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Εισαγωγή

Χειρισμός

Ο μετρητής θερμοκρασίας ENERGY PS 7420 είναι εύχερος και εύκολος στο
χειρισμό του. Ένας ενσωματωμένος δείκτης λέιζερ διευκολύνει την ακριβή
και ταχεία ανεύρεση της περιοχής μέτρησης. Η εμφανιζόμενη τιμή μέτρησης
παραμένει για περ. 5 δευτ. στην οθόνη. Η φωτιζόμενη οθόνη είναι ευανάγνωστη
και στο σκοτάδι.

Εγγύηση

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.	Η(οι) προειδοποιητική(ές) υπόδειξη(εις) στη συσκευή δεν επιτρέπεται ποτέ να
σβήνονται ή να απομακρύνονται από τη συσκευή.
Προσοχή – ακτινοβολία λέιζερ
Μην βλέπετε απευθείας στην ακτίνα
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax< 1 mW; λ = 650 nm
3.	Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία επικολλήστε τις προειδοποιητικές
πινακίδες με τις παραδοτέες στη γλώσσα τις χώρας σας.
4.	Μην κατευθύνετε ποτέ την ακτίνα λέιζερ στα μάτια άλλων προσώπων
ή ζωντανών. Μην κοιτάτε ποτέ στην ακτίνα φωτός και μη δεσμεύετε το
φως-λέιζερ με οπτικά βοηθήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους
οφθαλμούς.
5.	Μην αφήνετε ποτέ να χρησιμοποιήσουν παιδιά το εργαλείο μέτρησης λέιζερ.
Μπορούν ακούσια να βλάψουν τον εαυτό τους ή άλλους.
6.	Η συσκευή είναι ακατάλληλη για την ένδειξη θερμοκρασιών
ανθρώπων ή ζωντανών.
7.	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.
8.	Σε περίπτωση μη χρήσης η συσκευή να φυλάγεται στη θήκη συσκευής.
Αποφεύγετε επαφή με νερό και σκόνη.
9.	Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε
τις μπαταρίες.
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Γυαλιστερές επιφάνειες δύναται να παραποιήσουν το αποτέλεσμα.
Δεν είναι εφικτή η μέτρηση διαμέσω γυαλιού και πλαστικού.
Καπνός, ατμός ή αχλύς δύναται να παραποιήσουν τη μέτρηση.
Αποφεύγετε ισχυρούς κραδασμούς.

Фигура
Οθόνη
Πλήκτρο του λέιζερ
Διακόπτης μέτρησης
Μεταγωγή Κελσίου/Φαρενάιτ
Φωτισμός οθόνης
Έξοδος ακτίνα λέιζερ
Έξοδος αισθητήρας υπέρηχων

ProfiScale ENERGY PS 7420

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.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τεχνικά στοιχεία
Ακρίβεια
Χρόνος απόκρισης
Περιβάλλον λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Σχέση απόστασης σημείου
μέτρησης προς μέγεθος
αντικειμένου

-20 °C έως 330 °C (-4 °F έως 626 °F)
±2%
≤ 1 δευτ.
0 °C έως 50 °C
9 V κύβος (π. χ. 6LR61)
5:1

Διάθεση της συσκευής
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.
Προσοχή: απαγορεύεται τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών, να
απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να
συλλέγονται ξεχωριστά. Παρακαλείσθε όπως ενημερωθείτε για τα
σημεία συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου σας.
Με επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.

Υποδείξεις ασφαλείας

EXTRA

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.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση πιστότητας ΕΚ,
παρακαλώ, επικοινωνήστε με το info@burg.biz
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