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Informácie o bezpeènosti
V záujme bezpeènosti obsluhy a prevádzky kamery dodržiavajte nasledujúce pokyny.
Nedodržanie upozornení môže viesť k zraneniam osôb alebo poškodeniu kamery.

 Kameru nepoužívajte, ak vyzerá byť poškodená.
 Kameru nepoužívajte, ak nefunguje správne, alebo ak je mokrá.
 Nemierte kamerou priamo do oèí.
 Poèas merania v tesnej blízkosti odhalených rotujúcich èastí postupujte opatrne.
 Poèas merania v tesnej blízkosti odhalených èastí pod napätím postupuje opatrne.

Význam symbolov na prístroji a v návode na použitie

Vyhovuje smerniciam EÚ

Tento výrobok nelikvidujte ani nevyhadzujte

Rozhranie USB

Karta Micro SD

www.megger.com
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1.

Opis

Megger TC3231 je profesionálna termokamera, ktorá sa ¾ahko používa. Poskytuje rýchle a presné merania a pokrýva
širokú škálu povrchových teplôt s bodovým meraním a sledovaním na obrazovke ako aj meraním a sledovaním
maximálnej/minimálnej teploty. H¾adanie a riešenie problémov výrazne u¾ahèuje pohodlná funkcia prekrývania obrazu,
ktorá na obrazovke spája vizuálny a plne infraèervený obraz. Zosnímaný obraz možno uložiť na priloženú kartu SD a
následne zobraziť na poèítaèi Mac/PC. Kamera Megger TC3231 ponúka celú škálu paliet zobrazovania termoobrazu,
používate¾om prednastavené alarmy pri vysokej a nízkej teploty a plne nastavite¾nú emisivitu, èo z nej robí mimoriadne
univerzálny nástroj na rôzne použitia.

2.

Vlastnosti
 2,2-palcový (55,88 mm) TFT LCD displej 320 x 240 bodov
 Infraèervené meranie teploty s rozlíšením 32 x 31 pixelov
 Rozsah –20 °C až 300 °C / –4 °F až 572 °F
 Frekvencia snímania obrazu 9 Hz
 Tepelná citlivosť (NETD) ≤ 150 mK
 Možnosť nastavenia emisivity
 Sledovanie horúceho a studeného bodu
 Alarm pri vysokej a nízkej teplote (povolenie alebo zakázanie)
 Volite¾ná farebná paleta
 Prekrývanie obrazu s volite¾nou vzdialenosťou 0,5 m, 1 m, 2 m alebo 3 m
 Ukladanie snímok (.BMP) (6000 obrázkov)
 Pamäťová karta Micro SD s adaptérom na kartu SD
 Ovládacie prvky na nastavenie dátumu a èasu
 Nabíjate¾ná Li-Ion batéria
 USB rozhranie na dobíjanie zariadení a sťahovanie snímok z pamäťovej SD karty
 Automatické vypnutie (po 10 minútach neèinnosti)
 Štandardný kamerový držiak
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3.

Informácie o tlaèidlách na prednom paneli a o kamere

Vizuálna kamera

Odklápací kryt objektívu

LCD displej
Infraèervený snímaè

Konektor USB
Meracia spúšť
Tlaèidlo
MENU

Tlaèidlo
ENTER

Pamäťová karta
Micro SD
Kryt
akumulátora

Navigaèné
tlaèidlá

Li-Ion
akumulátor

Poznámka: Pred použitím kamery skontrolujte, èi je v otvore na kartu v priestore na batériu vložená karta Micro SD. V
¾avej hornej èasti LCD obrazovky sa ved¾a symbolu batérie zobrazí symbol SD.
Poznámka: Model TC3231 obsahuje nabíjate¾ná batéria typu Li-Ion. Pred prvým použitím kamery nechajte batériu
nabiť. Nabíjaèka má adaptéry vhodné na použitie po celom svete. Konektor Micro USB zapojte do konektora USB na
kamere. Kábel USB zapojte do nabíjaèky a nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa displej.
Keï sa batéria nabíja, v ¾avom hornom rohu displeja sa zobrazuje symbol
plne nabitá.

. Symbol

oznaèuje, že batéria je

Typický èas nabíjania z 0 % na 100 % je 3 až 4 hodiny.
Poznámka: Poèas nabíjania kameru vypnite.

3.1

Zapnutie/vypnutie

Krátkym stlaèením tlaèidla MENU zapnete kameru.
Po nieko¾kých sekundách sa na LCD displeji rozsvieti
logo Megger, kamera je teraz aktívna.
Ak chcete kameru vypnúť, stlaète a 5 sekúnd podržte
tlaèidlo MENU, kým sa na displeji nezobrazí symbol
vypínania.
Prístroj sa do nieko¾kých sekúnd vypne.

www.megger.com
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Informácie o LCD displeji TC3231

4.

Informácie o LCD displeji TC3231

Aktuálna emisivita

Čas

Mikro SD

Úroveň batérie
Vzdialenosť prekrývania
Hodnota teploty v
strede

Bod MIN teploty

Obraz
Bod MAX teploty

Bod teploty v
strede

Aktuálna farebná paleta

Hodnota MAX teploty

5.

Hodnota MIN teploty

Snímanie a ukladanie obrazu (režim merania)

Kamera TC3231 umožòuje na dodanú kartu Micro SD uložiť až 6 000 snímok.
Snímanie obrazu a ukladanie snímky do pamäte:
Odopnite a odklopte kryt objektívu. Nasmerujte kameru na požadovaný predmet alebo plochu a stlaète meraciu spúšť.
Stlaèením tlaèidla Enter uložíte snímku.
Stlaèením tlaèidla Menu snímku zrušíte.
Obrázok sa uloží ako súbor .BMP na pamäťovú kartu Micro SD.
Poznámka: Kamera automaticky priraïuje èísla snímok.

Ak chcete zobraziť uložené snímky, v menu nastavení použite možnosť
MEMORY.
(Pozri èasť 13. Menu nastavenia MEMORY (pamäť)/uložené snímky)
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Možnosti menu nastavenia

5.1

Prekrývanie obrazu

Funkcia prekrývania obrazu u¾ahèuje pochopenie infraèervených teplotných máp pomocou zarovnaného vidite¾ného
obrazu a plne infraèervenej teplotnej mapy. Prístroj s každou infraèervenou teplotnou mapou zachytáva vidite¾ný obraz,
aby bola jasne vidite¾ná cie¾ová oblasť.
V režime merania môžete krokovo nastavovať prekrývanie medzi vidite¾ným obrazom a plne infraèervenou teplotnou
mapou.
Pomocou tlaèidiel NAHOR/NADOL zvo¾te pomer prekrytia. Keï nastavíte požadované prekrývanie, stlaète meraciu
spúšť a následne stlaèením tlaèidla Enter uložte snímku.

Poznámka: Obrázky sú ilustraèné

6.

Možnosti menu nastavenia

Do menu nastavení prejdete stlaèením tlaèidla MENU.
Menu obsahuje nasledujúce možnosti:

Položky menu
nastavenia

Opis

EMS

Nastavenie emisivity

UNIT

Nastavenie jednotky teploty (°C/°F)

MAXMIN

Max./min. hodnota displeja (zap./vyp.)

PLT

Nastavenie farebnej palety teploty

DATE

Nastavenie dátumu a èasu

MEMORY

Zobrazenie/odstránenie uložených obrázkov

BGT

Nastavenie teploty pozadia

ALARM

Zapnutie/vypnutie/nastavenie úrovní alarmu vysokej a
nízkej teploty

DISPLAY

Nastavenie jasu displeja LCD

DIST

Nastavenie vzdialenosti prekrývania obrazu

LANG

Jazyky

INFO

Informácie o kamere/ve¾kosť karty SD

www.megger.com
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Menu nastavenia emisivity

Možnosti v menu nastavenia (pokraèovanie)

7.

Menu nastavenia emisivity
Poznámka: Po vypnutí prístroja sa uchovajú všetky
nastavenia v menu.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť EMS.
Zobrazí sa aktuálna emisivita. Stlaèením tlaèidla Enter a
pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL upravte
emisivitu. Stlaèením tlaèidla MENU uložíte a zobrazíte
novú hodnotu. Opätovným stlaèením tlaèidla MENU
opustíte menu nastavení.

7.1

Emisivita

Emisivita je definovaná ako pomer energie vyžarovanej z povrchu materiálu alebo objektu voèi energii z ideálneho
žiarièa známeho ako èierne teleso.
Je to hodnota medzi 0 (ideálne zrkadlo) a 1 (ideálny žiariè).
Emisivita povrchu závisí od dvoch premenných: materiál a typ samotného povrchu. Leštený kovový povrch má nízku
emisivitu, kým oxidovaný kovový povrch má emisivitu pomerne vysokú. Emisivita tiež závisí od teploty povrchu.
90 % organických materiálov a natretých alebo oxidovaných povrchov má zvyèajne emisivitu 0,95. Lesklé alebo leštené
kovové povrchy budú viesť k nepresným meraniam. Aby ste túto nepresnosť odstránili, meraný povrch pokryte krycou
páskou alebo matnou/plochou èiernou farbou a ponechajte dostatoèný èas, aby páska/náter dosiahli rovnakú teplotu
ako materiál pod òou. Následne môžete na páske/natretom povrchu vykonať presné meranie.
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Menu nastavenia jednotky teploty (°C/°F)

Typické hodnoty emisivity

8.

Látka

Emisivita

Látka

Emisivita

Asfalt

0,90 – 0,98

Hliníková fólia

0,04

Betón

0,94

Hliník (oxidovaný)

0,01 – 0,40

Cement

0,96

Mosadz (oxidovaná)

0,50 – 0,65

Piesok

0,90

Oxidy chrómu

0,81

Zem

0,92 – 0,96

Oxidy medi

0,78

Voda

0,92 – 0,96

Meï (oxidovaná)

0,20 – 0,88

¼ad

0,96 – 0,98

Oce¾ (oxidovaná)

0,79 – 0,80

Sneh

0,83

Zinok (oxidovaný)

0,10 – 0,11

Sklo

0,90 – 0,95

Železo (oxidované)

0,50 – 0,90

Keramika

0,90 – 0,94

Železo (hrdza)

0,65 – 0,96

Mramor

0,94

Drevo

0,80 – 0,90

Omietka

0,80 – 0,90

Grafit

0,70 – 0,80

Sadrokartón

0,91

PVC

0,91 – 0,93

Malta

0,89 – 0,91

Uhlie

0,80

Tehla

0,93 – 0,96

Kartón

0,81

Guma (èierna)

0,94

Tkanina (èierna)

0,98

Plast

0,85 – 0,95

Pokožka

0,97 – 0,99

Textil

0,90

Drevené uhlie (prach)

0,96

Papier

0,70 – 0,94

Elektrické svorkovnice

0,60

Menu nastavenia jednotky teploty (°C/°F)

Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení. Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť UNIT.
Zobrazí sa aktuálna jednotka teploty. Stlaète tlaèidlo Enter a pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL vyberte
jednotku °C alebo °F. Stlaèením tlaèidla Enter uložíte a zobrazíte nastavenie. Opätovným stlaèením tlaèidla MENU
opustíte menu nastavení.

www.megger.com
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Menu nastavenia MAXMIN

9.

Menu nastavenia MAXMIN
Keï je zapnuté nastavenie MAXMIN, kamera zobrazuje
pozíciu najvyššej a najnižšej teploty aj s ich hodnotami v dolnej
èasti LCD displeja.
Èervený štvorec x = najvyššia teplota
Zelený štvorec n = najnižšia teplota
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť MAXMIN. Pri položke MAXMIN sa zobrazí indikátor
(zap.) alebo X (vyp.).

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosť MAXMIN, stlaète tlaèidlo Enter. Opätovným stlaèením tlaèidla Enter možnosť
MAXMIN zapnete alebo vypnete. Dvojnásobným stlaèením tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.
Keï je funkcia MAXMIN vypnutá, merania MAXMIN sa nezobrazujú.

10.

Menu nastavenia PLT (paleta teplotného zobrazenia)
Nastavenie PLT umožòuje používate¾om vybrať paletu
teplotného zobrazenia v obraze na LCD displeji.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť PLT. Stlaète tlaèidlo Enter.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
požadovanú paletu. Stlaèením tlaèidla Enter uložíte vybranú
paletu. Stlaèením tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.
Zobrazí sa vybraná paleta.

11.

Menu nastavenia DATE (dátum)

Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do
menu nastavení. Pomocou
navigaèných tlaèidiel NAHOR/
NADOL zvýraznite možnosť DATE.
Stlaète tlaèidlo Enter.

Pomocou navigaèných tlaèidiel
NAHOR/NADOL zvýraznite nastavenie Date. Stlaèením tlaèidla Enter prejdite do nastavenia dátumu. Opakovaným
stláèaním tlaèidla Enter vyberte rok/mesiac/deò.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zmeòte rok/mesiac/deò.
Trojnásobným stlaèením tlaèidla MENU po nastavení dátumu opustíte menu nastavení.
12
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Menu nastavenia TIME (èas) (24 hod)

12.

Menu nastavenia TIME (èas) (24 hod)

Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do
menu nastavení. Pomocou navigaèných
tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť DATE. Stlaète tlaèidlo Enter.

Pomocou navigaèných tlaèidiel
NAHOR/NADOL zvýraznite nastavenie Time. Stlaèením tlaèidla Enter prejdite do nastavenia èasu.
Opakovaným stláèaním tlaèidla Enter vyberte hodiny/minúty.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zmeòte hodiny/minúty.
Trojnásobným stlaèením tlaèidla MENU po nastavení èasu opustíte menu nastavení.

13.

Menu nastavenia MEMORY (pamäť)/uložené snímky
Nastavenie MEMORY umožòuje
používate¾om zobrazovať a odstraòovať
nepotrebné snímky.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do
menu nastavení. Pomocou navigaèných
tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť MEMORY.

Stlaète tlaèidlo Enter a pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/
NADOL prepínajte medzi uloženými snímkami.
Keï vyberiete uloženú snímku, v pravom hornom rohu displeja sa
ved¾a symbolu SD krátko zobrazí èíslo uloženej snímky.
Ak chcete odstrániť nepotrebnú snímku, snímku vyberte pomocou
navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL. Stlaèením tlaèidla Enter
oznaète snímku na odstránenie (na snímke sa zobrazí symbol
koša). Stlaèením tlaèidla Enter vymažete snímku.
Poznámka: Ak vymažete všetky snímky, zobrazí sa prázdna obrazovka MEMORY. Dvojnásobným stlaèením tlaèidla
MENU opustíte menu nastavení MEMORY.
Uložené snímky môžete zobraziť na poèítaèi tak, že pripojíte dodaný USB kábel do USB konektora poèítaèa. Poèítaè
rozpozná kartu Micro SD ako vymenite¾ný disk. Obrázkové súbory sa nachádzajú v prieèinku IMG. Kartu Micro SD
môžete vybrať z kamery, vložiť ju do dodávaného adaptéra na kartu SD a ten vložiť do štandardného otvoru na kartu SD
na poèítaèi.

www.megger.com

13

Menu nastavenia BGT (teplota pozadia)

14.

Menu nastavenia BGT (teplota pozadia)
Nastavenie BGT umožòuje používate¾om nastaviť teplotu
pozadia.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení. Pomocou
navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite možnosť BGT.
Zobrazí sa nastavená teplota pozadia.
Stlaèením tlaèidla Enter a pomocou navigaèných tlaèidiel
NAHOR/NADOL nastavte teplotu pozadia. Stlaèením tlaèidla
Enter uložíte teplotu.

Stlaèením tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.

15.

Menu nastavenia alarmu vysokej/nízkej teploty

Ak je to potrebné, nastavenie ALARM môžete použiť na nastavenie alarmu vysokej alebo
nízkej prahovej teploty alebo oboch. Keï sa v zobrazení dosiahnu prahy vysokej/nízkej
teploty, zaznie zvukový tón.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení. Pomocou navigaèných tlaèidiel
NAHOR/NADOL zvýraznite možnosť ALARM. Stlaèením tlaèidla Enter zapnete/vypnete/
upravíte nastavenia alarmu.

Možnosť alarmu vysokej úrovne
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť High (vysoká). Stlaète tlaèidlo Enter.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL nastavte
úroveò Hi Alarm (alarm vysokej teploty). Stlaèením tlaèidla Enter
.
aktivujete alarm vysokej teploty

a

Trojnásobným stlaèením tlaèidla MENU opustíte ponuku ALARM
ponuku nastavenia. Jedným stlaèením tlaèidla zapnete/vypnete/
nastavíte alarm Low (nízka teplota).
Možnosť alarmu nízkej úrovne
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite
možnosť Low (nízka).
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL nastavte úroveò
Lo Alarm (alarm nízkej teploty). Stlaèením tlaèidla Enter aktivujete
.
alarm nízkej teploty
Trojnásobným stlaèením tlaèidla MENU opustíte ponuku ALARM a
ponuku nastavenia. Jedným stlaèením tlaèidla zapnete/vypnete
nastavíte alarm High (vysoká teplota), pod¾a postupu vyššie.

14
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Menu nastavenia jasu displeja LCD

16.

Menu nastavenia jasu displeja LCD
Nastavenie DISPLAY umožòuje používate¾om upraviť jas displeja
LCD.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení. Pomocou
navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite možnosť
DISPLAY.
Stlaèením tlaèidla Enter a pomocou navigaèných tlaèidiel
NAHOR/NADOL upravte úroveò. Dvojnásobným stlaèením
tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.

17.

Menu nastavenia prekrývania obrazu (metrické/imperiálne jednotky)

Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení. Pomocou
navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite možnosť DIST.
Stlaète tlaèidlo Enter.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL vyberte
nastavenie možnosti Unit (jednotka) – metre alebo stopy.
Stlaèením tlaèidla Enter uložíte vybranú jednotku. Stlaèením
tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.
V režime merania môžete pomocou navigaèných tlaèidiel
DO¼AVA a DOPRAVA upraviť vzdialenosť prekrývania obrazu.

18.

Menu nastavenia výberu jazyka
Dostupné jazyky: angliètina, talianèina, španielèina, nemèina a
francúzština.
Stlaèením tlaèidla MENU prejdite do menu nastavení. Pomocou
navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL zvýraznite možnosť LANG.
Stlaète tlaèidlo Enter.
Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/NADOL vyberte
požadovaný jazyk. Stlaèením tlaèidla Enter uložíte nastavenie.
Stlaèením tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.

www.megger.com
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19.

Informácie o kamere v menu nastavení

Možnosť menu INFO zobrazuje sériové èíslo kamery, dátum
výroby, verziu firmvéru a ve¾kosť vloženej karty Micro SD.
Ak chcete zobraziť informácie, stlaèením tlaèidla MENU prejdite
do menu nastavení. Pomocou navigaèných tlaèidiel NAHOR/
NADOL zvýraznite možnosť INFO. Stlaète tlaèidlo Enter.
Dvojnásobným stlaèením tlaèidla MENU opustíte menu nastavení.
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20.

Technické údaje

Teplota
Rozsah merania teploty

Snímanie obrazu a ukladanie dát
–20 až 300 °C / –4° až 572 °F

Presnosť merania teploty +/–2% +/–2°C na základe
testov (pri 25 °C)

Snímanie obrazu

Možnosť prezretia snímky
pred uložením

Úložné médium

Pamäťová karta Micro SD,
kapacita do 6 000 snímok na
karte Micro SD v balení

Formát súborov

.bmp

Korekcia vplyvu emisivity na obrazovke
Áno
Kompenzácia teploty odrazeného
pozadia na obrazovke
Áno

Obrazové parametre
Frekvencia snímania obr. 9 Hz
Typ detektora

Nechladený pyroelektrický
keramický

Prezeranie obsahu pamäte Prechádzanie všetkých
uložených snímok
a prehliadanie snímok na
obrazovke/ odstránenie
neželaných snímok
Prevádzková teplota

0 °C až +50 °C

Skladovacia teplota

–20 °C až +60 °C

Snímané pásmo v infraèervenom spektre
6,5 μm až 14 μm

Relatívna vlhkosť

10 % až 90 %
nekondenzujúca

Kamera vo vidite¾nom spektre
48 608 pixelov

Displej

TFT LCD displej 320 x 240
bodov s uhloprieèkou
2,2 palca (55,88 mm)

Zobrazenie preťaženia

----

Rozmery

208 mm (V) x 62 mm (Š) x
150 mm (H)

Hmotnosť

406 g (vrátane batérie)

Batéria (vložená)

18500 3,7 V 1400 mAh
Li-Ion

Automatické vypnutie

po 10 minútach

Tepelná citlivosť (NETD)

≤ 150 mK

Zorné pole

38° x 38°

Zaostrovanie

Pevné zaostrenie

Prezentácia obrazu
Palety

Úroveò a rozsah

Hot Metal (roztavený kov),
Ironbow, Rainbow (dúha),
Rainbow High Contrast
(dúha s vys. kontrastom),
Grayscale (white hot) (sivá
škála – biela najteplejšia),
Grayscale (black hot) (sivá
škála – èierna najteplejšia)
Automaticky

Informácie o prekrývaní
Korekcia perspektívy v prekrývaní vizuálneho a IR
obrazu
0,5 m, 1,0 m, 2,0 m, 3,0 m
Možnosti zobrazenia

Prekrývanie vizuálneho
obrazu s infraèerveným
v rozsahu od plne
infraèerveného po plne
vizuálny v krokoch 25 %

Sledovanie horúceho a studeného bodu
Áno

www.megger.com
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21.

Údržba

Kameru sa nepokúšajte opraviť sami. Neobsahuje žiadne súèiastky opravite¾né používate¾om.
Opravy a servis by mali vykonávať len kvalifikované osoby.

22.

Èistenie

Kryt prístroja pravidelne èistite suchou handrièkou a detergentom. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.

23.

Smernica WEEE

Symbol preèiarknutého smetného koša na prístroji a batériách upozoròuje, že tieto výrobky sa po skonèení životnosti
nemajú likvidovať ako bežný odpad. Spoloènosť Megger je v Spojenom krá¾ovstve Ve¾kej Británie a Severného Írska
zaregistrovaná ako výrobca elektrických a elektronických zariadení Registraèné èíslo je WEE/DJ2235XR.
Používatelia vo Ve¾kej Británii a Severnom Írsku sa oh¾adom likvidácie výrobkov znaèky Megger po skonèení životnosti
môžu obrátiť na spoloènosť B2B Compliance na webovej adrese www.b2bcompliance.org.uk alebo na telefónnom
èísle 01691 676124. Používatelia výrobkov znaèky Megger v iných krajinách EÚ sa môžu obrátiť na miestneho predajcu
alebo distribútora výrobkov znaèky Megger.
Likvidácia batérií
Batéria v tomto výrobku je pod¾a Smernice o batériách klasifikovaná ako prenosná batéria. Pokyny oh¾adom
bezpeèného spôsobu likvidácie tejto batérie môžete získať od spoloènosti Megger Ltd. Informácie o likvidácii batérií
v iných krajinách EÚ získate od miestneho distribútora. Spoloènosť Megger je v Spojenom krá¾ovstve Ve¾kej Británie
a Severného Írska zaregistrovaná ako výrobca batérií (registraèné èíslo BPRN01235).
Ïalšie informácie nájdete na www.megger.com
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24.

Záruka (2 roky)

Na tento merací prístroj sa vzťahuje záruka na materiálové a výrobné chyby, na ktorú má nárok pôvodný nákupca
poèas lehoty 2 roky od dátumu zakúpenia. Poèas tejto záruènej lehoty výrobca ruèí, že v prípade poruchy prístroja zaistí
jeho výmenu alebo opravu (pod¾a vlastného uváženia) po overení reklamovanej chyby alebo poruchy. Táto záruka sa
nevzťahuje na poistky, na jednorazové batérie, ani na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbalosťou,
nehodou, neoprávnenou opravou, úpravou, zneèistením èi abnormálnymi podmienkami pri prevádzke alebo
manipulácii.
Akéko¾vek predpokladané záruky vyplývajúce z predaja tohto výrobku vrátane napríklad predpokladanej záruky
predajnosti a vhodnosti na konkrétny úèel, sú obmedzené len do vyššie uvedeného rozsahu. Výrobca nezodpovedá
za stratu možnosti používať prístroj ani za iné ved¾ajšie èi následné škody, výdavky èi hospodárske straty, ani za žiadne
vymáhanie odškodnenia za takéto škody, výdavky èi hospodárske straty. V niektorých krajinách môžu platiť iné zákony,
takže vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky sa na vás nemusia vzťahovať.
Megger Limited
Archcliffe Road
Dover Kent
CT17 9EN
Tel: +44 (0) 1304 502 101
Fax: +44 (0) 1304 207 342
www.megger.com
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Miestne zastúpenie predaja
Megger Limited
Arc„hcliffe Road
Dover
Kent
CT17 9EN
ANGLICKO
T. +44 (0)1 304 502101
F. +44 (0)1 304 207342

Miesta výroby
Megger Limited

Megger GmbH

Megger USA - Valley Forge

Archcliffe Road

Obere Zeil 2 61440

Valley Forge Corporate Center

Dover

Oberursel,

2621 Van Buren Avenue

Kent

NEMECKO

Norristown

CT17 9EN

T. 06171-92987-0

Pennsylvania, 19403

ANGLICKO

F. 06171-92987-19

T. +44 (0)1 304 502101

USA
T. 1-610 676 8500
F. 1-610-676-8610

F. +44 (0)1 304 207342

Megger USA - Dallas

Megger AB

4271 Bronze Way

Rinkebyvägen 19, Box 724,
SE-182 17

Dallas TX 75237-1019
USA

DANDERYD

T 800 723 2861 (iba v USA)

T. 08 510 195 00

T. +1 214 333 3201

E. seinfo@megger.com

F. +1 214 331 7399
USsales@megger.com

Tento prístroj bol vyrobený v Èíne
Výrobca si vyhradzuje právo meniť technické parametre a dizajn bez
predchádzajúceho upozornenia.
Megger je registrovaná ochranná známka.

Thermal

02 2020

© Megger Limited 2019

www.megger.com

