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 Návod na obsluhu

Vlhkomer
ProfiScale DRY
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Tento prístroj má celý rad využití a dokáže merať vlhkosť tak pri reza-
nom dreve, sadrokartóne, papieri alebo lepenke, ako aj pri pevných 
materiáloch ako betón a mazanina. Vlhkosť sa zobrazuje priamo na 
displeji. Ďalej tu existuje možnosť merania okolitej teploty. Vlhkomer 
DRY PS 7400 má veľmi jednoduchú obsluhu.
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Ak nebudú zohľadnené nasledujúce pokyny, môže dôjsť k 
poraneniu osôb.
• Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len 

tak je možné zaistiť bezpečnú prácu. Návod si uschovajte.
• Prístroj uschovajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
• K zachovaniu bezpečnosti a nároku na záruku je nutné, aby bol prístroj 

vždy opravovaný kvalifikovaným personálom a boli použité originálne 
náhradné diely.

• Ak zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho v puzdre.
• Zabráňte jeho kontaktu s vodou a prachom.
• Ak zariadenie nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho batérie

Bezpečnostné pokyny

Gratulujeme vám,
rozhodli ste sa pre kvalitnú meraciu techniku ProfiScale spoločnosti 
BURG-WÄCHTER. Spoločnosť BURG-WÄCHTER poskytuje záruku v lehote 
2 rokov od dátumu kúpy. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené 
v dôsledku neodborného používania, nadmerného namáhania alebo 
chybného skladovania a bežného opotrebenia a chýb, ktoré nijako 
zásadne neovplyvňujú hodnotu alebo funkciu prístroja. V prípade zásahu 
neautorizovanej osoby akákoľvek záruka zaniká. Ak nastane prípad 
záruky, odovzdajte, prosím, kompletné zariadenie vrátane obalu, popisu 
a batérií spoločne s dokladom o kúpe svojmu predajcovi.

Záruka výrobcu

Technické údaje

Technické údaje

Likvidácia

Rozsah merania Drevo: 4 – 60 %
Pevné materiály: 0,2 – 3,0 %

Rozlíšenie Drevo: 1 %
Pevné materiály: 0,1 %

Presnosť Drevo: < 30 %: ± 2 % ≥30 %: ± 4 %
Pevné materiály: < 1,4 %: ± 0,1 %
≥1,4 %: ± 0,2 %

Napájanie 4 kusy 1,5 V (napr. LR44)
Optimálne okolité podmienky 0 °C – 40 °C,

Vlhkosť vzduchu: < 85 %
Teplota skladovania -10 °C – 50 °C,

Vlhkosť vzduchu: < 85 %

Na zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo ON/OFF.

Obsluha

Na zapnutie zariadenia pridržte tlačidlo približne 3 sekundy, dostanete 
sa tak do režimu pre výber (symbol na displeji bliká). Teraz stlačte 
niekoľkokrát tlačidlo, kým sa na displeji neobjaví požadovaný symbol.

• Režim merania vlhkosti dreva
• Režim merania pevných materiálov, napríklad mazaniny
• Meranie okolitej teploty v °C
• Meranie okolitej teploty v °F
Po výbere požadovaného režimu, prosím, 3 sekundy počkajte. Prístroj 
sa teraz automaticky prepne a môžete začať s meraním.

Výber požadovaného režimu

Vybrať si môžete zo 4 režimov
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• Pri meraní vlhkosti je najprv potrebné vybrať požadovaný režim. 
Potom zasuňte meracie hroty do objektu určeného na meranie. 
Na displeji sa zobrazí príslušná hodnota. Ak displej ukazuje „OL“ 
(Out of limit), je hodnota vlhkosti objektu mimo meracieho rozsahu.

• Pri meraní teploty okolia môžete teplotu odčítať na displeji ihneď po 
stanovení režimu.

Automatické vypnutie:
Prístroj sa po 15 sekundách prevádzky bez merania automaticky vypne.

Vykonávanie merania

Meranie vlhkosti Drevo Mazanina, omietka, 
sadra

bezpečné 2 – 15 % 0,2 – 0,3 %
limitné 15 – 19 % 0,4 – 0,9 %
príliš vlhké > 20 % > 1,0 %

Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické 
zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať ako komunálny 
odpad, ale musia sa separovať zvlášť. Informujte sa 
na príslušnom pracovisku vo vašej obci, kde nájdete 
zberné miesto pre elektroodpad.

V prípade otázok týkajúcich sa ES vyhlásenia o zhode 
sa, prosím, obracajte na info@burg.biz

Vážený zákazník,  
pomôžte, prosím, znižovať množstvo nevyužitého odpadu. V prípade 
likvidácie prístroja zvážte, že celý rad dielov tohto zariadenia obsahuje 
cenné materiály, ktoré je možné recyklovať.

Chyby a zmeny vyhradené.


