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Introducere

Ilustrare
Buton pornit/oprit
Ieşire rază laser
Tastă fixare ventuze
Bulă de nivel
Diagonală cu paşi de 5°
Vinclu calibrat cu raza laser
Avertizare cu privire la raza laser

Garanţie
Felicitări,
v-aţi decis pentru tehnica de măsurare de înaltă calitate marca ProfiScale de
la BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER vă oferă o perioadă de garanţie de 2 ani
începând de la data achiziţionării. Sunt excluse de la garanţie deteriorările produse
prin utilizare inadecvată, prin suprasolicitare sau prin depozitare greşită, precum
şi uzura firească şi acele deficienţe, care nu influenţează decât în mod minor asupra
valorii sau funcţionării aparatului. În caz de intervenţii din partea unor persoane
neautorizate, orice garanţie decade. În caz de producere a unei defecţiuni aflate
sub incidenţa garanţiei, vă rugăm să predaţi comerciantului dvs. aparatul în
totalitatea sa, inclusiv ambalajul, descrierea şi bateriile, precum şi bonul de casă
de la cumpărare.

Date tehnice
Lungimea razei laser
Precizie
Puterea laserului la ieşire
Lungime undă laser
Temperatură funcţionare
Alimentare curent
Dimensiuni

Indicaţii de siguranţă
Atenţie – radiaţie laser
Feriţi-vă ochii de fasciculul luminos
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm
Nerespectarea indicaţiilor de mai jos poate conduce la daune personale:
1.	Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a utiliza aparatul, pentru a asigura
lucrul
în condiţii de siguranţă. Păstraţi instrucţiunea cu grijă.
2.	Nu este permisă sub nici o formă ştergerea sau îndepărtarea de pe aparat a
indicaţiei (indicaţiilor) de avertizare.
3.	Înainte de prima punere în funcţiune aplicaţi etichetele alăturate cu indicaţii de
siguranţă în limba dvs. peste plăcuţele de avertizare.
4.	Nu îndreptaţi niciodată fasciculul laser spre ochii persoanelor sau animalelor.
Feriţi-vă ochii de fasciculul laser şi nu amplificaţi raza laser prin mijloace optice
auxiliare. Aceasta ar putea aduce vătămări ochilor.
5.	Nu permiteţi folosirea aparatului de măsură cu laser de către copii.Îşi pot
cauza, neintenţionat, vătămari lor sau altor persoane.
6.	Vă rugăm să deconectaţi de fiecare dată laserul după încheierea lucrului sau
în caz de întreruperi mai îndelungi.
7.	În scopul asigurării siguranţei în funcţionare şi a menţinerii garanţiei aparatului,
repararea aparatului de măsură nu este permisă decât unui personal de
specialitate calificat şi cu piese de schimb originale.
8.	Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor obiecte foarte fierbinţi sau substanţe
inflamabile sau explozibile
9.	În cazul neutilizării mai îndelungate a aparatului, îndepărtaţi bateria.

90º

EXTRA

3x

max 8 m (în funcţie de luminozitate)
+ / - 0,1°
< 1 mW
650 nm
0° C – 40° C
3 baterii 1,5 V AA (LR6)
150 x 150 x 51 mm

Utilizare
•
•
•
•
•
•

Poziţionaţi plan aparatul pe pardoseală.
Porniţi aparatul cu tasta A.
Dacă aparatul se află pe suprafaţă netedă, fixati-l cu tasta C.
Respectaţi neaparat indicaţiile de siguranţă.
Opriţi aparatul după folosire (nu se opreşte automat).
Verificaţi din când în când, în timpul lucrului poziţia aparatului având
în vedere faptul că acesta nu se nivelează automat.

Schimbarea bateriilor

Sub rezerva greşelilor de tipar şi de culegere, precum şi a modificărilor tehnice.

Nivela laser CROSS PS 7510 este ergonomică şi uşor de folosit. CROSS PS 7510
proiectează două linii laser în unghi de 90° şi este ideală pentru montarea gresiei
sau a parchetului. În acest mod puteţi aplica gresia în mod corect, aliniat şi liniar.
Bula de nivel incorporată uşurează poziţionarea aparatului. Ventuzele ajută la
fixarea pe suprafeţe plane. Scala gradată permite lucrări diagonale în paşi de 5°.

În cazul în care liniile de laser nu sunt vizibile, cu toate că aparatul este pornit, vă
rugăm să schimbaţi bateriile.

Lichidarea
Stimate client,
Vă rog să acordaţi ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantităţii de
deşeuri nerecuperate. Dacă veţi avea intenţia să lichidaţi acest dispozitiv, aveţi
vă rog în vedere, că multe piese conţin materiale preţioase, care se pot recicla.
Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea aparatelor
electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună cu
deșeurile menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă rog,
informații privind bazele de colectare a deșeurilor electrice de la
departamentul corespunzător din orașul/comuna dumneavoastră.

Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de
conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz
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