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Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

ProfiScale PRECISE
συσκευή μέτρησης υγρασίας

el  οδηγίες χρήσης
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Εισαγωγή
Η συσκευή αυτή έχει πολλαπλές εφαρμογές και μπορεί να μετρήσει την 
υγρασία σε κομμένο ξύλο, πλάκες γύψου, χαρτί ή χαρτόνι, αλλά και σε στερεά 
υλικά όπως σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίαμα. Αυτή εμφανίζεται απευθείας 
στην οθόνη. Επιπρόσθετα είναι εφικτή η μέτρηση της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Ο χειρισμός της συσκευής μέτρησης υγρασίας DRY PS 7400 
είναι πολύ απλός.

Απεικόνιση
A   Ακίδες μέτρησης 
B   Ψηφιακή οθόνη 
C    Πλήκτρο ON/SET

Υποδείξεις ασφαλείας
Εάν οι παρακάτω οδηγίες δεν τηρηθούν, μπορεί να προκληθούν 
τραυματισμοί προσώπων: 

 Οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν επιμελώς πριν τη χρήση της συσκευής, 1. 
για να εξασφαλιστεί η ασφαλής εργασία. Φυλάξτε τις οδηγίες. 
 Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά και αναρμόδια πρόσωπα.2. 
 Για τη διατήρηση της ασφάλειας και των αξιώσεων εγγύηση της 3. 
συσκευής, η συσκευή μέτρησης να επισκευάζεται μόνο από διακεκριμένο 
ειδικό προσωπικό και με αυθεντικά εξαρτήματα.
 Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε ηλεκτρική τάση, διότι αυτό μπορεί να 4. 
επιφέρει βλάβη του ηλεκτρονικού συστήματος.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με αναφλέξιμα ή 5. 
εκρηκτικά αέρια.
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, όταν παρουσιάζει βλάβη.6. 
 Να χειρίζεστε τη συσκευή με προσοχή και να μην την αφήνετε να πέφτει.7. 
 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, προς αποφυγή βλαβών 8. 
λειτουργίας.
 Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό χώρο.9. 
 Σε περίπτωση μη χρήσης η συσκευή να φυλάγεται στη θήκη συσκευής.10. 
 Αποφεύγετε επαφή με νερό και σκόνη.11. 
 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά για το καθαρισμό της 12. 
συσκευής. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και απαλά καθαριστικά.
 Ελέγχετε τακτικά την(τις) μπαταρία(ες), προς αποτροπή βλαβών.13. 
 Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 14. 
αφαιρέστε τις μπαταρίες

Εγγύηση
Συγχαρητήρια,
διαλέξατε τεχνολογία μετρήσεων ποιότητας ProfiScale της BURG-WÄCHTER. Η 
BURG-WÄCHTER παρέχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Από 
την εγγύηση εξαιρούνται βλάβες από εσφαλμένη χρήση, υπερκαταπόνηση 
ή εσφαλμένη αποθήκευση καθώς και κανονική φθορά και ελαττώματα, τα 
οποία μειώνουν την αξία και την λειτουργικότητα μόνο ανεπαίσθητα. Σε 
περίπτωση επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέρχεται 
κάθε εγγύηση. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης παραδώστε παρακαλώ την 
πλήρη συσκευή με τη συσκευασία, την περιγραφή και τις μπαταρίες καθώς 
και την απόδειξη αγοράς στον έμπορό σας.

Τεχνικά στοιχεία
Περιοχή μέτρησης Ξύλο: 6 – 42 %

Στερεά υλικά: 
0.2 – 2.0 % 

Ανάλυση Ξύλο: 1 %
Στερεά υλικά: 0.1 %

Ακρίβεια Ξύλο: < 30 %: ± 2 %
≥30 %: ± 4%
Στερεά υλικά: 
<1.4 %: ± 0.1 %
≥1.4 %: ± 0.2 %

Τροφοδοσία ρεύματος 4 μπαταρίες 1,5 V (π. χ. LR44)
Ιδανικές
συνθήκες περιβάλλοντος 

0 °C – 40 °C, 
Υγρασία αέρα: < 85 %

Θερμοκρασία αποθήκευσης -10 °C – 50 °C,
Υγρασία αέρα: < 85 %

Χειρισμός
 Πατήστε το πλήκτρο ON / OFF, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας: Μετά την ενεργοποίηση 
της συσκευής, πρέπει να κρατηθεί πατημένο για 3 δευτ. το κουμπί, για 
να μπείτε στη λειτουργία επιλογής (το σύμβολο αναβοσβήνει στην 
οθόνη). Πατήστε τώρα το κουμπί επανειλημμένα ώσπου να εμφανιστεί το 
επιθυμητό σύμβολο στην οθόνη. 
Προσφέρονται 4 τρόποι λειτουργίας: 
1 Λειτουργία μέτρησης υγρασίας ξύλου
2. Λειτουργία μέτρησης σε στερεά υλικά όπως π.χ. τσιμεντοκονίαμα
3. Μέτρηση θερμοκρασίας στο περιβάλλον σε °C
4. Μέτρηση θερμοκρασίας στο περιβάλλον σε °F
Μετά την επιλογή του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας περιμένετε 
παρακαλώ ακόμη 3 δευτερόλεπτα. Τώρα η συσκευή μεταρρυθμίζεται 
αυτόματα και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μέτρηση.



ProfiScale DrY PS 7400 3 

B

C

A

Extra

Διεξαγωγή της μέτρησης
1.  Για μετρήσεις υγρασίας πρέπει κατ‘ αρχάς να επιλεχθεί ο επιθυμητός 

τρόπος λειτουργίας. Στη συνέχεια εισάγετε παρακαλώ τις ακίδες μέτρησης 
στο προς μέτρηση αντικείμενο. Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη. Εάν η 
οθόνη δείχνει „OL“ (Out of limit) τότε η υγρασία του αντικειμένου βρίσκεται 
εκτός της περιοχής μέτρησης.

2.  Σε μετρήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος η θερμοκρασία μπορεί 
να διαβαστεί στην οθόνη αμέσως μετά τον καθορισμό του τρόπου 
λειτουργίας.

Αυτόματη απενεργοποίηση:
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα δίχως 
μέτρηση.

Διάθεση της συσκευής
Αξιότιμε πελάτη,
παρακαλώ βοηθήστε στην αποφυγή απορριμμάτων. Εάν κάποια χρονική 
στιγμή προτίθεστε να διαθέσετε τη συσκευή, σκεφτείτε παρακαλώ ότι πολλά 
εξαρτήματα της συσκευής αποτελούνται από πολύτιμα υλικά, τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν. Παρακαλώ, μην απορρίψετε τη συσκευή στα 
οικιακά απορρίμματα, αλλά πληροφορηθείτε από την αρμόδια αρχή της 
κοινότητας σας για τα σημεία συλλογής ηλεκτρικών απορριμμάτων.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών.


