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Digitálne posuvné meradlo PRECISE PS 7215 vám uľahčí prácu, či už ste 
domáci majster alebo profesionál.

Pomocou digitálneho posuvného meradla ProfiScale PRECISE pohod-
lne a jednoducho zmeriate aj tú najmenšiu vzdialenosť alebo priemer. 
Výsledky sa zobrazujú na digitálnom displeji, a to s presnosťou na 0,01 
mm a sú jasne čitateľné. Nastaviť môžete aj údaje v palcoch.

Preštudujte si, prosím, kompletný návod na obsluhu a starostlivo ho 
uschovajte
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 Prepínanie medzi palcami/milimetrami 
 (tlačidlo na prepnutie palec/milimeter)
 Tlačidlo ORIGIN
 Tlačidlo ON/OFF
 Tlačidlo nulovej polohy (ZERO/ABS)
 Kryt batérie

Vyobrazenie
A

B
C
D
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Ak nebudete dodržiavať nasledujúce pokyny, môže dôjsť k 
poraneniu osôb:
1. Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak  
 je možné zaistiť bezpečnú prácu. Návod si starostlivo uschovajte.
2. Zariadenie uschovajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
3. Aby bola zachovaná bezpečnosť aj nárok na záruku, musí merač 
 teploty opravovať vždy kvalifikovaný personál, a to za použitia 
 originálnych náhradných dielov.
4. Zariadenie nikdy nevystavujte elektrickému napätiu, mohlo by dôjsť k  
 poškodeniu elektroniky.
5. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými či výbušnými plynmi.
6. Ak je zariadenie chybné, nepoužívajte ho.
7. So zariadením zaobchádzajte opatrne, nenechajte ho spadnúť na zem.
8. Zariadenie nedemontujte v snahe zabrániť jeho funkčným chybám.
9. Zariadenie skladujte v suchu a čistote.
10. Ak zariadenie nepoužívate, uchovávajte ho v puzdre.
11. Zabráňte jeho kontaktu s vodou a prachom.
12. Pri čistení zariadenia nepoužívajte abrazíva ani rozpúšťadlá. 
 Používajte len vlhkú utierku a jemný čistiaci prostriedok.
13. Batérie pravidelne kontrolujte, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
14. Ak zariadenie nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Bezpečnostné pokyny

Gratulujeme vám,
rozhodli ste sa pre kvalitnú meraciu technik ProfiScale spoločnosti 
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER prináša záruku na 2 roky od dátumu 
nákupu. 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

Technické údaje

Presnosť merania 0,01 mm
Napájanie 1,5 V – gombíková batéria
Rýchlosť merania 1,5 m/s
Prevádzková teplota 0 až +40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu < 80 %
Skladovacia teplota −10 až 60 °C

• Na zapnutie zariadenia stlačte tlačidlo „ON/OFF“.
• Na výber požadovanej jednotky stlačte tlačidlo „in/mm“.
• Posuvné meradlo sa kalibruje zasunutím oboch ramien a stlačením 

tlačidla „ZERO/ABS“.

Obsluha
Pokyny

• Tlačidlo „ZERO/ABS“ slúži na stanovenie relatívneho nulového bodu 
a na prechod medzi absolútnym a relatívnym meraním. Pri zapnutí je 
zariadenie vždy v režime absolútneho merania.

• Na prechod k relatívnemu meraniu stlačte tlačidlo „ZERO/ABS“.
• Ak sa chcete vrátiť späť do režimu absolútneho merania, je potrebné 

opäť zasunúť obe ramená. Potom ešte raz stlačte tlačidlo „ZERO/ABS“. 
Pri prechode z jedného režimu na druhý zostáva pôvodná nulová 
poloha bez zmeny.

• Výnimka: Stlačte tlačidlo „ORIGIN“ a tu nastavený nulový bod zostáva 
zachovaný aj po vypnutí posuvného meradla.

Tlačidlo ZERO/ABS/tlačidlo ORIGIN
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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. Ak budete 
mať v úmysle toto zariadenie zlikvidovať, myslite, prosím, na to, že 
mnoho súčiastok obsahuje cenné materiály, ktoré je možné recyklovať.

Likvidácia

Problém Možná príčina Odstránenie
Blikajúce čísla Vybitá batéria Výmena batérie
Chýbajúca indikácia 
na displeji

1. Vybitá batéria
2. Chybný kontakt

1. Výmena batérie
2. Vyčistite priehradku 
na batériu a batériu 
znovu vložte.

Čísla na displeji sa 
nemenia

Technická porucha 
elektrického obvodu

Vyberte batériu a 
po minúte ju znovu 
vložte dovnútra.

Tlačové chyby, chyby sadzby a technické zmeny vyhradené

Nesprávna indikácia na displeji (blikajúce čísla alebo celkom chýbajúca 
indikácia) je známkou vybitej batérie. Na výmenu batérie stlačte kryt 
batérie v smere, ktorým ukazuje šípka na kryte, a starú batériu vymeňte 
za novú. Kladná strana batérie pritom musí smerovať nahor.

Dôležité pokyny/posúdenie chýb
Výmena batérie
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