizuálního snímku

Funkce nabídky a základní navigace

Poznámka
Pro přenos snímků z přístroje do počítače použijte paměťovou kartu microSD. Kabel micro
USB slouží pouze pro nabíjení baterie.

Uložení ve formátu BMP
Obnovení továrního nastavení
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≤ 9 in / 23 cm

VT02

IMAGING IR
THERMOMETER

US PAT:
www.patentlabel.com/fluke
FLUKE CORPORATION
EVERETT, WA USA

> 9 in / 23 cm

VT02

IMAGING IR
THERMOMETER

Barevná paleta

Oblast měření
středového bodu
Ikona prolínání

SD karta

US PAT:
www.patentlabel.com/fluke
FLUKE CORPORATION
EVERETT, WA USA

Ve slotu není karta SD

Chyba karty SD

Prázdná karta SD

Plná karta SD

Funkce VT04A, VT04

Péče o baterie

Bezpečnostní informace

Zapnutí funkce

Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné.
Výraz Upozornění označuje podmínky a postupy, které by mohly způsobit poškození
výrobku nebo testovaného zařízení.

Vypnutí funkce

2

Alarm vysoké/nízké teploty

1

(-10 °C to +250 °C)

Alarm automatického sledování

Nabíjecí akumulátor (VT04)
(-10 °C to +250 °C)

(15 min, 30 min,
1 hr, 2 hr, 4 hr, 8 hr)

Časosběrné snímkování

XW Výstraha
Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, dodržujte následující
pokyny:
●● Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
●● Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
●● Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana poskytovaná výrobkem nebude
působit.
●● Aby bylo měření stále přesné, vyměňte nebo nabijte baterie vždy, když začne kontrolka
signalizovat vybití.
●● Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů, výparů nebo ve vlhkém či mokrém
prostředí.
●● Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně.
●● Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
●● Konkrétní teploty naleznete u informací o intenzitě vyzařování. Reflexní předměty mají
nižší než skutečné naměřené teploty. Tyto předměty představují nebezpečí popálení.
●● Pokud výrobek nebude delší dobu používán nebo bude skladován při teplotě vyšší než
50 °C, vyjměte baterie. Pokud baterie nevyjmete, mohou vytéct a výrobek poškodit.
●● Používejte pouze specifikované náhradní díly.
●● K nabíjení VT04 baterií používejte pouze síťové adaptéry schválené společností Fluke.

W Výstraha
Z důvodu prevence zranění a zajištění bezpečného používání a údržby výrobku:
●● Baterie obsahují nebezpečné chemikálie, které mohou způsobit popálení nebo explozi.
Pokud dojde k zasažení chemikáliemi, omyjte postižené místo vodou a zajistěte
lékařskou pomoc.
●● Dodržujte správnou polaritu baterií. Jinak by z baterií mohla uniknout tekutina.
●● Nezkratujte koncovky baterií.
●● Články a bateriové paky udržujte v čistotě a v suchu. Znečištěné konektory otřete
suchým, čistým hadříkem.
●● Nedemontujte nebo nedestruujte články a bateriové paky.
●● Neukládejte bateriové články a bateriové paky k teplu nebo k ohni. Neukládejte na
slunci.
●● K nabíjení baterií přístroje VT04 používejte pouze síťové adaptéry schválené
společností Fluke.

Technické údaje
Typ baterie
VT04:		Nabíjecí baterie Li-Ion, 3,6 V, 2 250 mAh, 8,1 Wh
VT02, VT04A:		4 AA, LR6 1,5 V
Životnost baterie:		8 hodin

(30 sec, 1 min, 2 min, 5 min,
15 min, 30 min, 1 hr)

(15 min, 30 min,1 hr,
2 hr, 4 hr, 8 hr)

Pracovní teplota

-5 °C až +45 °C

Skladovací teplota:

-20 °C až +60 °C

Provozní nadmořská výška:		2 000 metry

Následující tabulka uvádí seznam symbolů na výrobku nebo v této příručce.
Symbol

Popis



Důležitá informace. Viz příručka.

X

Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

;

Vyhovuje příslušným australským normám.

P

Splňuje požadavky EU a ESVO.

Ã


~

Splňuje požadavky korejských norem EMC.
Tato kamera obsahuje lithium-iontovou baterii. Nesměšovat s pevným
odpadem. Použité baterie by měly být zlikvidovány kvalifikovaným specialistou
na recyklaci odpadu nebo kvalifikovaným zpracovatelem nebezpečného
odpadu podle místních nařízení. Informace o recyklaci najdete na webové
stránce společnosti Fluke.
Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení WEEE (2002/96/
EC). Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení
nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy
zařízení uvedené ve směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen
do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Tento výrobek nepatří do
netříděného komunálního odpadu. Informace o recyklaci najdete na webu
společnosti Fluke.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI
Tento výrobek Fluke bude bez závad na materiálu a zpracování po dobu dvou let od data
zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách,
nedbalém zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních
podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni
prodlužovat jménem společnosti Fluke jakékoli jiné záruky. Servis v záruční době vám poskytne
vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace o autorizaci vrácení,
potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru s popisem problému.
TATO ZÁRUKA JE VAŠÍM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY,
JAKO VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDŘENY ANI ODVOZENY.
SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY
NEBO PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající
záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto omezení odpovědnosti
vztahovat.
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P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
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