Ti90, Ti95
Ti100, Ti105, Ti100, Ti125
TiR105, TiR110, TiR125
Thermal Imagers
Veiligheidsinformatie

Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren en meer
informatie te raadplegen.
Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die
gevaar opleveren voor de gebruiker.

 Waarschuwing
Oogbeschadiging en persoonlijk letsel voorkomen:
•

Kijk niet in de laser. Richt de laser niet direct of indirect
via reflecterende oppervlakken op personen of dieren.

•

Kijk niet rechtstreeks in de laser bij optische apparatuur
(zoals verrekijkers, telescopen en microscopen).
Optische apparatuur kan mogelijk de laser focussen,
wat gevaarlijk is voor de ogen.

•

Gebruik het product uitsluitend volgens de
voorschriften om blootstelling aan gevaarlijke
laserstraling te voorkomen.

•

Het product niet openen. De lasterstraal is gevaarlijk
voor de ogen. Laat het product uitsluitend repareren
door een erkende werkplaats.
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Extra waarschuwingsinformatie betreffende de laser bevindt zich aan
de binnenzijde van de lenskap van het product.
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 Waarschuwing
Letsel voorkomen:
• Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
• Lees alle instructies zorgvuldig.
• Gebruik het product uitsluitend volgens de voorschriften,
omdat anders de beveiliging van het product mogelijk
niet langer voldoende is.
• Vervang de batterijen wanneer de batterij-indicator
aangeeft dat ze bijna leeg zijn, om onjuiste metingen te
voorkomen.
• Gebruik het product niet in de buurt van explosieve gassen.
• Gebruik het product niet als het niet correct werkt.
• Gebruik het product niet als het beschadigd is.
• Zie de informatie over emissiviteit voor werkelijke
temperatuurwaarden. Reflecterende objecten leiden tot
metingen van temperatuurwaarden die lager zijn dan de
werkelijke temperatuur. Deze objecten kunnen
brandwonden veroorzaken.
• De batterij niet demonteren.
• Gebruik uitsluitend door Fluke goedgekeurde
voedingsadapters voor het opladen van de batterij.
• Batterijen en batterijsets niet demonteren of pletten.
• Gebruik uitsluitend voorgeschreven reserveonderdelen.
• Laat het product uitsluitend repareren door een erkende
monteur.

Pictogrammen
Pictogram

Beschrijving

U

Batterijstatus. Batterij wordt opgeladen (voortgang wordt
weergegeven door de balkjes).
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Audio-indicator
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Indicator voor pauzeren van opname
Video-opname is bezig
Aan/uit-pictogram
Belangrijke informatie. Zie handleiding.
Conform relevante Australische normen.
Voldoet aan de relevante EMC-normen van Zuid-Korea.
Aangesloten op netstroom. Batterij verwijderd.
Geluidsopname behorend bij weergegeven beeld.
Indicator voor IR-PhotoNotes™
Indicator voor videobestand
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Slaapstand



Conform relevante Canadese en Amerikaanse (VS)
normen.

Waarschuwing. Laser.

Japan Quality Association



Voldoet aan de vereisten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelsassociatie.



Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Niet met
gewoon vast afval wegwerpen. Gebruikte batterijen
moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden
verwerkt door een erkend recyclingbedrijf of een bedrijf
dat gevaarlijke stoffen afvoert. Neem contact op met een
erkend Fluke-servicecentrum voor informatie betreffende
recycling.



Dit product voldoet aan de merktekenvereisten van de
AEEA-richtlijn (2002/96/EG). Het aangebrachte
merkteken duidt erop dat dit elektrische/elektronische
product niet met het huishoudelijk afval mag worden
afgevoerd. Productcategorie: met betrekking tot de
apparatuurtypen van bijlage I van de AEEA-richtlijn, valt
dit product onder categorie 9, 'meet- en controleinstrumenten'. Werp dit product niet met gewoon
ongescheiden afval weg. Ga naar de website van Fluke
voor informatie over recycling.

Veiligheidsspecificaties
Bedrijfstemperatuur .......................... -10 °C tot +50 °C
Bedrijfstemperatuur
zonder batterijset .............................. -20 °C tot +50 °C
Oplaadtemperatuur batterij ............... 0 °C tot 40 °C

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEID
Dit product van Fluke is vrij van materiaal- en fabricagefouten
gedurende twee jaar na de datum van aankoop. Deze garantie is niet
van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of schade die
voortvloeit uit een ongeluk, verwaarlozing, verkeerd gebruik, wijziging,
verontreiniging of abnormale bedienings- of
behandelingsomstandigheden. Wederverkopers zijn niet gemachtigd
om enige andere garantie namens Fluke te verstrekken. Voor service
gedurende de garantieperiode moet u het defecte product samen met
een beschrijving van het probleem naar het dichtstbijzijnde door Fluke
erkende servicecentrum sturen.
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN
ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES,
ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL,
VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR
BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE OF VERLIEZEN,
VOORTVLOEIENDE UIT WELKE OORZAAK OF THEORIE DAN
OOK. Aangezien in bepaalde staten of landen de uitsluiting of
beperking van een stilzwijgende garantie of van incidentele schade of
gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking
van aansprakelijkheid niet op u van toepassing is.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.
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