Ti90, Ti95
Ti100, Ti105, Ti100, Ti125
TiR105, TiR110, TiR125
Thermal Imagers
Bezpečnostní pokyny
Na webu www.fluke.com můžete svůj výrobek zaregistrovat
a naleznete tam další informace.
Výraz Výstraha označuje podmínky a postupy, které jsou pro
uživatele nebezpečné.

 Výstraha
Abyste předešli poškození oka a zranění, dodržujte
následující pokyny:
•

Nedívejte se do laseru. Nemiřte laserem na osoby nebo
zvířata ani přímo, ani nepřímo přes reflexní povrchy.

•

Nedívejte se přímo do laseru pomocí optických nástrojů
(např. kukátkem, dalekohledem, mikroskopem). Optické
nástroje mohou soustředit laser a mohou být
nebezpečné pro oko.

•

Výrobek používejte jen podle specifikací, jinak může
začít vydávat nebezpečné laserové záření.

•

Výrobek neotevírejte. Laserový paprsek je nebezpečný
pro oči. Výrobek nechávejte opravovat pouze
schváleným technickým servisem.
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Další výstrahu týkající se laseru najdete na vnitřní straně krytu
objektivu.
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 Výstraha
Abyste zabránili 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 baterie vždy, když
začne kontrolka signalizovat vybití.
• Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
• Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně.
• Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
• Konkrétní teploty naleznete u informací o emisivitě.
Reflexní předměty mají nižší než skutečné naměřené
teploty. Tyto předměty představují nebezpečí popálení.
• Nedemontujte baterii.
• K nabíjení baterií používejte pouze síťové adaptéry
schválené společností Fluke.
• Nedemontujte a neničte články a baterie.
• Požívejte pouze specifikované náhradní součásti.
• Výrobek nechávejte opravit pouze certifikovaným
technikem.

Symboly
Symbol

Popis

U

Stav baterie. Animovaná ikona signalizuje probíhající
nabíjení baterie.

i
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Kontrolka zvuku



A
e
j
k
f



Kontrolka pozastaveného nahrávání
Probíhající záznam videa
Symbol Zapnuto/Vypnuto
Důležitá informace. Viz příručka.
Vyhovuje příslušným australským normám.
Splňuje požadavky jihokorejských norem EMC.
Připojeno k napájení. Baterie vyjmuta.
K zobrazenému snímku je připojen zvukový záznam.
Kontrolka funkce IR-PhotoNotes™
Kontrolka souboru videa
Režim spánku
Výstraha Laser.
Vyhovuje příslušným kanadským a americkým normám.
Japan Quality Association (Japonská asociace pro jakost)



Splňuje požadavky EU a ESVO.



Výrobek 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
získáte od autorizovaného servisního střediska 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 naleznete na webových
stránkách společnosti Fluke.

Bezpečnostní specifikace
Provozní teplota ............................... -10 °C až +50 °C
Provozní teplota
bez baterie ........................................ -20 °C až +50 °C
Teplota pro dobíjení baterie ............. 0 °C až 40 °C

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.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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