FLK-TI-SBC3

Charging Base/Power Supply with Adapters

Talimat Sayfası
Fluke FLK-TI-SBC3 Şarj Ünitesi/Adaptörlü Güç Kaynağı, Fluke FLK-TI-SBP3 Isı
Görüntüleyicileri için Akıllı Pil Takımı'nı şarj eder. FLK-TI-SBC3 şarj ünitesi, güç kaynağı ve
güç çıkışı adaptörlerinden oluşur.

Güvenlik Bilgileri

Pili Şarj Etme

FLK-TI-SBC3 ürününü yalnızca bu talimat sayfasında veya başka bir Fluke ürününe‑yönelik
el kitabında belirtildiği şekilde kullanın. FLK-TI-SBC3 ürününde kullanılan sembollerin bir
listesi için Tablo 1'e bakın.

Pil takımını ilk kez kullanmadan önce, pili iki yuvalı şarj ünitesinde en az iki buçuk saat şarj
edin. Şarj etme talimatlarının tamamı için, bkz. “Ti32, TiR32 Isı Görüntüleyicileri Kullanıcı El
Kitabı.”

Bir Uyarı işareti, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli durumları ve eylemleri
belirtir.

Teknik Özellikler

Bir Dikkat işareti, Görüntüleyici'ye zarar verebilecek veya kalıcı veri kaybına yol açabilecek
koşulları ve eylemleri belirtir.
W Uyarı
Yaralanmayı önlemek için:
●●
●●
●●
●●

Pil takımını sökmeyin veya takıma kısa devre yaptırmayın.
Pil takımını 50 °C'nin (122 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Pil takımını yakmayın veya herhangi bir parçasını sökmeyin.
Pili şarj etmek veya ürüne güç vermek için yalnızca Fluke tarafından ürün için
onaylanmış ac adaptörleri kullanın.
Tablo 1. Semboller
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Tablo 2. Teknik Özellikler
Pil Şarjı

10-15 Vdc 2 A veya şu nominal değerlerdeki ac adaptörüne sahip
Görüntüleyici'deki pil şarj takımı: 100-240 Vac 50/60 Hz, 15 V 2 A.
Durum

Şarj / Güç LED'i

Şarj LED'i

Güç LED'i

kapalı

pil algılanmadı

dc güç girişi yok

sönük yeşil

şarj oldu

dc güç mevcut

yanıp sönen yeşil

şarj oluyor

na

yanıp sönen kırmızı

hata

na

Boyutlar

159,5 mm x 68,9 mm x 51,3 mm (6,28 inç x 2,71 inç x 2,02 inç)

Çalışma sıcaklığı

-10 °C ila 70 °C (-14 °F ila 158 °F)

Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği koşullarına uygundur.

Depolama sıcaklığı

Pil olmadan -20 °C ila 80 °C (-4 °F ila 176 °F)

Görüntüleyici, pilin şarj cihazına bağlı.

Nem Aralığı

10 % ila 95 %, yoğuşmasız
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Teknik özellikler için bkz. Tablo 2.

Açıklama

;

İlgili Avustralya standartlarına uygundur.

)

İlgili Kanada ve ABD standartlarına uygundur

W

Önemli bilgiler. El kitabına bakın.

~

Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için
Fluke web sitesine gidin.

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
• Dünyanın her yerinden: +1-425-446-5500
Veya www.fluke.com adresindeki Fluke web sitesini ziyaret edin.
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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