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Johdanto

Kulmalaser CROSS PS 7510 on aina käsillä ja sen käyttö on helppoa. CROSS PS 
7510 lähettää 2 laserlinjaa 90° kulmassa ja on ideaalinen työkalu laattojen ja 
parkettien asennukseen. Sen avulla voit helposti ja virheettömästi asentaa laatat 
ja tehdä viivasuoria leikkauksia. Asetusta helpottaa kaksi laitteeseen kuuluvaa 
vesivaakaa. Laite voidaan kiinnittää tasaisiin pintoihin imukuppien avulla. Asteikko 
mahdollistaa diagonaalisuuden käytön 5° välein.

Kuva

 Virtakytkin
 Lasersäteen ulostuloaukko
 Imukuppien kiinnityspainike
 Vesivaaka 
 Diagonaaliasteikko 5° jaotuksella
 Laserilla kalibroitu suorakulmainen kärki
 Laseria koskeva varoitus

Turvaohjeet

Varo – laserlaite
Älä katso säteeseen
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Seuraavien ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa tapaturman:
1.  Tutustu tähän ohjeeseen huolellisesti ennen laitteen käyttöä, vain siten  

voit varmistaa työturvallisuuden. Säilytä ohje.
2.  Laitteessa olevien varoitusten täytyy aina olla luettavissa, eikä niitä saa  

poistaa laitteesta. 
3.  Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä liimaa varoituskilpien päälle  

toimitukseen kuuluvat paikallisella kielellä olevat kilvet. 
4.  Älä koskaan suuntaa lasersädettä toisen henkilön tai eläimen silmiin. Älä 

koskaan itsekään katso lasersäteeseen, äläkä voimista laservaloa optisilla 
apuvälineillä. Seurauksena voi olla näön vahingoittuminen. 

5.  Laserlaitetta ei saa antaa lasten käsiin. He voisivat aiheuttaa sillä tapaturman 
itselleen tai muille henkilöille. 

6.  Kytke laser aina pois päältä työn jälkeen tai pitempien taukojen ajaksi.
7.  Anna laite korjattavaksi vain pätevään ja ammattitaitoiseen liikkeeseen, joka 

käyttää alkuperäisvaraosia. Vain siten voidaan varmistaa laitteen turvallisuus ja 
takuun säilyminen.

8.  Älä käytä laitetta tilassa, jossa on syttyviä tai räjähtäviä kaasuja.
9. Poista laitteesta paristot, ellet aio käyttää sitä pitempään aikaan.

Takuu

Onnittelemme,
olet tehnyt järkevän päätöksen ja hankkinut laadukkaan BURG-WÄCHTER ProfiScale 
mittalaitteen. BURG-WÄCHTER antaa laitteellesi 2 vuoden takuun ostopäivästä 
laskettuna. Takuu ei koske vikoja, jotka ovat aiheutuneet ammattitaidottomasta 
käytöstä, liiallisesta kuormituksesta tai virheellisestä säilytyksestä, eikä myöskään 
normaalia kulumista ja vikoja, jotka eivät olennaisesti vaikuta laitteen arvoon tai 
toimintaan. Takuu raukeaa, jos laitteeseen on tehnyt toimenpiteitä henkilö, jota ei 
ole siihen valtuutettu. Takuuvaatimustapauksessa ole hyvä ja luovuta täydellinen 
laite pakkauksineen, selostuksineen ja paristoineen yhdessä ostotodistuksen 
kanssa laitteen myyjälle.

Tekniset tiedot

Laserlinjan pituus max. 8 m (valaistusolosuhteista 
riippuen)

Tarkkuus + / - 0,1°
Laserin ulostuloteho < 1 mW
Laserin aallonpituus 650 m
Käyttölämpötila 0° C - 40° C
Virransyöttö 3 paristoa 1,5 V AA (esim. LR 6)
Mitat 150 x 150 x 51 mm

Käyttö
• Aseta laite lattialle vaakasuoraan asentoon.
• Laite kytketään päälle ja pois päältä painikkeella A.
•  Noudata aina turvaohjeita.
• Kytke laite pois päältä käytön jälkeen, se ei kytkeydy pois päältä automaattisesti.
•  Tarkasta laitteen asento käytön aikana, se ei pysy itsestään vaakasuorassa.

Paristojen vaihto

Ellei laserlinjaa näy laitteen päälle kytkemisen jälkeen, avaa laitteen takaosassa 
oleva paristotilan kansi ja vaihda paristot.

Hävittäminen
Arvoisa asiakas,
auta meitä vähentämään kierrättämättömän jätteen määrää.
Halutessasi hävittää tämän laitteen, ota huomioon, että 
laitteen monet osat sisältävät arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan 
kierrättää.

Huomautamme, että sähkö- ja elektronisia laitteita paristot 
ja akut mukaan luettuna ei saa hävittää yhdessä 
kotitalousjätteen kanssa, vaan ne täytyy kerätä erikseen. 
Pyydä kaupungin/kunnan asiasta vastaavalta viranomaiselta 
tiedot sähköjätteen keräyspisteistä.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen liittyvissä kysymyksissä 
ota yhteyttä osoitteeseen info@burg.biz Pi
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