
  

Ti200, Ti300, Ti400 
Thermal Imagers 

Informacje na temat 
bezpieczeństwa 

Aby zarejestrować produkt i uzyskać więcej informacji, należy przejść 
do strony internetowej www.fluke.com. 

Ostrzeżenie pozwala określić warunki i procedury, które mogą być 
niebezpieczne dla użytkownika.  

 Ostrzeżenie 
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uszkodzenia wzroku i 
odniesienia innych obrażeń: 
• Nie spoglądać na laser. Nie wolno kierować lasera w 

stronę oczu ludzi ani zwierząt, zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio przez odbicie od 
powierzchni odblaskowych. 

• Nie wolno otwierać urządzenia. Promień lasera może 
uszkodzić wzrok. Urządzenie mogą naprawiać 
wyłącznie upoważnione zakłady obsługowe. 

Dodatkowe ostrzeżenie o działającym laserze znajduje się wewnątrz 
osłony obiektywu urządzenia. 
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 Ostrzeżenie 
W celu uniknięcia obrażeń i zapewnienia bezpiecznego 
działania urządzenia: 
• Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem 

należy przeczytać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa. 

• Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje. 

• Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z 
podanymi zaleceniami. W przeciwnym razie praca z 
nim może być niebezpieczna. 

• Gdy wskaźnik stanu naładowania baterii 
zasygnalizuje niski poziom naładowania, należy 
wymienić baterie. W przeciwnym razie wyniki 
pomiarów mogą być nieprawidłowe. 

• Nie wolno używać produktu, jeśli działa w sposób 
nieprawidłowy. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone. 

• Wartości temperatury podano w części Emisyjność. 
Wyniki pomiarów obiektów odbijających światło dają 
wartości niższe od rzeczywistych. Takie obiekty 
stanowią zagrożenie pożarowe. 

• Nie wolno używać produktu w pobliżu gazów 
wybuchowych, oparów oraz w środowisku 
wilgotnym lub mokrym.  

• Ogniwa ani zestawy akumulatorów nie mogą 
znajdować się w pobliżu źródła ciepła lub ognia. Nie 
wolno narażać na działanie światła słonecznego. 

• Nie wolno rozbierać ani zgniatać ogniw ani 
zestawów akumulatorów. 

• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy 
okres, należy wymontować baterie, aby zapobiec 
wyciekom i ewentualnemu uszkodzeniu produktu. 

• Ładowarkę należy najpierw podłączyć do sieci 
zasilającej, a później do urządzenia. 

• Do ładowania akumulatorów można używać 
wyłącznie ładowarek zatwierdzonych przez firmę 
Fluke. 

• Ogniwa i zestawy akumulatorów muszą być czyste i 
suche. Zabrudzone złącza oczyścić czystą, suchą 
szmatką. 



Symbole 

Symbol Opis 

 Ważne informacje. Sprawdzić w instrukcji. 

 OSTRZEŻENIE. LASER. 

 Stan baterii. Animowany symbol oznacza ładowanie 
akumulatora. 

A Podłączono do gniazda prądu przemiennego. Wyjęto 
akumulator. 

O Symbol wł./wył. 

 Spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. 

 Odpowiada stosownym standardom dotyczącym 
kompatybilności elektromagnetycznej w Australii. 

 Produkt spełniający odpowiednie normy dla urządzeń 
elektromagnetycznych w Korei Płd. 

 Posiada certyfikat zgodności z północnoamerykańskimi 
normami bezpieczeństwa grupy CSA. 

 
Japońskie stowarzyszenie ds. jakości 

 
Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy.  Nie wolno 
go wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zużyte 
akumulatory powinny zostać zutylizowane przez 
specjalistyczną firmę utylizacyjną zgodnie z lokalnymi 
przepisami.  W celu uzyskania informacji o utylizacji należy 
skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym 
Fluke. 

 

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE określającą 
wymogi dotyczące znaczników. Naklejona etykieta 
oznacza, że nie należy wyrzucać tego produktu 
elektrycznego/elektronicznego razem z pozostałymi 
odpadami z gospodarstwa domowego. Kategoria produktu: 
zgodnie z załącznikiem I dyrektywy WEEE dotyczącym 
typów oprzyrządowania, ten produkt zalicza się do 
kategorii 9, czyli jest to „przyrząd do kontroli i 
monitorowania. Nie wyrzucać produktu wraz z 
niesortowanymi odpadami komunalnymi. 

 



Dane dotyczące bezpieczeństwa 
Temperatura eksploatacji .................od -10°C do +50°C 
Temperatura de armazenagem  
bez zestawu akumulatorów ..............od -20°C do +50°C 
Temperatura ładowania  
akumulatorów ...................................od 0°C do 40°C 
Wys. nad poziomem morza 

do pracy ...................................2 000 m 
Wysokość przechowywania ......12 000 m 

 
OGRANICZONA GWARANCJA I OGRANICZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Niniejszy produkt firmy Fluke będzie wolny od wad materiałowych i 
produkcyjnych przez okres dwa lata od daty zakupu. Niniejsza 
gwarancja nie obejmuje bezpieczników, baterii wymiennych lub 
uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania, 
niewłaściwego użycia, modyfikacji, skażenia lub nieprawidłowych 
warunków działania lub obsługi. Punkty sprzedaży nie posiadają 
uprawnień do oferowania żadnych innych gwarancji w imieniu firmy 
Fluke. Aby skorzystać z serwisu w czasie trwania gwarancji należy 
skontaktować się z najbliższym autoryzowanym Centrum Serwisowym 
firmy Fluke w celu uzyskania informacji dotyczących autoryzacji 
zwrotu, a następnie wysłać produkt do tego Centrum Serwisowego 
podając opis problemu. 
NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNYM ZADOŚĆUCZYNIENIEM 
DLA NABYWCY. ŻADNE INNE GWARANCJE - NA PRZYKŁAD 
ZDATNOŚCI PRODUKTU DO DANEGO CELU, NIE SĄ ANI 
WYRAŻONE ANI NIE MOGĄ BYĆ DOROZUMIANE. FIRMA FLUKE 
NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE SPECJALNE, 
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE USZKODZENIA 
LUB STRATY POWSTAŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY LUB 
ZAŁOŻENIA. Ponieważ w niektórych stanach lub krajach nie jest 
dozwolone wyłączenie lub ograniczenie dorozumianej gwarancji lub 
przypadkowych lub wynikowych strat, to oświadczenie o ograniczeniu 
odpowiedzialności producenta może nie mieć zastosowania do 
każdego Nabywcy. 

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

Fluke Europe B.V. 
P.O. Box 1186 
5602 BD Eindhoven 
The Netherlands 
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