FLK-TI-SBC3

Charging Base/Power Supply with Adapters

Instruktionsblad
Flukes FLK-TI-SBC3 laddare/strömkälla med adaptrar används för att ladda Flukes
FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack för Thermal Imagers. FLK-TI-SBC3 består av en
laddningsstation, strömkälla och strömkontakter.

Säkerhetsinformation

Ladda batteriet

Använd FLK-TI-SBC3 endast enligt anvisningarna i det här instruktionsbladet eller någon
annan produktspecifik handbok från Fluke. I tabell 1 hittar du en lista över symboler som
används för FLK-TI-SBC3.

Innan du använder batteripacket för första gången måste du ladda batteriet under minst två
och en halv timme i den medföljande laddaren. Fullständiga laddningsanvisningar finns i
handboken "Ti32, TiR32 Thermal Imagers User Manual".

En varning identifierar riskfyllda förhållanden och åtgärder som kan orsaka personskador
eller dödsfall.

Specifikationer

Ett försiktighetsråd identifierar förhållanden och åtgärder som kan skada kameran eller
orsaka permanent förlust av data.
W Varning
Så här undviker du skador:
●●
●●
●●
●●

Montera inte isär eller kortslut inte batteripacket.
Utsätt inte batteripacket för temperaturer som överskrider 50 °C.
Tänd inte eld på batteripacket eller försök förstöra det.
Använd bara nätadaptrar som är godkända av Fluke för att ladda batteriet eller
som strömkälla för produkten.
Tabell 1. Symboler
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Tabell 2. Specifikationer
Batteriladdning

10–15 V dc 2 A eller ladda batteripacket i kameran med den medföljande
nätadaptern märkt: 100-240 V ac 50/60 Hz, 15 V 2 A.
Status

Laddnings/ström-LED

Laddnings-LED
Inget batteri känns av

Ingen likströmkälla

grönt, fast ljus

laddad

likströmkälla känns av

blinkande grönt ljus

laddar

NA

blinkande rött ljus

fel

NA

159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm

Driftstemperatur

-10 °C till 70 °C

Uppfyller EU- och EFTA-krav.

Förvaringstemperatur

-20 °C till 80 °C

Kameran är inkopplad i batteriladdaren.

Luftfuktighet

10 % till 95 % icke-kondenserande

Beskrivning

;

Uppfyller relevanta australiensiska normer.

)

Uppfyller relevanta amerikanska och kanadensiska normer

W

Viktig information. Se handboken.

~

Avyttra inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Besök Flukes
webbplats för information om återvinning.

Ström-LED

av

Mått
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Se tabell 2 för specifikationer.

Kontakta Fluke
Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer:
• USA: 1-800-760-4523
• Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
• Europa: +31 402-675-200
• Japan: +81-3-3434-0181
• Singapore: +65-738-5655
• Andra länder: +1-425-446-5500
Du kan även besöka Flukes webbplats på www.fluke.com.
Registrera din produkt genom att besöka http://register.fluke.com.
Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken genom att besöka
http://us.fluke.com/usen/support/manuals.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år
från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte
heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig
användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering.
Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. För att få
garantiservice kontaktar du närmaste Flukeauktoriserade serviceverkstad för returtillstånd
och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de
problem som föreligger.
DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER,
EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT
FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. På vissa
platser är det inte tillåtet att exkludera eller begränsa något i en underförstådd garanti,
vilket innebär att denna ansvarsbegränsning kanske inte gäller dig.
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