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Εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό αλφάδι LEVEL PS 7061 E είναι εύχερο και εύκολο στο χειρισμό
του. Με τον ενσωματωμένο αισθητήρα κλίσης οι κλίσεις εμφανίζονται σε
μοίρες και τοις εκατό ευανάγνωστα στη μεγάλη οθόνη. Η συσκευή επιτρέπει
οριζόντια και κάθετη ευθυγράμμιση.

Τεχνικά στοιχεία
Θερμοκρασία λειτουργίας
Θερμοκρασία αποθήκευσης
Εμφανιζόμενη περιοχή

Απεικόνιση
Ένδειξη
Πλήκτρο HOLD
Πλήκτρο CAL
Τρόπος λειτουργίας
Πλήκτρο ON / OFF
Πλήκτρο ZERO

Υποδείξεις ασφαλείας
Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν τηρηθούν, μπορεί να προκληθούν
τραυματισμοί προσώπων:
1. Οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν επιμελώς πριν τη χρήση της συσκευής,
για να εξασφαλιστεί η ασφαλής εργασία. Φυλάξτε τις οδηγίες.
2. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και αναρμόδια πρόσωπα.
3. Για τη διατήρηση της ασφάλειας και των αξιώσεων εγγύηση της
συσκευής, η συσκευή μέτρησης να επισκευάζεται μόνο από διακεκριμένο
ειδικό προσωπικό και με αυθεντικά εξαρτήματα.
4. Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε ηλεκτρική τάση, διότι αυτό μπορεί να
επιφέρει βλάβη του ηλεκτρονικού συστήματος.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με αναφλέξιμα ή
εκρηκτικά αέρια.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν παρουσιάζει βλάβη.
7. Να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή και να μην την αφήνετε να πέφτει.
8. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, προς αποφυγή βλαβών
λειτουργίας.
9. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό χώρο.
10. Αποφεύγετε επαφή με νερό και σκόνη.
11. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά για το καθαρισμό της
συσκευής. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και απαλά καθαριστικά.
12. Ελέγχετε τακτικά την(τις) μπαταρία(ες), προς αποτροπή βλαβών.
13. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε τις μπαταρίες.

Εγγύηση
Συγχαρητήρια,
διαλέξατε τεχνολογία μετρήσεων ποιότητας ProfiScale της BURG-WÄCHTER. Η
BURG-WÄCHTER παρέχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Από
την εγγύηση εξαιρούνται βλάβες από εσφαλμένη χρήση, υπερκαταπόνηση
ή εσφαλμένη αποθήκευση καθώς και κανονική φθορά και ελαττώματα, τα
οποία μειώνουν την αξία και την λειτουργικότητα μόνο ανεπαίσθητα. Σε
περίπτωση επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέρχεται
κάθε εγγύηση. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης παραδώστε παρακαλώ την
πλήρη συσκευή με τη συσκευασία, την περιγραφή και τις μπαταρίες καθώς
και την απόδειξη αγοράς στον έμπορό σας.
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Ακρίβεια
(± 0.2 ° σε θερμοκρασία λειτουργίας
25 °C ± 3 °C)
Τροφοδοσία ρεύματος

0 °C – 50 °C
-20 °C – 80 °C
0 ° – 360 °
(на дисплея се показва диапазона
от 0 ° до 90 °, – показаният ъгъл
между ъгломера за наклон и
хоризонталите)
0 °, 90 °: ± 0.1 °
1 ° – 89 °: ± 0.2 °
Στάνταρ κύβος 9 V (π. χ. 6LR61)

Χειρισμός
Προειδοποιητικός ήχος: Ο μετρητής κλίσης δίνει ακουστικό σήμα σε
περίπτωση ένδειξης μεταξύ 0° και 90°.
Σήμα για χαμηλή ισχύς μπαταρίας:
μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

ТΤο σήμα αυτό φωτίζει, όταν η ισχύς

„ON / OFF“
ON: Ενεργοποίηση, OFF: Απενεργοποίηση.
Η συσκευή μεταβαίνει μετά από περ. 5 λεπτά αυτόματα στη λειτουργία
ηρεμίας, όταν δε χρησιμοποιείται.

„Τρόπος λειτουργίας“:
Μεταγωγή από γωνία σε τοις εκατό και αντίστροφα
Με πάτημα πλήκτρου μεταβαίνετε μεταξύ του τρόπου λειτουργίας
γωνία (
) και τοις εκατό (%).
Γωνία (
): Η οθόνη δείχνει τη μετρημένη γωνία μεταξύ οριζοντίου ή
καθέτου (1η θέση) και θέσης μέτρησης (2η θέση). Τοις εκατό (%): Η οθόνη
δείχνει τη μετρημένη τιμή σε τοις εκατό μεταξύ οριζοντίου ή καθέτου (1η
θέση) και της θέσης μέτρησης (2η θέση).

„HOLD“: η μετρημένη τιμή διατηρείται
Με το πάτημα του πλήκτρου „HOLD“ εμφανίζεται η τιμή της γωνίας στην
οθόνη, ακόμη και όταν το αλφάδι μετακινείται. Με περαιτέρω πάτημα του
πλήκτρου „HOLD“ η συσκευή εγκαταλείπει τον „Τρόπο λειτουργίας Διατήρηση“
και η οθόνη είναι έτοιμη να διαβάσει περαιτέρω τιμές.

Πλήκτρο „ZERO“
Με το πάτημα του πλήκτρου „ZERO“ η συσκευή τίθεται στην τρέχουσα
θέση στο μηδέν. Στη συνέχεια Ο μετρητής κλίσης αρχίζει να μετρά την τιμή
μεταξύ αυτή της θέσης „μηδέν“ και της επόμενης θέσης. Η οθόνη δείχνει την
κατεύθυνση με ένα σύμβολο. Με περαιτέρω πάτημα του πλήκτρου „ZERO“, η
συσκευή εγκαταλείπει τον „τρόπο λειτουργίας ZERO“. Η λειτουργία αυτή δεν
επηρεάζει τη βαθμονόμηση.
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„CAL“: βαθμονόμηση
Κρατήστε το μετρητή γωνίας κλίσης σε οριζόντια (ή κάθετη) θέση και
πατήστε το πλήκτρο „CAL“. Η οθόνη LCD δείχνει „CAL1“, στρέψτε το τη
συσκευή κατά 180 ° οριζόντια (ή κάθετα). Αφήστε το τώρα για περ. 10
δευτερόλεπτα στη θέση αυτή και ξαναπατήστε το πλήκτρο „CAL“. Στην οθόνη
LCD εμφανίζεται „CAL2“. Η βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί.

Διάθεση
Αξιότιμε πελάτη, παρακαλώ βοηθήστε στην αποφυγή απορριμμάτων. Εάν
κάποια χρονική στιγμή προτίθεστε να διαθέσετε τη συσκευή, σκεφτείτε
παρακαλώ ότι πολλά εξαρτήματα της συσκευής αποτελούνται από πολύτιμα
υλικά, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν. Παρακαλώ, μην απορρίψετε τη
συσκευή στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πληροφορηθείτε από την αρμόδια
αρχή της κοινότητας σας για τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών απορριμμάτων.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών.
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