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DrY PS 7400

BUrG-WÄCHtEr KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

ProfiScale DRY
Aparat de măsură a umidităţii
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Introducere
Acest aparat oferă o aplicabilitate multiplă, permiţând măsurarea umidităţii 
atât în lemn tăiat cu ferăstrăul, rigips, hârtie sau carton, cât şi în materiale 
solide precum beton şi şapă. Valoarea este afişată direct pe display. Este 
posibilă, de asemenea, măsurarea temperaturii ambiante. Aparatul de 
măsurare a umidităţii de tip DRY PS 7400 este foarte simplu de deservit.

În imagine
A   Vârfuri de măsurare 
B   Display digital 
C    Buton ON/SET

Indicaţii de siguranţă
Nerespectarea indicaţiilor de mai jos poate conduce la daune 
personale: 

 Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a utiliza aparatul, pentru a asigura 1. 
lucrul în condiţii de siguranţă. Păstraţi instrucţiunea cu grijă. 
 Nu ţineţi aparatul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate.2. 
 În scopul asigurării siguranţei şi a menţinerii garanţiei aparatului, repararea 3. 
aparatului de măsură nu este permisă decât unui personal de specialitate 
calificat şi cu piese de schimb originale.
 Nu expuneţi niciodată aparatul la tensiune electrică, întrucât aceasta ar 4. 
putea duce la deteriorarea sistemului electronic.
 Nu utilizaţi aparatul în medii cu gaze inflamabile sau explozive.5. 
 Nu utilizaţi aparatul în stare defectă. 6. 
 Manipulaţi cu grijă aparatul şi nu-l lăsaţi să cadă.7. 
 Nu demontaţi aparatul, evitând astfel erori de funcţionare.8. 
 Păstraţi aparatul la loc uscat şi curat.9. 
 Pe durata neutilizării, păstraţi aparatul în geanta pentru aparate.10. 
 Evitaţi contactul cu apa şi cu praful.11. 
 La curăţarea aparatului nu folosiţi detergenţi abrazivi sau solvenţi. Apelaţi 12. 
la o cârpă umedă şi doar la detergenţi moi.
 Controlaţi în mod periodic bateria (bateriile), evitând în acest fel 13. 
producerea de pagube.
 În cazul neutilizării mai îndelungate a aparatului, îndepărtaţi bateria.14. 

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 impietează 
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
Domeniul de măsurare lemn: 6 – 42 %

materiale solide:  
0.2 – 2.0 % 

Rezoluţie lemn: 1 %
materiale solide: 0.1 %

Precizie lemn: < 30 %: ± 2 %
≥30 %: ± 4%
materiale solide: 
<1.4 %: ± 0.1 %
≥1.4 %: ± 0.2 %

Alimentare cu curent 4 bucăţi 1,5 V (de ex. LR44)
Condiţii ambiante optime 0 °C – 40 °C, 

umiditatea aerului: < 85 %
Temperatura de depozitare -10 °C – 50 °C,

umiditatea aerului: < 85 %

Deservire
 Pentru a conecta aparatul, apăsaţi butonul ON / OFF.

Selectarea regimului dorit: După ce aţi conectat aparatul, menţineţi 
apăsat butonul timp de circa 3 secunde pentru a ajunge în planul de 
selectare (simbolul clipeşte pe display). Apăsaţi acum butonul de atâtea ori, 
până când pe display apare simbolul dorit. 
Sunt selectabile 4 regimuri: 
1. regimul de măsurare a umidităţii lemnului
2. regimul de măsurare a materialelor solide, de ex. şapă
3. măsurarea temperaturii ambiante în °C
4. măsurarea temperaturii ambiante în °F
După selectarea regimului dorit aşteptaţi timp de încă 3 secunde. Aparatul 
comută în mod automat şi puteţi începe măsurarea.
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Efectuarea măsurătorii
1.  Pentru măsurători ale umidităţii trebuie selectat mai întâi regimul dorit. 

Introduceţi apoi vârfurile de măsurare în obiectul de măsurat, după care 
rezultatul este afişat pe display. Dacă pe display se indică „OL“ (out of 
limit), înseamnă că gradul de umiditate a obiectului se situează în afara 
domeniului de măsurare.

2.  La măsurătorile temperaturii ambiante, valorile acesteia poate fi citită pe 
display imediat după stabilirea regimului.

Deconectarea automată:
Aparatul se deconectează în mod automat după 15 secunde de funcţionare 
fără măsurători.

Dezafectarea aparatului
Stimate client,
vă rugăm să contribuiţi la evitarea deşeurilor. Atunci când veţi intenţiona 
să dezafectaţi acest aparat, gândiţi-vă, vă rugăm, la faptul că multe dintre 
componentele sale sunt compuse din materiale preţioase, care pot fi 
recirculate. Vă rugăm să nu aruncaţi aparatul la gunoiul general, ci să vă 
informaţi la autorităţile competente din localitatea dvs. în legătură cu centrele 
de colectare pentru deşeuri electrice.

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


