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Introducere
Şublerul digital PRECISE PS 7215 vă va uşura multe lucrări în domeniul privat 
sau industrial.

Cu ajutorul şublerului digital ProfiScale PRECISE puteţi măsura comod şi 
simplu cele mai fine distanţe şi diametre. Rezultatele se afişează pe display-ul 
digital cu o precizie de 0,01 mm şi în condiţii de bună lizibilitate. Poate fi 
reglată, de asemenea, indicarea cotelor în ţoli (inch).

Vă rugăm să citiţi întreaga instrucţiune de utilizare şi s-o păstraţi cu grijă.

În imagine
A   Comutare ţoli / milimetri  

(butonul de comutare ţoli / milimetri)
B   Butonul ORIGIN
C   Butonul ON / OFF
D   Butonul de poziţie zero (ZERO / ABS)
E   Capacul compartimentului bateriei

Indicaţii de siguranţă
Nerespectarea indicaţiilor de mai jos poate cauza daunee personale: 
1.  Citiţi cu atenţie instrucţiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a 

asigura lucrul în condiţii de siguranţă. Păstraţi instrucţiunile cu grijă.
2. Nu ţineţi aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate.
3.  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.

4.  Nu expuneţi niciodată aparatul la tensiune electrică, întrucât aceasta ar 
putea duce la deteriorarea sistemului electronic.

5. Nu utilizaţi aparatul în medii cu gaze inflamabile sau explozive.
6. Nu utilizaţi aparatul în stare defectă.
7. Manipulaţi cu grijă aparatul şi nu-l lăsaţi să cadă.
8. Nu demontaţi aparatul, evitând astfel erori de funcţionare.
9. Păstraţi aparatul la loc uscat şi curat.
10. Pe durata neutilizării, păstraţi aparatul în trusa pentru aparate.
11. Evitaţi contactul cu apa şi cu praful.
12.  La curăţarea aparatului nu folosiţi detergenţi abrazivi sau solvenţi. 

Apelaţi la o cârpă umedă şi doar la detergenţi moi.
13.  Controlaţi în mod periodic bateria (bateriile), evitând în acest fel 

producerea de pagube.
14. În cazul neutilizării mai îndelungate a aparatului, înlăturaţi bateria.

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
Precizia de măsurare 0,01 mm
Alimentare cu curent baterie-buton 1,5 V
Viteza de măsurare 1,5 m / s
Temperatura de lucru 0 până la +40 °C
Umiditatea relativă a aerului < 80 %
Temperatura de depozitare –10 până la 60 °C

Deservire
Indicaţii

• Apăsaţi butonul „ON / OFF“ pentru a conecta aparatul.
• Apăsaţi butonul „in / mm“ pentru a selecta unitatea de măsură dorită.
•  Calibraţi şublerul, împreunând cele două fălci şi apăsând butonul 

 „ZERO / ABS“.

Butonul ZERO / ABS, butonul ORIGIN
•  Butonul „ZERO / ABS“ este destinat stabilirii punctului de zero relativ şi 

comutării între măsurarea absolută şi cea relativă. La conectarea aparatului, 
acesta se găseşte întotdeauna în regimul de măsurare absolută.

•  Pentru a trece în regimul de măsurare relativă, apăsaţi 
butonul „ZERO / ABS“.

•  Pentru a reveni în regimul de măsurare absolută trebuie împreunate din 
nou cele două fălci. Apăsaţi apoi o a doua oară butonul „ZERO / ABS“. 
La trecerea dintr-un regim în celălalt, poziţia iniţială de zero rămâne 
nemodificată.

•  Excepţie: acţionaţi butonul „ORIGIN“, iar punctul de zero stabilit aici se 
menţine şi după deconectarea şublerului.
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Indicaţie importantă / Erori posibile
Schimbarea bateriei

Un afişaj incorect pe display (cifre care clipesc sau lipsa oricărui afişaj) 
indică descărcarea bateriei. Pentru a schimba bateria, împingeţi capacul 
compartimentului bateriei în direcţia indicată de săgeata de pe capac şi 
înlocuiţi bateria veche cu alta nouă. Vă rugăm să aveţi în vedere ca partea 
pozitivă a bateriei să indice în sus.

Problemă Cauză posibilă Remediu 
Cifre clipitoare Baterie descărcată  Schimbaţi bateria.  
Lipsa afişajului pe display  1. Baterie descărcată 

2. Lipsă de contact 
1. Schimbaţi bateria
2. Curăţaţi compar-
timentul bateriei şi 
reintroduceţi bateria

Cifrele de pe display 
nu se mai modifică 

Perturbaţie tehnică 
în circuitul electric

Scoateţi bateria 
şi reintroduceţi-o după 
un minut. 

Dezafectare
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

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


