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

Gå till www.fluke.com för att registrera din produkt och hitta mer
information.
Rubriken Varning anger förhållanden och åtgärder som är farliga för
användaren.

 VARNING
För att undvika ögonskador och personskador:
•

Titta inte in i lasern. Peka inte lasern direkt mot personer
eller djur eller indirekt från reflektiva ytor.

•

Titta inte direkt in i lasern med optiska verktyg (t.ex.
kikare, teleskop, mikroskop). Optiska verktyg kan
fokusera på lasern och vara farliga för ögat.

•

Använd endast produkten som specificerat, i annat fall
kan farlig laserstrålning uppstå.

•

Öppna inte produkten. Laserstrålen är farlig för ögonen.
Låt endast reparera produkten genom en godkänd
teknisk serviceverkstad.
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Extra laservarningsinformation finns på insidan av produktens
linsskydd.
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 Varning
Undvik personskador:
• Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.
• Läs alla instruktioner noga.
• Använd endast Produkten enligt instruktionerna, annars
kan produktskyddet förstöras.
• Byt ut batterierna när lågt batteriindikatorn visas för att
undvika felaktiga mätningar.
• Använd inte produkten i närheten av explosiv gas.
• Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.
• Använd inte produkten om den är skadad.
• Se emissivitetsinformation för aktuella temperaturer.
Reflektiva föremål resulterar i lägre mätningsresultat än
den aktuella temperaturen. Dessa föremål utgör en
brandrisk.
• Ta inte isär batteriet.
• Använd endast strömadaptrar som godkänts av Fluke för
att ladda batteriet.
• Ta inte isär och krossa inte battericeller och batteripaket.
• Använd endast specificerade utbytesdelar.
• Låt en godkänd tekniker reparera produkten.

Symboler
Symbol

Beskrivning

U

Batteristatus. Batteriet laddas vid animering.

i
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Ljudindikator
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Indikator för pausad inspelning
Videoinspelning pågår
Strömbrytare
Viktig information. Se handboken.
Uppfyller relevanta australiensiska normer.
Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
Ansluten till nätström. Batteriet har tagits bort.
Det finns en ljudinspelning för den bild som visas.
IR-PhotoNotes™-indikator
Videofilindikator
Viloläge
Varning: Laser.
Uppfyller relevanta amerikanska och kanadensiska normer.
Japan Quality Association



Uppfyller EU- och EFTA-krav.



Produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Kasta det inte
tillsammans med vanligt avfall. Begagnade batterier skall
lämnas in på ett inlämningsställe för batterier i enlighet med
lokala förordningar. Kontakta ditt auktoriserade Fluke
Servicecenter för information om återvinning.



Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE
Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte
får kassera denna elektriska/elektroniska produkt
tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori:
Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive
Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen
kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation”
(Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte
denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor.
Sök upp Flukes hemsida för information om återanvändning.

Säkerhetsspecifikationer
Temperatur vid drift .......................... -10 °C till +50 °C
Temperatur vid drift
utan batteripaket ............................... -20 °C till +50 °C
Laddningstemperatur för batteri ....... 0 °C till 40 °C

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material
och utförande i tre år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte
säkringar, 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. Du erhåller service under garantiperioden
genom att skicka in den defekta produkten till närmaste auktoriserade
servicecenter för Fluke, tillsammans med en beskrivning av
problemet.
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. Eftersom det
på vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en
underförstådd garanti, eller oförutsedda skador eller följdskador, är det
möjligt att denna ansvarsbegränsning inte gäller dig.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
USA

11/99

Fluke Europe B.V.
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