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Garantie

Afbeelding
In- / uitschakelaar
Opening waar de laserstraal uittreedt
Knoppen voor het vastzetten van de zuignapjes
Waterpassen
Diagonaal met 5°-indeling
Een haakse punt wordt met de laser gekalibreerd
laser-waarschuwing

Veiligheidsinstructies
Let op – laserstraling
Kijk niet in de straal
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

90º

EXTRA
3x

Worden de volgende instructies niet gevolgd,
dan kan letsel van personen ontstaan:
1. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van het toestel om veilig
werk te waarborgen. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
2. De waarschuwingsinstructie op het toestel mag niet onduidelijk
gemaakt of van het toestel verwijderd worden.
3. Beplak de waarschuwingslabels voor de eerste inbedrijfstelling
met de meegeleverde labels in uw landtaal.
4. Richt de laserstraal nooit in de ogen van andere personen of dieren.
Kijk zelf niet in de lichtstraal en bundel het laserlicht nooit met
optische hulpmiddelen. Dit kan de ogen beschadigen.
5. Sta nooit toe dat het lasermeettoestel gebruikt wordt door kinderen.
Zij kunnen onwillekeurig zichzelf of anderen letsel toebrengen.
6. Schakel de laser altijd uit na het werk of tijdens een langere
onderbreking.
7. Laat het meettoestel alleen door gekwalificeerd personeel en met
originele onderdelen repareren. Dit voor de veiligheid en nakoming
van de garantie-eisen.
8. Gebruik het toestel nooit in een omgeving met ontvlam- of
ontplofbare gassen.
9. Verwijder de batterijen, wanneer u het toestel een langere tijd
niet gebruikt.

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 garantie
aanspraken zijn schade door onjuist gebruik, overbelasting 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.

Technische gegevens
lengte van de laserlijn
Nauwkeurigheid
uitgangsvermogen van de laser
laser-golflengte
bedrijfstemperatuur
Stroomvoorziening
Maten

max. 8 m (afhankelijk van de
lichtomstandigheden)
+ / - 0,1º
< 1 mW
650 nm
0° C tot 40° C
3 Batterijen 1,5 V AA (bijv. LR 6)
150 x 150 x 51 mm

Bediening
•
•
•
•
•

Plaats het toestel plat op de vloer.
Schakel het toestel in en uit met toets A.
Zet het op een glad oppervlak vast met toetsen C.
Volg altijd de veiligheidsinstructies.
Schakel het toestel na gebruik uit – het wordt niet automatisch
uitgeschakeld.
• Controleer tijdens de werkzaamheden de positie van het toestel, want het
toestel is niet zelfnivellerend.

Batterij vervangen
Als de laserlijnen na het inschakelen niet zichtbaar zijn, open het batterijvak
aan de achterkant en vervang de batterijen.

Buiten gebruik stellen
Geachte klant,
Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen.
Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan
aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten
die hergebruikt kunnen worden.

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen voorbehouden.

Inleiding
De hoeklaser CROSS PS 7510 is gemakkelijk hanteerbaar. De bediening is
eenvoudig. CROSS PS 7510 projecteert 2 laserlijnen in een hoek van 90°.
Hij is ideaal voor het leggen van tegel- en parketvloeren. Hiermee kan
men eenvoudig en keurig tegels leggen en correcte rechtlijnige sneden
uitvoeren. De ingebouwde waterpassen vergemakkelijken het plaatsen
in de juiste stand. De zuignapjes helpen het toestel op gladde oppervlakken
te bevestigen. De gradenschaal maakt het mogelijk diagonaal in 5°-stappen
te werken.

We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische
installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval
verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld
moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor
van uw stad/gemeente om informatie die de
inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval
betreffen.
Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot
EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz
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