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ProfiScale DRY
Kosteusmittari
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Johdanto

Tätä laitetta voidaan käyttää moninaisiin tarkoituksiin ja sillä voidaan mitata 
sekä sahatun puutavaran, kipsilevyjen, paperin tai pahvin että kiinteiden 
materiaalien kuten betonin ja laastin kosteus. Mitattu arvo näytetään 
suoraan näyttöruudussa. Lisäksi voidaan mitata ympäristön lämpötila. DRY 
PS 7400-kosteusmittaria on erittäin helppo käyttää.

Kuva

A   Mittauspuikot 
B   Digitaalinäyttö 
C    ON/SET-painike

turvallisuusmääräykset

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata 
tapaturmia ja henkilövahinkoja: 
1.  Ennen laitteen käyttöä tulee lukea käyttöohje huolellisesti, jotta 

turvallinen työskentely on taattu. Säilytä tämä käyttöohje. 
2.  Pidä laite poissa lasten ja muiden asiattomien henkilöiden ulottuvilta.
3.  Anna vain sianmukaisesti koulutettujen ammattihenkilöiden korjata 

mittari alkuperäisiä varaosia käyttäen, jotta laitteen turvallisuus säilyy ja 
takuu pysyy voimassa.

4.  Älä koskaan altista laitetta sähkövirralle, koska siitä saattaa seurata 
elektronisten osien vahingoittuminen.

5.  Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on tulenarkoja tai räjähdysalttiita kaasuja. 
6.  Älä käytä laitetta, jos siinä on vikaa. 
7. Käsittele laitetta varovasti äläkä pudota sitä.
8. Älä pura laitetta osiin, jotta siihen ei tule toimintahäiriöitä.
9. Säilytä laite kuivassa tilassa ja puhtaana.
10. Säilytä laitetta sen laukussa aina kun sitä ei käytetä.
11. Vältä kontaktia veden ja pölyn kanssa.
12.  Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään hankausaineita tai liuotteita. 

Käytä kosteaa liinaa ja vain mietoja puhdistusaineita.
13. Tarkasta paristo(je)n tila säännöllisin väliajoin välttääksesi vauriot.
14. Ota paristo pois, jos et käytä laitetta pitempään aikaan.

takuu

Onnittelemme,
olet valinnut korkealaatuista BURG-WÄCHTER ProfiScale-mittaustekniikkaa. 
BURG-WÄCHTER myöntää laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä alkaen. 
Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiantuntemattomasta 
käytöstä, ylikuormituksesta tai väärästä säilyttämisestä, eikä myöskään 
normaalia kulumista tai puutteellisuuksia, joilla on vain vähäinen vaikutus 
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos muut kuin valtuutetut 
tahot tekevät laitteeseen toimenpiteitä. Mikäli takuutapaus ilmenee, 
pyydämme toimittamaan koko laitteen pakkauksen, kuvauksen ja paristojen 
sekä ostotositteen kera myyjällesi.

tekniset tiedot

Mittausalue Puu: 6 – 42 %
Kiinteät materiaalit:  
0.2 – 2.0 % 

Erottelutarkkuus Puu: 1 %
Kiinteät materiaalit: 0.1 %

Mittaustarkkuus Puu: < 30 %: ± 2 %
≥30 %: ± 4%
Kiinteät materiaalit: 
<1.4 %: ± 0.1 %
≥1.4 %: ± 0.2 %

Virransyöttö 4 kpl 1,5 V(esim. LR44)
Optimaaliset
ympäristöolosuhteet 

0 °C – 40 °C, 
Ilmankosteus:: < 85 %

Säilytyslämpötila -10 °C – 50 °C,
Ilmankosteus: < 85 %

Käyttö

 Kytke laite päälle painamalla ON / OFF-painiketta.

Halutun käyttötavan valinta: Laitteen päällekytkemisen jälkeen täytyy 
nuppia pitää painettuna n. 3 sekunnin ajan,jotta siirrytään valintamoodiin 
(näytön symboli vilkkuu). Paina sitten nuppia niin kauan, kunnes näyttöön 
tulee haluttu symboli. 
Valittavana on 4 moodia: 
1. puun kosteuden mittausmoodi
2. kiinteiden materiaalien kuten esim. laastin mittausmoodi
3. Ympäristön lämpötilamittaus °C-asteina
4. Ympäristön lämpötilamittaus °F-asteina
Halutun moodin valinnan jälkeen ole hyvä ja odota vielä 3 sekunnin ajan. 
Laite kytkeytyy nyt automaattisesti halutulle käyttötavalle ja voit aloittaa 
mittauksen.
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Mittauksen suorittaminen

1.  Kosteudenmittauksissa täytyy ensin valita haluttu moodi. Työnnä sitten 
mittauspuikot mitattavaan kohteeseen. Näyttöruutuun tulee mitattu 
arvo. Jos näytössä lukee „OL“ (Out of limit), niin kohteen kosteus on 
mittausalueen ulkopuolella.

2.  Ympäristön lämpötilamittauksissa voit lukea lämpötilan näyttöruudusta 
heti moodin valinnan jälkeen.

automaattinen poiskytkentä:
Laite sammuu automaattisesti, jos mittausta ei tehdä käytön aikana 15 
sekunnin kuluessa.

Laitteen hävittäminen

arvoisa asiakas,
ole hyvä ja auta välttämään jätteitä. Mikäli aiot jossain vaiheessa hävittää 
tämän laitteen, muista, että monet tämän laitteen osat on valmistettu 
arvokkaista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Älä heitä laitetta 
kotitalousjätteisiin, vaan tiedustele kunnanhallituksestasi, missä on 
sähköjätteiden kierrätyspisteitä.

Emme vastaa paino- tai latomavirheistä, oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.


