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DrY PS 7400

BUrG-WÄCHtEr KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

ProfiScale DRY
Уред за измерване на влага
bg  Ръководство за експлоатация

DRY

6 – 42 %
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–
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www.burg-waechter.de
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Въведение
Уредът има многостранно приложение и може да измерва съдържанието 
на влага, както в дървен материал, гипсокартон, хартия и картон, така 
и в твърди материали, като бетон и циментова замазка.  Резултатът от 
измерването се показва направо на дисплея. Освен това, уредът може да 
мери и температурата на околния въздух. Уредът за измерване на влага 
DRY PS 7400 е изключително лесен за използване.

Фигура
A   Измерващи остриета 
B   Цифров дисплей 
C    Бутон ON/SET

Указания за безопасност
Възможно е възникване на нещастен случай, ако не бъдат спазени 
следните правила: 

 Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно 1. 
ръководството за експлоатация, за да си гарантирате безопасна 
работа.  Пазете на подходящо място ръководството за експлоатация.  
 Уредът трябва да бъде държан далеч от достъп на деца и 2. 
неоторизирани лица.
 Измервателният уред трябва да бъде ремонтиран единствено от 3. 
квалифицирани специалисти и с оригинални резервни части, за да 
бъде осигурена неговата безопасност и да бъде запазена гаранцията 
му. 
 Никога не излагайте уреда на въздействието на електрическо 4. 
напрежение, тъй като това може да доведе до повреда на 
електрониката.
 Не използвайте уреда в среда, съдържаща запалими или експлозивни 5. 
газове.
Не използвайте уреда, когато е неизправен.6. 
Използвайте внимателно уреда и не допускайте да пада.7. 
 Не разглобявайте уреда, за да избегнете проблеми с неговото 8. 
функциониране.
Съхранявайте уреда на сухо и чисто място.9. 
 Когато не го използвате, съхранявайте уреда в предназначената за 10. 
това чанта.
Не допускайте в уреда да попадат вода и прах.11. 
 При почистване на уреда, не използвайте препарати с абразивно 12. 
действие или разтворители.  Използвайте единствено навлажнена 
кърпа и почистващ препарат с меко действие.
 Проверявайте редовно състоянието на батерията, за да не допуснете 13. 
евентуални повреди.
Извадете батериите, ако няма да използвате уреда дълго време.14. 

Гаранция
Поздравления! 
Вие избрахте качествената измервателна техника на ProfiScale на BURG-
WÄCHTER. BURG-WÄCHTER осигурява гаранция от 2 години от датата на 
закупуване. От тази гаранция са изключени повредите, възникнали от 
неправилна употреба, претоварване или погрешно съхранение, както 
и вследствие на нормално износване и недостатъци, които влияят 
несъществено върху стойността или функцията на уреда.  При действия 
на неоторизирани лица, гаранцията губи своята валидност. В случай на 
гаранционни претенции, е необходимо да предадете на Вашия дилър 
целия уред, включително опаковката, описанието и батериите заедно с 
документа за закупуването му. 

Технически данни
Диапазон на измерване Дърво 6 – 42 %

Твърди материали: 
0.2 – 2.0 % 

Разделителна способност Дърво 1 %
Твърди материали: 0.1 %

Точност Дърво < 30 %: ± 2 %
≥30 %: ± 4%
Твърди материали: 
<1.4 %: ± 0.1 %
≥1.4 %: ± 0.2 %

Захранване 4 бр. 1,5 V (например LR44)
Оптимални условия на 
околната среда 

0 °C – 40 °C,  
Влажност на въздуха: < 85 %

Температура на съхранение -10 °C – 50 °C,
Влажност на въздуха: < 85 %

Използване на уреда
 За да включите уреда, натиснете бутона ON / OFF.

Избор на желания работен режим: След като уредът бъде включен, 
задръжте бутона за около 3 секунди, за да се активира режимът за 
избиране (символът на дисплея започва да мига).  Сега, натиснете 
няколко пъти бутона, докато на дисплея не се появи желаният символ.
Можете да изберете 4 режима: 
1.  Режим на измерване на влагата в дърво
2.  Режим за измерване на влага в твърди материали, например 

циментова замазка
3. Измерване на температурата на околната среда в °C
4. Измерване на температурата на околната среда в °F
След като изберете желания режим, изчакайте 3 секунди. Уредът се 
превключва автоматично и можете да започнете измерването.
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Извършване на измерването
1.  При измерване на влажността първо е необходимо да изберете 

желания режим. След това поставете измервателните остриета върху 
съответния обект. Отчетената стойност се показва на дисплея. Ако на 
дисплея се появи „OL“ (Out of limit – извън границите), влажността е 
извън диапазона на измерване. 

2.  При измерване на температурата на околната среда, отчетената 
стойност се показва на дисплея веднага след избирането на 
съответния режим.

Автоматично изключване:
Уредът се изключва автоматично 15 секунди след последното направено 
измерване.

Изваждане от употреба на уреда
Уважаеми клиенти,
молим Ви да ни помогнете да намалим количеството на отпадъците. Ако 
имате намерение да изхвърлите уреда в определен момент, Ви молим 
да не забравяте, че много от съставните му елементи са изработени от 
ценни материали, които могат да бъдат рециклирани.   Молим Ви да не 
изхвърляте уреда заедно с неподлежащите на рециклиране отпадъци, 
а да се осведомите при съответните служби във Вашата община за 
специализираните пунктове за събиране на електрически отпадъци.  

Печатните и типографски грешки изключени. Запазваме си правото на технически промени.


