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Introdução
Os videoscópios de diagnóstico Fluke DS701, DS703 FC (o Produto) são câmeras portáteis de captura de
imagens para uso em diversas aplicações. Essas aplicações incluem resolução de problemas do equipamento,
manutenção preditiva e preventiva, diagnósticos de edifícios e pesquisa e desenvolvimento.
O Produto exibe imagens em uma tela LCD de alta visibilidade e qualidade industrial. O Produto salva imagens
e vídeos na memória interna ou em uma memória em um dispositivo de armazenamento USB. As imagens e
vídeos salvos podem ser transferidos para um PC através de uma conexão USB direta ao PC. As imagens
salvas poderão ser transferidas para o Fluke Connect, quando disponível.

Como entrar em contato com a Fluke
Para contatar a Fluke, ligue para um dos seguintes números:
•

Suporte técnico nos EUA: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)

•

Calibração/Reparos nos EUA: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)

•

Canadá: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)

•

Europa: +31 402-675-200

•

Japão: +81-3-6714-3114

•

Cingapura: +65-6799-5566

•

China: +86-400-921-0835

•

Brasil: +55-11-3530-8901

•

Em outros países: +1-425-446-5500

Ou visite o site da Fluke www.fluke.com.br.
Para registrar seu produto, visite o site http://register.fluke.com.
Para visualizar, imprimir ou baixar o suplemento mais recente do manual, acesse
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
Para solicitar um manual impresso, acesse www.fluke.com/productinfo.

Informações de segurança
Indicações de Advertência identificam as condições e os procedimentos que são perigosos ao usuário.
Indicações de Atenção identificam as condições e os procedimentos que podem causar danos ao produto e ao
equipamento testado.
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XW Aviso
Para evitar possível choque elétrico, incêndio ou ferimentos pessoais e para oferecer uma
operação segura do produto:
•

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

•

Leia todas as instruções cuidadosamente.

•

Não altere o Produto e use somente conforme especificado. Caso contrário, a proteção
fornecida com o Produto poderá ser comprometida.

•

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

•

Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado.

•

Desative o Produto se estiver danificado.

•

Não coloque objetos metais dentro dos conectores.

•

Use somente as peças de substituição especificadas.

•

Os reparos ao produto devem ser feitos somente por um técnico aprovado.

•

Use somente a fonte de alimentação externa inclusa no produto.

•

As baterias contêm produtos químicos perigosos que podem causar queimaduras ou
explosão. Caso haja exposição a produtos químicos, limpe o local atingido com água e
procure atendimento médico.

•

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

•

Desconecte o carregador de bateria e mova o Produto ou a bateria para um local frio, não
inflamável se a bateria recarregável ficar quente (>50 °C) durante o período de carga.

•

Desconecte o circuito ou use equipamento de proteção individual em conformidade com os
requisitos locais antes de usar a ponta de prova em uma parede.

•

Não use a ponta de prova em uma parede com tubos de metal até que um eletricista
qualificado verifique se as tubulações metálicas não contêm carga. Circuitos de aterramento
podem fazer com que tubulações metálicas transportem carga.

•

Não use a ponta de prova em peças em movimento.

•

Não utilize o Produto para finalidades médicas. O Produto tem o propósito de avaliar o
equipamento somente e nunca deve ser usado para diagnóstico, tratamento ou qualquer
outra circunstância em que o Produto entre em contato com um paciente.
W Cuidado

Para evitar danos ao produto, não exponha a ponta de prova a produtos à base de petróleo.
Observação
Descarga eletrostática pode fazer com que o produto seja desligado.
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A tabela 1 é uma lista dos símbolos que podem ser usados no Produto ou neste manual.
Tabela 1. Símbolos
Símbolo

Descrição



Consulte a documentação do usuário.

W

ADVERTÊNCIA. PERIGO.

X

ADVERTÊNCIA. TENSÃO PERIGOSA. Risco de choque elétrico.



Estado da bateria.

Z

Entrada do carregador da bateria.



Liga/Desliga

P

Em conformidade com as diretivas da União Europeia.

)

Certificado pelo Grupo CSA para as normas de segurança norte-americanas.



Em conformidade com os padrões de segurança australianos e de EMC.



Em conformidade com os padrões sul-coreanos relevantes de compatibilidade
eletromagnética.



Em conformidade com o Appliance Efficiency Regulation (California Code of Regulations,
Título 20, Seções 1601 a 1608), para sistemas de carregamento da bateria.



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.
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Familiarização com o produto
O manual apresenta características para vários modelos. Pelo fato de os modelos terem diferentes
características, nem todas as informações contidas no manual podem se aplicar ao seu Produto. As imagens
mostram o DS703 FC. Utilize a Tabela 2 para identificar as características do seu Produto.

Recursos
A tabela 2 mostra os recursos do produto.
Tabela 2. Recursos
Função

DS701

DS703 FC

Frontal





Lateral





Tecnologia Up is Up













Câmeras

Zoom digital
Alças
Manual
Pescoço



Tela sensível ao toque



Conectividade
USB

4





HDMI



WiFi



Software de desktop Fluke Connect



Aplicativo Fluke Connect
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Acessórios incluídos
A tabela 3 mostra o Produto e os acessórios padrão.
Tabela 3. Acessórios incluídos

3

2

4

F1

F2

F3

5

F4

SELECT

6

1

9

8

Item

7

Descrição

Item

Descrição



Painel de controle

F

Alça para o pescoço



Alça manual

G

Cabo USB



Tela LCD (exibição)

H

Cabo HDMI

D

Ponta de prova

I

Suporte magnético T-Pak

E

Carregador USB
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A tabela 4 mostra as conexões do Produto.
Tabela 4. Conexões

2

5

4

3

USB

VIDEO

6
1
7

Item

6

Descrição

Item

Descrição



Âncoras para alça manual

E

Entrada HDMI



Entrada Micro B USB

F

Âncora para suporte magnético T-Pak



Entrada da ponta de prova

G

Âncora da alça para o pescoço

D

Entrada USB A

Diagnostic Videoscopes
Familiarização com o produto
A tabela 5 mostra as peças da ponta de prova.
Tabela 5. Ponta de prova

2

1

3

4
6
5

Item

Descrição

Item

Descrição



Cabeça da ponta de prova

D

LED lateral



Cabo da ponta de prova

E

Câmara frontal



Câmara lateral

F

LED frontal
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Visor
Utilize o painel de controle (consulte Painel de controle) para selecionar um ícone para alterar os parâmetros ou
selecionar funções e opções. Utilize a tela sensível ao toque como um atalho para configurações comuns. O
visor possui uma retroiluminação para trabalho em locais com pouca luz. A tabela 6 lista as funções dos ícones
no visor.
Tabela 6. Visor
Ícone

/
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Descrição

Função de tela sensível ao toque

Menu principal

Toque para abrir o menu principal.

Menu memória

Toque para revisar ou excluir imagens e vídeos capturados.

Modo Imagem

Toque para capturar uma imagem. Consulte Capturar uma
imagem.

Modo Vídeo

Toque para iniciar a gravação de um vídeo. Toque novamente
para parar a gravação de um vídeo. Consulte Gravar um vídeo.

Controle da câmera frontal/
lateral

Toque para ligar/desligar a câmera frontal e lateral.

Estado da bateria

Mostra o nível da bateria.

Controle de zoom

Toque, segure e mova para a esquerda ou para a direita para
aumentar ou diminuir o zoom. Para abrir este recurso, consulte
Painel de controle.

Controle do brilho da
lanterna

Toque, segure e mova para a esquerda ou para a direita para
aumentar ou diminuir o brilho da lanterna. Para abrir este
recurso, consulte Painel de controle.

Seta para trás

No menu principal, toque para voltar à visualização ao vivo.
Em um submenu, toque para voltar ao menu anterior.

Diagnostic Videoscopes
Operação básica

Painel de controle
Utilize o painel de controle para alterar os parâmetros ou selecionar funções e opções. A tabela 7 relaciona as
funções dos botões no painel de controle.
Tabela 7. Painel de controle
Botão


Função da tela inicial
Pressione para ligar ou desligar o Produto.



N/A



Pressione para abrir o menu principal (



Pressione para ligar ou desligar o controle de zoom (
diminuir o zoom.



Pressione para ligar ou desligar o controle do brilho da lanterna (
aumentar ou diminuir o brilho.

KL

).
). Utilize

/ para aumentar ou
). Utilize

/ para

Com os controles de brilho da lanterna e de zoom desligados, pressione para destacar
,

,

/

ou

/

Com o menu principal (

.

) ou o menu Memória (

) destacado, pressione para abrir o

menu selecionado.
destacado, pressione para capturar uma imagem. Consulte Capturar uma

Com
S

imagem.
destacado, pressione para gravar um vídeo. Consulte Gravar um vídeo.

Com
Com

/

destacado, pressione para ligar/desligar a câmera frontal e lateral.

Operação básica
Antes de usar o Produto pela primeira vez, consulte Carga da bateria.
Para utilizar o Produto, conecte a ponta de prova à entrada. Consulte a tabela 3.

Capturar uma imagem
Para capturar uma imagem:
1. Utilize as teclas de seta para destacar

.

2. Pressione S para capturar uma imagem.
O visor pisca brevemente, e a imagem é salva na memória.
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Gravar um vídeo
Para gravar um vídeo:
1. Selecione Menu > Imagem > Video > Concluído > Cancelar para selecionar o modo de vídeo e retornar à
tela inicial.
2. Pressione S para iniciar a gravação de um vídeo.
3. Pressione S novamente para parar a gravação de um vídeo.
O vídeo é salvo na memória.

Menus
Use os menus para alterar e exibir configurações.
Para alterar as configurações:
1. Pressione  para abrir o menu principal
2. Pressione  para abrir o menu Imagem ou pressione  para abrir o menu Configuração.

K/ L para selecionar uma opção.
Se necessário, pressione  para abrir um submenu.

3. Pressione
4.

5. Pressione ,  ou  para selecionar uma opção.
6. Pressione  para definir a opção e retornar à tela anterior.

Menu principal
A tabela 8 lista os menus secundários disponíveis no Menu principal.
Tabela 8. Menu principal
Menu secundário

10

Descrição

Imagem

Define os recursos usados para exibir imagens no visor e em alguns arquivos de
imagem e vídeo salvos.

Configuração

Define as preferências do usuário.

Cancelar

Selecione para retornar à visualização ao vivo. Não cancela as alterações.

Diagnostic Videoscopes
Menus

Menu Imagem
A tabela 9 relaciona as opções no menu Imagem.
Tabela 9. Menu Imagem
Menu Opção
Modo Imagem

Opção

Descrição

Imagem

Selecione para configurar o Produto para capturar uma imagem.

Vídeo

Selecione para configurar o Produto para gravar um vídeo.

True Color

Selecione para definir o modo de visualização.
Utilize True Color (Cor Verdadeira) para diferenciar cores
semelhantes.
Utilize Textura para enfatizar a textura do alvo.
Utilize UV para identificar detecção de vazamento com corante
UV. As imagens são mais claras quando usadas com o acessório
UV.
Utilize Inspection (Inspeção) para identificar rachaduras, pontos de
desgaste e letras pequenas.

Textura
UV
Modo Exibição
Inspeção

Padrão
Cor

Escala de cinza

Selecione para definir a paleta de cores.

Invertido
Girar

Up is Up

180

Selecione para girar a imagem em 180 °.

Nenhum

Selecione para visualizar a imagem sem rotação.

Ligado

Selecione para girar a imagem automaticamente para que a
orientação da imagem no visor fique para cima,
independentemente da posição da ponta de prova.
Com Ligado ativado, utilize o Produto para:
• Visualizar textos como números de série.
• Identificar a localização de itens em relação um ao outro. Por
exemplo, se o interruptor A está localizado à direita do
interruptor B, o interruptor A é mostrado no visor à direita do
interruptor B.

Desligar

Selecione para visualizar a imagem sem correção de orientação.

Menu de configuração
A tabela 10 lista as opções no menu Configuração.
Tabela 10. Menu de configuração
Menu Opção
Desligamento
automático
Registro de hora

Opção
<opções>
LIGADO
DESLIGADO

Descrição
Define o tempo antes que o produto seja desligado
automaticamente.
Liga/desliga o registo de hora em arquivos de imagem e vídeo.

Luz de fundo

<opções>

Define o nível de brilho do visor.

Data/Hora

<opções>

Define o formato de data e a data. Consulte Data.
Define o formato de hora e a hora. Consulte Hora.
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Tabela 10. Menu de configuração (cont.)
Menu Opção

Opção
Wifi (LIGADO)

Fluke Connect
Wifi (DESLIGADO)

Descrição
Liga ou desliga o WiFi. Selecione WiFI (Ligado) para
emparelhar o termovisor ao aplicativo Fluke Connect em um
dispositivo móvel ou a outras ferramentas Fluke Connect.
Consulte Fluke Connect.
Observação
O sistema Fluke Connect não está disponível em todos os
países.

Interna

Salva arquivos na memória interna.

Armazenamento
de dados

USB

Salva arquivos em um dispositivo de armazenamento USB.

Ejetar USB

Com USB ativado, use para remover um dispositivo USB com
segurança.

Idioma

<opções>

Define o idioma a ser usado no visor.

Data
A data é mostrada como: MM/DD/AA, DD/MM/AA ou AAAA/MM/DD.
Para ajustar a data:
1. Selecione Menu > Configuração > Data/Hora.
2. Pressione  para abrir o menu Formato de data.
3. Selecione MM/DD/AA, DD/MM/AA ou AAAA/MM/DD.

 para abrir o menu de opção de data.
Pressione / para selecionar o dia, o mês ou o ano.
Pressione K/ L para alterar o dia, o mês ou o ano.

4. Pressione
5.
6.

7. Pressione  para definir a data e retornar ao menu anterior.

Hora
A hora é mostrada como: 12 horas ou 24 horas.
Para ajustar o formato de hora:
1. Selecione Menu > Configuração > Data/Hora.
2. Pressione 3 para abrir o menu Formato de hora.
3. Selecione 12 horas ou 24 horas.

M para abrir o menu de opção de hora.
Pressione M/N para selecionar minutos ou horas.
Pressione K/ L para alterar minutos ou horas.

4. Pressione
5.
6.

7. Se você tiver selecionado o formato de 12 horas, selecione AM ou PM.
8. Pressione 4 para definir a hora e retornar ao menu anterior.
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Fluke Connect
O Produto é compatível com o Fluke Connect Wireless system. O sistema Fluke Connect conecta as suas
ferramentas de teste Fluke sem o uso de fios com um aplicativo em um dispositivo móvel. Utilize o aplicativo
para visualizar imagens salvas no Produto ou no seu dispositivo móvel.
Observação
O sistema Fluke Connect não está disponível em todos os países.
O aplicativo Fluke Connect funciona com produtos Apple e Android. O aplicativo está disponível para download
na App Store da Apple e no Google Play.
Para utilizar o aplicativo Fluke Connect com o Produto:
1. No produto:
a. Capture uma imagem.
b. Selecione Menu > Configuração > Fluke Connect > Wifi (Ligado).
2. No dispositivo móvel:
a. Fazer download do aplicativo Fluke Connect.
b. Vá para Configurações > Wi-Fi.
c.

Selecione a rede Wi-Fi que começa com FLUKE...

d. No campo de senha, insira fluketools.
3. No aplicativo Fluke Connect:
a. Selecione DS703 FC <Serial Number> na lista. O número de série está localizado na parte traseira do
Produto.
b. Siga as instruções do aplicativo.
Observação
Os vídeos não podem ser visualizados na aplicativo.
Acesse www.flukeconnect.com para obter mais informações sobre como usar o aplicativo.

Menu Memória
Utilize o menu Memória para revisar ou excluir arquivos de imagem e vídeo capturados.

Revisão de Imagem ou Vídeo
Para revisar uma imagem:
1. Utilize as teclas de seta para destacar o menu Memória (

).

2. Pressione S para abrir o menu Memória.
3. Utilize as teclas de seta para selecionar a imagem anterior do arquivo para revisão.
4. Pressione  para revisar o arquivo.
5. Se necessário, pressione  para aumentar o zoom ou  para diminuir o zoom.
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Para revisar um vídeo:
1. Utilize as teclas de seta para destacar o menu Memória (

).

2. Pressione S para abrir o menu Memória.
3. Utilize as teclas de seta para selecionar a imagem anterior do arquivo para revisão. Todos os arquivos de
vídeo exibem  na miniatura.
4. Pressione  para revisar o arquivo.
5. Pressione  para reproduzir o vídeo.

Excluir imagem
Para excluir imagens, consulte a tabela 11.
Tabela 11. Excluir imagem
Ação

Procedimento
1. Abra o menu Memória.
2. Selecione uma imagem de visualização.

Excluir um arquivo

3. Pressione  para abrir o menu Excluir.
O Produto solicita a exclusão ou o cancelamento.
4. Pressione  novamente para excluir o arquivo.
1. Abra o menu Memória.

Excluir todos os
arquivos

2. Pressione 3 para selecionar Excluir tudo. O Produto
solicita a exclusão ou o cancelamento.
3. Pressione 2 para excluir todos os arquivos da memória.

Visualizar Imagens ou Vídeos
Assim que os arquivos forem salvos no Produto, será possível visualizar os arquivos em um PC, em um
dispositivo compatível com HDMI ou no aplicativo Fluke Connect (quando disponível).

Visualizar em um PC
Para exibir os arquivos salvos em um PC por meio de uma conexão USB:
1. Conecte a saída do conector USB A do cabo USB ao seu PC e a saída do conector Micro B USB do cabo
USB ao Produto.
O PC irá registrar o Produto como um dispositivo USB.
2. No PC, selecione o arquivo para revisão.
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Visualizar em um dispositivo HDMI
O HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição) é uma interface compacta de áudio/vídeo que transfere dados
não comprimidos e dados de áudio digital comprimidos/não comprimidos do Produto para um dispositivo HDMI
compatível.
Para visualizar arquivos salvos em um dispositivo HDMI:
1. Conecte o cabo HDMI fornecido à entrada HDMI do Produto.
2. Conecte a outra extremidade a um dispositivo de vídeo HDMI.
3. No dispositivo de vídeo, selecione o número da porta HDMI à qual o cabo HDMI está conectado.
4. No Produto, selecione o arquivo para visualização.

Visualizar com o Fluke Connect
Para visualizar arquivos salvos no aplicativo Fluke Connect, consulte Fluke Connect.

Atualizar firmware
1. Conecte a saída do conector USB A do cabo USB ao seu PC e a saída do conector Micro B USB do cabo
USB ao Produto.
O PC irá registrar o Produto como um dispositivo USB.
2. No PC,
a. Acesse http://en-us.fluke.com/support/software-downloads/.
b. Pesquise pelo modelo do seu produto.
c.

Clique no link para abrir a página de download do Produto.

d. Clique no link para baixar a atualização do firmware.
e. Selecione Sim se uma solicitação para baixar um arquivo de atualização de firmware for exibida.
f.

Selecione a unidade USB à qual o Produto está conectado como o local de armazenamento do arquivo
de atualização.

3. Para utilizar o novo firmware, desligue e ligue o Produto novamente.

Software de desktop Fluke Connect
Acesse http://en-us.fluke.com/support/software-downloads/ti-fc-software-update.html para obter mais
informações sobre como utilizar o software de desktop Fluke Connect com o Produto.
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Acessórios
A tabela 12 é uma lista de acessórios disponíveis para o Produto.
Tabela 12. Acessórios
Modelo

Descrição

PONTA DE PROVA FLK3.8MM, 1M, VISUALIZAÇÃO
FRONTAL

Ponta de prova de captura de imagem em alta definição de
3,8 mm de largura e 1 m de comprimento com lente de
visualização frontal.

4962690

PONTA DE PROVA FLK5.5MM, 1M, VISUALIZAÇÃO
DUPLA

Ponta de prova de captura de imagem em alta definição de
5,5 mm de largura e 1 m de comprimento com lente de
visualização frontal e lateral.

4962713

PONTA DE PROVA FLK8.5MM, 1.2M, VISUALIZAÇÃO
DUPLA [1]

Ponta de prova de captura de imagem em alta definição de
8,5 mm de largura e 1,2 m de comprimento com lente de
visualização frontal e lateral.

4962749

PONTA DE PROVA FLK8.5MM, 3M, VISUALIZAÇÃO
DUPLA [1]

Ponta de prova de captura de imagem em alta definição de
8,5 mm de largura e 3 m de comprimento com lente de
visualização frontal e lateral.

4962708

PONTA DE PROVA UV FLK8.5MM, 1M, VISUALIZAÇÃO
DUPLA

Ponta de prova de captura de imagem UV de alta definição de
8,5 mm de largura e 1 m de comprimento com lente de
visualização frontal e lateral para uso com corantes UV para
identificar detecção de vazamento.

4962751

PONTA DE PROVA FLK-9MM,
VISUALIZAÇÃO FRONTAL
20M, CARRETEL

Carretel de 20 m para armazenamento da ponta de prova.

4962760

ALÇA PARA O PESCOÇO
FLK-DS, DS7XX NECKSTRAP

Alça para o pescoço almofadada.

4962772

[1] Compatível com a tecnologia Up is Up.
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Alça para o pescoço
Utilize a alça para o pescoço para transportar o Produto por um longo período. Veja a figura 1.

Figura 1. Alça para pescoço ajustável

Manutenção
Para preservar o Produto, limpe a mala e as lentes e carregue as baterias.
W Cuidado
Para evitar danos ao produto, não deixe o Produto cair. Lide com o Produto como um
instrumento calibrado.
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Limpeza do Produto
W Cuidado
Para evitar danos ao Produto, não use produtos abrasivos, álcool isopropílico ou solventes
para limpar a mala ou as lentes.
Limpe a mala com um pano úmido e detergente neutro. Para limpar as lentes, utilize um recipiente de ar
pressurizado ou uma pistola de íons de nitrogênio secos, se disponível, para remover as partículas da superfície
da lente.

Carga da bateria
Antes de utilizar o Produto pela primeira vez, carregue a bateria por ≥2,5 horas. Veja a figura 2.
Observação
As baterias novas não estão totalmente carregadas. Certifique-se de que o Produto esteja próximo da
temperatura ambiente antes de conectar o Produto ao carregador. Consulte as especificações de
temperatura de carga. Não o carregue em áreas quentes ou frias. Quando a carga é feita sob
temperaturas extremas, a capacidade da bateria pode diminuir.
Observação
A bateria não é carregada enquanto o Produto está ligado, mesmo se Z for exibido como status da
bateria.
Para carregar a bateria:
1. Desligue o Produto.
2. Conecte a saída do conector USB A do cabo USB ao carregador USB.
3. Conecte o carregador USB à tomada CA e conecte a saída do conector Micro B USB à entrada Micro B USB
do Produto.
4. Aguarde ≥2,5 horas para o carregamento do Produto.
5. Desconecte o cabo USB do Produto.
6. Ligue o Produto.
 é exibido no visor quando a bateria está totalmente carregada.
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Figura 2. Carga da bateria

Dados de radiofrequência
Para consultar a folha de instruções sobre os dados da classe B de frequência de rádio, acesse
http://us.fluke.com/usen/support/manuals e procure 4409209.

Especificações
Temperatura
Operação .................................................................. 0 °C a 50 °C
(32 °F a 122 °F)
Armazenamento ....................................................... -10 °C a +60 °C
(-14 °F a +140 °F)
Carregamento da bateria.......................................... 0 °C a 45 °C
(32 °F a 113 °F)
Umidade relativa ........................................................ 10 % a 95 % sem condensação
Altitude
Operação .................................................................. 2000 m
Armazenamento ....................................................... 12 000 m
Alimentação................................................................ Bateria interna de íon de lítio de 3,7 V, 6400 mAh
Dimensão (A x L x C) ................................................. 178 mm x 225 mm x 37 mm
(7,0 pol. x 8,8 pol. x 1,5 pol.)
Peso ............................................................................ 0,92 kg (2,0 lbs)
Segurança................................................................... IEC 61010-1: Grau de poluição 2
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Rádio sem fio (DS703 FC)
Frequência................................................................2412 MHz a 2462 MHz
Potência de saída........................................................... <100 mW
Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Internacional .............................................................IEC 61326-1: Portátil, Ambiente eletromagnético; IEC 61326-2-2
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.
Atenção: Esse equipamento não se destina para uso em ambientes residenciais e pode não fornecer a proteção adequada para a
recepção de rádio nesses ambientes.
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.
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