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Inleiding
De LEVEL PS 7061 E is een handzame en gebruiks-vriendelijke elektronische
waterpas. Op het grote display van de geïntegreerde hellingdetector kunnen
hellingen in graad of procent worden afgelezen. Met het apparaat kan
horizontaal en verticaal worden afgelezen.

Technische gegevens
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Aangegeven bereik

Afbeelding
Display
HOLD-knop
CAL-knop
Modus
AAN/UIT-knop
ZERO-knop

Veiligheidsvoorschriften
Er kan lichamelijk letsel ontstaan als de volgende aanwijzingen niet
in acht worden genomen:
1. 	Voordat het apparaat in gebruik wordt genomen, moet de handleiding
zorgvuldig worden gelezen om te garanderen dat er veilig mee gewerkt
kan worden. Bewaar de handleiding goed.
2. 	Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en andere onbevoegden.
3. 	Laat het meetapparaat alleen repareren met behulp van originele
onderdelen en door gekwalificeerd en geschoold personeel, om
veiligheid en garantie-aanspraken niet in gevaar te brengen.
4. 	Stel het apparaat nooit bloot aan elektrische spanning, omdat dit tot
beschadiging van de elektronica kan leiden.
5.	Gebruik het apparaat niet in omgevingen waarin zich ontvlambare of
explosieve gassen bevinden.
6. Gebruik het apparaat niet als het defect is.
7. 	Ga voorzichtig met het apparaat om en laat het niet vallen.
8. 	Haal het apparaat niet uit elkaar, kunnen storingen optreden.
9. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats.
10. 	Voorkom dat het apparaat in contact komt met water en stof.
11. 	Gebruik om het apparaat te reinigen geen schuur- of oplosmiddelen.
Gebruik een vochtige doek en alleen milde reinigingsmiddelen.
12.	Om schade te voorkomen, moet de batterij regelmatig worden
gecontroleerd.
13. 	Verwijder de batterij als u van plan bent het apparaat langere tijd
niet te gebruiken.

Garantie
Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor de ProfiScale
kwaliteitsmeettechniek van BURG-WÄCHTER.
BURG-WÄCHTER verleent een garantie van 2 jaar
vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van garantieaanspraken zijn schade door onjuist gebruik, over-belasting of verkeerde
opslag, maar ook normale slijtage en defecten die maar weinig invloed
hebben op de waarde of het functioneren van het apparaat. Bij ingrijpen
door niet-geautoriseerde instanties vervalt elke aanspraak op garantie.
Mocht u gebruik willen maken van de garantie, lever dan het hele apparaat,
incl. verpakking, beschrijving en batterijen, en het aankoopbewijs in bij uw
dealer.
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Nauwkeurigheid
(± 0.2 ° bij bedrijfstempera-tuur de
25 °C ± 3 °C)
Stroomvoorziening

0 °C tot 50 °C
-20 °C tot 80 °C
0 ° – 360 °(het display toont een
bereik van 0 tot 90 graden: de
aangegeven hoek tussen de
hellingmeter het horizontale vlak)
0 °, 90 °: ± 0.1 °
1 ° – 89 °: ± 0.2 °
Standaard 9 V-blok
(bijv. 6LR61)

Bediening
Waarschuwingstoon: de hellingmeter geeft een akoestisch signaal bij
weergave van 0° en van 90°.
Teken bij geringe batterijcapaciteit:
batterijcapaciteit te klein wordt.

dit teken licht op als de

“ON / OFF”
ON: inschakelen. OFF: uitschakelen.
Het apparaat gaat na ca. 5 minuten automatisch over in de slaapstand als
het niet gebruikt wordt.

“Modus” Omschakelen van hoekmodus
naar procenten en omgekeerd
Door op de knop te drukken kunt u omschakelen tussen hoekmodus
(
) en procent (%).
Hoek (
) : het display toont de gemeten hoek tussen de horizontaal of de
verticaal (positie 1) en de meetpositie (positie 2).
Procent (%) : het display toont de gemeten waarde (in procenten) tussen de
horizontaal of de verticaal (positie 1) en de meetpositie (positie 2).

“HOLD”: de afgelezen waarde wordt
vastgehouden
Bij indrukken van de “HOLD”- knop wordt de waarde van de hoek in het
display weergegeven, ook als de waterpas bewogen wordt. Wanneer
nogmaals op de “HOLD”- knop wordt gedrukt, gaat het apparaat uit de
‘vasthoud’- modus” en is het display weer klaar om verdere waarden te
lezen.

“ZERO”- knop
Wanneer op de “ZERO”- knop wordt gedrukt, wordt het apparaat in de
actuele positie op nul gezet.
De hellingmeter begint dan de waarde tussen deze “nul”- positie en de
volgende positie te meten. Het display geeft de richting met een symbool
aan. Als nogmaals op de “ZERO”- knop wordt gedrukt, verlaat het apparaat
de “ZERO”- modus. Deze functie heeft geen invloed op de kalibratie.
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“CAL”: kalibreren
Houd de hellingmeter in horizontale (of verticale) positie, en druk op de
“CAL”- knop. In het lcd-scherm verschijnt “CAL1”. Draai het apparaat
nu 180° horizontaal (of verticaal). Houd het apparaat gedurende ca. 10
seconden in deze positie en druk opnieuw op de “CAL”- knop.
In het lcd-scherm verschijnt “CAL2”. Daarmee is het kalibreren beëindigd.

Afvoer van het apparaat
Geachte klant,
Help mee, de hoeveelheid afval te beperken. Mocht u op enig moment van
plan zijn, het apparaat af te voeren, denk er dan aan dat vele onderdelen
van dit apparaat waardevolle materialen bevatten, die kunnen worden
hergebruikt.
Deponeer het apparaat dus niet bij het huishoudelijk afval, maar informeer
bij de daarvoor in uw gemeente verantwoordelijke instantie, waar elektrische
apparaten kunnen worden ingeleverd.

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.
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