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Innledning

Bilde

Garanti
Vi gratulerer deg,
for at du har valgt førsteklasses målingsteknikk ProfiScale fra selskapet
Burg-Wächter. Burg-Wächter tilbyr garanti i 2 år fra kjøpsdato. Garantien dekker
ikke skader forårsaket på grunn av feil bruk, overdreven stress eller feil oppbevaring
og normal slitasje og mangler, som ikke vesentlig påvirker verdien eller funksjonen
av apparatet. I tilfelle inngrep av en uautorisert person, opphører all garanti. Hvis
det oppstår garantifall, vennligst overlever den komplette innretningen inklusive
emballasje, beskrivelse og batterier sammen med kjøpsbevis til din forhandler.

Bryter på / av
utgangsåpning til laserstrålen
knappen for å fiksere sugeknappene
Vaterpass
hypotenus med oppdeling i 5°
Rettvinklet spiss er kalibrert med lasere
Advarsel på laserstråling

Date tehnice
Tekniske data
Nøyaktighet
Laserens utgangseffekt
Laserens bølgelengde
Driftstemperatur
El. strøm inntak
Dimensjon

Sikkerhetsanvisninger
Pass på – laser stråling
Ikke se inn i strålene
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm
Pokud nebudou zohledněny následující pokyny, může dojít k poranění osob :
1.	Les nøye denne bruksanvisningen før bruk, det er den eneste måte å sørge
for sikkert arbeid. Ta vare på bruksanvisningen.
2. 	Advarselsmerker på innretningen må aldri være uleselige eller fjernes fra
innretningen.
3.	Før førstegangsbruk klistre over advarselsmerker med de leverte merker
på morsmål.
4. 	Rett aldri laserstrålen inn i øynene på andre mennesker eller dyr. Se heller aldri
selv inn i laserstrålen og øk ikke laserlys ved hjelp av optiske hjelpemidler.
Det kan skade synet.
5.	Lasermåler får ikke komme i hendene på barn. De kunne ved uhell skade seg
selv eller noen i nærheten.
6.	Etter arbeidet eller under lengre pauser skal laseren alltid slås av.
7.	Måle får repareres bare av kvalifisert fagpersonale som bruker originaldeler,
bare på den måten opprettholdes sikkerheten til innretningen og
garantikravene.
8.	Bruk Ikke innretningen i nærheten av brennbare eller eksplosive gasser.
9. Brukes innretningen ikke over lengre tid, ta ut batteriene.

90º

maks. 8 m (alt etter lysforhold)
+ / - 0,1°
< 1 mW
650 nm
0° C opp til 40° C
3 batterier 1,5 V AA (f. eks. LR 6)
150 x 150 x 51 mm

Betjening
•
•
•
•
•

Plasser innretningen rett på gulvet.
Med bryter A slås innretningen av og på.
Følg alltid sikkerhetsanvisningene.
Slå av innretningen etter bruk, den slås ikke automatisk av.
Kontroller posisjonen til innretningen under arbeidet, den er ikke
selvnivellerende.

Skifte av batterier
Ser du, etter at du har slått innretningen på, ikke laserstråler, åpne batteriboksen på
baksiden og skift ut batteriene.

Lichidarea
Det tas forbehold om trykk- og setterfeil og tekniske endringer.

Vinkellaser CROSS PS 7510 er alltid for hånden og er lett til å betjene. CROSS PS
7510 projiserer 2 laserstråler i 90° vinkel og er ideell til legging av fliser og parketter.
Den er egnet til å enkelt og feilfritt legge fliser og utføre riktige rettlinjete kutt.
Nivellering blir lettere ved hjelp av vaterpass, som er en del av innretningen. For
feste på glatte overflater tjener sugekopper. Skala muliggjør diagonalt arbeid i 5
graders trinn.

Ærede kunde,
Vennligst hjelp med å redusere mengden av avfall.
Om du har tenkt å kaste dette utstyret, tenk på, at mange deler av den
inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres.
Vi gjør oppmerksom på, at elektrisk og elektronisk utstyr
inklusive batterier må ikke kastes sammen med
husholdningsavfall, men må samles inn separat.
Vennligst spør hos den relevante myndigheten i
byen/kommunen deres om informasjon angående
innsamlingspunkter for elektronisk avfall.
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Har dere spørsmål om EF-erklæringen om samsvar, vennligst
kontakt info@burg.biz
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