Transmitter voor de Bullard T3 en T4
Warmtebeeldcamera Gebruikshandleiding

Transmitter – tweekanaals
N.B.!
Belangrijke kennisgeving: Het gebruik van dit draadloze
transmissiesysteem is onderworpen aan geografische
restricties en dient door de koper gemeld te worden aan de
nationale regelgevende instantie voor communicatie.
Bevestiging van de transmitter-handgreep voor
draadloze videocommunicatie op de Bullard T3 and T4:
De Bullard T3 en T4 warmtebeeldcamera’s kunnen optioneel
worden uitgerust met een draadloze remote videotransmitter:
Deze transmitter bevindt zich in een
praktische handgreep. Om de handgreep op de T3 of de T4
te bevestigen, dient u deze zodanig te positioneren dat de
beugels van de handgreep onder het display van de T3/T4
liggen en de elektrische contacten van de handgreep op
één lijn liggen met de corresponderende contactpunten op
de T3/T4 (afbeelding 1). Draai vervolgens de
vingerschroef aan tot deze stevig vastzit en de handgreep
geborgd is. De handgreep wordt weer van de T3/T4
gedemonteerd door de vingerschroef los te draaien.
Gebruik van de draadloze video-transmitter handgreep:
De transmitter zendt een signaal naar een
afstandsontvanger die is verbonden met een TV of VCRtoestel. De ontvanger kan worden gevoed door een 220 volt
AC adapter of een 12 volt DC adapter. De draadloze remote
transmitter kan worden ingesteld op één- of tweekanaals
transmissie, afhankelijk van uw systeem. Deze optie biedt
bevelvoerders ter plaatse de mogelijkheid, meerdere
Bullard warmtebeeldcamera’s gelijktijdig te kunnen
monitoren.
Instelling van het transmissiekanaal: De Bullard T3/T4
transmitter kan zenden op verschillende frequenties. Om
het gewenste transmisiekanaal op uw
Bullard
warmtebeeldcamera in te stellen, draait u de
kanaalselectieknop op de handgreep vanuit de Uit-stand op
het juiste kanaal. De LED indicator voorop de handgreep
gaat branden en signaleert dat er transmissie plaatsvindt.
Instellen van het kanaal op de ontvangstunit:
Voor de ontvangstunit moet hetzelfde kanaal worden
ingesteld als dat van de warmtebeeldcamera die wordt
gemonitord. Stel het kanaal met behulp van de instelknop
voorop de ontvangstunit.
N.B.:
Het voor de T3 en T4 ontworpen tweekanaals
transmittersysteem
gebruikt
dezelfde
technologie als de transmittersystemen die bij
de Bullard TIx worden geleverd en zijn dus
volledig compatibel met deze.
N.B.:
De electrische contacten van de T3/T4 waarop
de transmitter-handgreep wordt aangesloten,
dienen van tijd tot tijd te worden
schoongemaakt. Gebruik voor het verwijderen
van vuil en roet van deze contacten een weinig
zeepsop en een niet schurende doek, of een
stukje katoen en isopropyl alcohol. De
contacten kunnen ook effectief en veilig
worden gereinigd, door deze met een stukje
potloodgom af te wrijven.

Afbeelding 1

Bestelinformatie
CATALOGUS-NUMMER

BESCHRIJVING

T3TRANSONLY2E

Tweekanaals draadloze remote transmitter
(ontvangersysteem niet inbegrepen)

Garantie - T3/T4 transmitter
Bullard garandeert de eerste koper dat de T3/T4 transmitter geen
materiaal- en fabricagegebreken heeft en biedt, onder
voorwaarde van correct gebruik en onderhoud,
een
productgarantie van twee (2) jaar, ingaande op de datum van
productie. Bullard’s enige verplichting onder deze garantie beperkt
zich tot het repareren of vervangen, zulks naar eigen goeddunken,
van producten of artikelen welke binnen de garantietermijn
worden geretourneerd en welke naar eigen bevinden van Bullard
gebreken vertonen, behoudens de volgende beperkingen:
a) Het artikel dient franco aan Bullard te worden
teruggezonden.

Bullard aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor schade,
verlies of overige indirecte, incidentele, gevolg- of bijzondere
kosten ten laste van de koper, ook indien Bullard op de
mogelijkheid van dergelijke schade is gewezen.
ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES, WAARONDER GARANTIES
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, ZIJN IN DUUR BEPERKT TOT TWEE (2) JAAR NA DE DATUM
VAN AANKOOP VAN DIT PRODUCT.

Service: Wanneer uw T3/T4 transmitter geserviced dient te
worden, kunt u telefonisch contact opnemen met Bullard Sales
Support op 02642-999980.

b) Het toestel mag geen wijzigingen ten opzichte van de
oorspronkelijke configuratie vertonen.
Hierbij verklaar E.D. Bullard Company dat de onderhavige warmtebeeldcamera en bijbehorende transmitter voldoen aan alle relevante
eisen en voorschriften van de richtlijn nr. 1999/5/EEG. Voor de volledige conformiteitsverklaring zie beneden.
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