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Bevezető

Garancia

Ábra
Be / ki kapcsoló
A lézer sugárnyaláb kimeneti nyílása
A szívókorongok fixálására szolgáló nyomógomb
Vízmértékek
5°-ként felosztott átfogó
A merőleges hegy lézeres beállítású
A lézersugárzásra figyelmeztető felirat

Gratulálunk Önnek!
Egy csúcsminőségű ProfiScale mérőműszer vásárlása mellett döntött, a
BURG-WÄCHTER által gyártott műszerre a vásárlástól számított 2 éves garanciát
kap. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből, túlterhelésből,
helytelen tárolásból vagy szokványos elhasználódásból eredő károkra, valamint
olyan meghibásodásokra, amelyek nem csökkentik jelentősen a műszer értékét
vagy működőképességét. Bármilyen nem jogosult személy által végzett
beavatkozás a garancia elvesztésével jár. Amennyiben garanciális javításra lenne
szüksége, a műszert és teljes felszerelését, beleértve a csomagolást, használati
utasítást, telepeket és a vásárlást bizonyító iratot, adjá át az eladójának.

Műszaki adatok
A lézervonal hossza
Pontosság
A lézer kimeneti teljesítménye
A lézer hullámhossza
Üzemi hőmérséklet
Betáplálás
Méretek

Biztonsági utasítások
lézersugárzás
Ne nézzen a sugárnyalábba
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm
Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet:
1.	A biztonságos munkavégzés érdekében a készülék használata előtt
olvassa el a használati utasítást és őrizze meg azt.
2.	A készüléken elhelyezett figyelmeztető jelzések legyenek minden esetben
jól olvashatók és azokat nem szebad eltávolítani.
3.	Az első használat előtt a ragassza fel a készülékre asz anyanyelvén kinyomtatott
figyelmeztető feliratokat tartalmazó címkéket.
4.	A lézer sugárnyalábot soha ne irányítsa emberek vagy állatok szemébe.
Soha ne nézzen a sugárnyalábba és ne erősítse azt fel optikai
segédeszközökkel.
A sugár látáskárosodást okozhat.
5.	A szögmérő lézer ne kerüljön gyerekek kezébe. Akaratlanul sérülést okozhatnak
maguknak vagy a közelükben tartózkodó személyeknek.
6. Munka után vagy hosszabb munkaszünet előtt mindig kapcsolja ki a lézert.
7.	A mérőműszert kizárólag jogosult szakemberekkel javíttassa, akik eredeti
alkatrészeket használnak. Csak ebben az esetben biztosítható a műszer
biztonsága és a garanciális feltételek betartása.
8.	A berendezést ne használja gyúlékony vagy robbanékony gázok közelében.
9.	Amennyiben a berendezést hosszabb ideig nem szándékozik használni, vegye
ki belőle a telepeket.
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EXTRA

max. 8 m (a fényviszonyok
függvényében)
+ / - 0,1°
< 1 mW
650 nm
0° C - 40° C
3 db 1,5 V AA telep (pl. LR 6)
150 x 150 x 51 mm

Kezelés
•
•
•
•
•

A berendezést helyezze egyenes felületre.
Az „A“ nyomógonbbal kapcsolja be / ki a berendezést.
Tartsa be a biztonsági utasításokat.
Használat után a berendezés nem kapcsol ki automatikusan, kapcsolja ki azt.
Munka közben ellenőrizze a berendezés helyzetét, nem önszintező.

Telepek cseréje
Amennyiben a bekapcsolás után nem látható a lézervonal, nyissa fel a tartó fedelét
a készülék hátsó oldalán és cserélje ki a telepeket.

A nyomdai vagy szedési hibák és a műszaki változtatások joga fenntartva!

A CROSS PS 7510 szögmérő lézer mindig kéznél van és könnyen kezelhető.
A CROSS PS 7510 egymásra merőleges két lézervonalat vetít ki és ideális segítőtárs
a burkolólapok vagy parketta lerakásánál. Segítségével egyszerűen és hibátlanul
lerakhatja a burkolatot vagy pontos és egyenes vágást végezhet.
A beállítást a berendezésbe épített vízmértékek könnyítik meg. Szívókorongok
segítségével síma felületeken is jól fixálható. Az átlós munkavégzést az 5°-ként
felosztott skála teszi lehetvé.

Megsemmisítés
Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét.
Amennyiben a termék megsemmisítését tervezi, kérjük, ne feledje, hogy a
berendezés egy sor olyan értékes alkatrészt tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a villamos és elektronikus
berendezéseket, beleértve az elemeket, nem lehet a háztartási
hulladék közé kidobni, hanem elkülönítve kell gyűjteni. Lakhelye
illetékes hivatalánál kérjen információt a villamos hulladék
gyűjtésével kapcsolatban.
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Az Ek megfelelőségi nyilatkozatokkal kapcsolatban vegye fel
velünk a kapcsolatot az info@burg.biz e-mail címen.
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