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Използване на уреда

Указания за безопасност
Възможно е възникване на нещастен случай, ако не бъдат спазени
следните правила:
1.	Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно
ръководството за експлоатация, за да си гарантирате безопасна работа.
Пазете на подходящо място ръководството за експлоатация.
2.	Не се допуска закриването или свалянето на предупредителните
етикети, поставени на уреда.
Внимание - Лазерно лъчение
Не гледайте в лазерния лъч
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm
3.	Преди първото използване на уреда, залепете доставените с
него предупредителни етикети.
4.	Никога не насочвайте лазерния лъч към очите на други хора
и животни. Не гледайте в светлинния лъч и не го фокусирайте
допълнително с други оптични помощни устройства. Това може да
доведе до увреждане на очите.
5.	Не позволявайте на деца да използват лазерния измервателен
уред. При ползването на уреда е възможно да причините неволно
наранявания на себе си или на други лица.
6.	Уредът не е подходящ за измерване на температура на хора и животни.
7.	Измервателният уред трябва да бъде ремонтиран единствено от
квалифицирани специалисти и с оригинални резервни части, за да бъде
осигурена неговата безопасност и да бъде запазена гаранцията му.
8.	Когато не го използвате, съхранявайте уреда в предназначената
за това чанта.
9. Извадете батериите, ако няма да използвате уреда дълго време.
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Предупреждение
1.	Възможно е блестящите повърхности да доведат до грешен
резултат от измерването.
2. Уредът не може да мери през стъкло или пластмаса.
3.	Димът, парите или изпаренията могат да доведат до грешни
резултати от измерванията.
4. Избягвайте силните вибрации и сътресения.

Фигура
Дисплей
Бутон за лазера
Бутон за мерене
Превключване между ° C и ° F
Осветление на дисплея
Изход на лазерния лъч
Изход на ултразвуковия датчик
ProfiScale ENERGY PS 7420

1.	За да измерите температурата на обекта, насочете уреда неговата посока.
2.	Можете да се прицелите точно в съответната зона с натискане
на бутона „Laser“.
3.	Сега, натиснете бутона за мерене.
4. На дисплея се показва измерената температура на обекта.

Гаранция
Поздравления!
Вие избрахте качествената измервателна техника на ProfiScale на
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER осигурява гаранция от 2 години от датата
на закупуване. От тази гаранция са изключени повредите, възникнали
от неправилна употреба, претоварване или погрешно съхранение,
както и вследствие на нормално износване и недостатъци, които влияят
несъществено върху стойността или функцията на уреда. При действия
на неоторизирани лица, гаранцията губи своята валидност. В случай на
гаранционни претенции, е необходимо да предадете на Вашия дилър целия
уред, включително опаковката, описанието и батериите заедно с документа
за закупуването му.

Технически данни
Диапазон на измерване
Точност
Време на реакция
Работна среда
Захранване
Съотношение на
разстоянието
на точката на измерване
към размера на
измервания обект

-20 °C до 330 °C (- 4 °F до 626 °F)
±2%
≤ 1 сек.
0 °C до 50 °C
9 V блок (например 6LR61)
5:1

Изваждане Изваждане от употреба на уреда от употреба на уреда
Уважаеми клиенти,
молим Ви да ни помогнете да намалим количеството на отпадъците. Ако
имате намерение да изхвърлите уреда в определен момент, Ви молим да
не забравяте, че много от съставните му елементи са изработени от ценни
материали, които могат да бъдат рециклирани.
Молим Ви да не изхвърляте уреда заедно с неподлежащите на рециклиране
отпадъци, а да се осведомите при съответните служби във Вашата община за
специализираните пунктове за събиране на електрически отпадъци.
Моля, имайте предвид, че електрическите и електронни
уреди, включително батериите, не трябва да се изхвърлят
заедно с битовите отпадъци и трябва да се събират отделно.
Моля, обърнете се към съответните органи на вашия град /
село за информация относно пунктовете за събиране на
електронни отпадъци.

Грешки и изменения са възможни.

Въведение
Термометърът ENERGY PS 7420 е лесен и удобен за употреба. Интегрираният
в уреда лазерен пойнтер ще Ви помогне да определите лесно и точно мястото
на мерене. Измерената стойност се показва на дисплея в продължение на
около 5 секунди. Показаните на дисплея стойности могат да се виждат и на
тъмно.

Ако имате въпроси относно ЕО декларацията за
съответствие, моля пишете на info@burg.biz
2

