FLK-TI-LENS/TELE1
FLK-TI-LENS/WIDE1

4.

Dosya yüklemesinin ardından aygıt yazılımı dosyalarını içeren SD bellek kartını
çıkarın ve görüntü saklamak için kullanılan standart SD bellek kartını yeniden takın.

5.

İsteğe bağlı merceğin üzerindeki noktayı Görüntüleyici'nin üzerindeki noktaya
hizalayarak merceği Görüntüleyici'ye takın, bkz. Şekil 1.

6.

İsteğe bağlı merceği hafifçe yerine itin ve mercek doğru konuma kilitlenene kadar saat
yönünde döndürün.
Not

Optional Lenses

Görüntüleyici'nizin Ayarlar/Mercekler menüsünde doğru mercek seçeneğini seçmek
önemlidir.

Talimat Sayfası

Görüntüleyici'de kullanımda olan merceği seçmek veya değiştirmek için:

İsteğe Bağlı Lenslerin Takılması ve Kullanımı
(Telefoto ve Geniş Açılı)

1.

F3 tuşu üzerinde Ayarlar yazana kadar  tuşuna basın.

2.

Ayarlar yazan tuşa basın.

Ti32 ve TiR32 Isı Görüntüleyici için isteğe bağlı telefoto ve geniş açılı mercekler mevcuttur.
Bu mercekler, infrared teftiş çalışmalarınız için daha fazla esneklik ve uygulama olanağı
sağlar.

3.

Ayarlar Menüsü'nde, F3 tuşu üzerinde Mercek yazana kadar Menü yazan  tuşuna
basın.

4.

Mercek yazan tuşa basın.

İsteğe bağlı mercekleri Görüntüleyici'ye takmak ve kullanmak için:

5.

Merceği seçmek için Yukarı (c) veya Aşağı (d) yazan tuşa basın.

6.

Ayarlamanız bittiğinde üzerinde Tamamlandı yazan tuşa basın.

7.

Ayarlar Menüsü'nde diğer öğeleri ayarlamaya devam edin veya canlı görünüme
dönmek için tetiği hızlı bir şekilde iki kez sıkıp bırakın.

1.

Görüntüleyici'niz KAPALI durumdayken, isteğe bağlı merceğinizin aygıt yazılımı
kodlarını içeren SD bellek kartını Görüntüleyici'nizin yan tarafındaki SD bellek kartı
yuvasına takın.

2.

a tuşuna basarak Görüntüleyici'yi açın.

3.

LCD'de, doğru dosyaları Görüntüleyici'nin dahili belleğine yüklemeye yönelik
görüntülenen yönergeleri izleyin.
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Şekil 1. İsteğe Bağlı Merceklerin Takılması ve Çıkarılması

Görüntüleyici'nizin Bilgi Görüntüleme ayarı Tümünü Görüntüle olarak ayarlanmışsa, geniş
açılı mercek seçiminde
sembolü görünür. Telefoto mercek seçiminde, LCD'nin alt
kısmında
sembolü görünür. Varsayılan durum, gösterge sembolü içermeyen standart
mercektir.
Not
Görüntüleyici'yi geniş açılı mercek seçimine ayarladığınızda IR-Fusion® devre dışı bırakılır.

 Dikkat
Görüntüleyici'nizde doğru merceği seçememek, yanlış sıcaklık ölçüm değerlerine
neden olabilir.

Fluke ile İletişim
Fluke ile iletişim kurmak için aşağıdaki numaralardan birini arayabilirsiniz:
• ABD: 1-800-760-4523
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Avrupa: +31 402-675-200
• Japonya: +81-3-3434-0181
• Singapur: +65-738-5655

İsteğe bağlı merceği kullanmayı bitirdiğinizde, Görüntüleyici'den çıkarın:

• Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500

1.

İsteğe bağlı merceği hafifçe itin ve mercek Görüntüleyici'den ayrılana kadar saat
yönünün tersine döndürün.

Veya www.fluke.com adresindeki Fluke web sitesini ziyaret edin.

2.

İsteğe bağlı merceği çıkarın ve mercek kapağıyla birlikte düzgün şekilde saklama
çantasına geri yerleştirin.

3.

Standart mercekle normal çalışmaya dönmek için, menü sisteminin doğru bölümünde
standart merceği seçin.
Not

En iyi koruma ve en uzun kullanım süresi için, isteğe bağlı merceği her zaman koruyucu
çantasında mercek kapağı takılı biçimde saklamayı unutmayın.

Cihazınızı kayıt ettirmek için, http://register.fluke.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
En yeni elkitabı eklerini görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için,
http://us.fluke.com/usen/support/manuals adresini ziyaret edebilirsiniz.

SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI
Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonra bir yıl
ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım,
değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu
ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti
süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın
Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla
beraber Servis Merkezi'ne gönderin.
BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ
BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI OLARAK, VERİLMEMİŞTİR. FLUKE,
HERHANGİ BİR NEDEN VEYA TEORİ SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA
TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇ BİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.
Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızi veya nihai hasarların hariç tutulmasına
veya sınırlanmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli
olmayabilir.
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