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Introducere

Aparatul de măsurare a temperaturii ENERGY PS 7420 este maniabil şi uşor de 
folosit. Un indicator (pointer) cu laser integrat vă uşurează localizarea precisă şi 
rapidă a domeniului de măsurare. Valoarea de măsurare determinată se menţine 
pe display timp de circa 5 secunde. Datorită iluminării, displayul poate fi bine citit 
inclusiv în condiţii de întuneric.  

Indicaţii de siguranţă

Nerespectarea indicaţiilor de mai jos poate conduce la daune personale:
1.  Citiţi cu atenţie instrucţiunea înainte de a utiliza aparatul, pentru a asigura lucrul 

în condiţii de siguranţă. Păstraţi instrucţiunea cu grijă.
2.  Nu este permisă sub nici o formă ştergerea sau îndepărtarea de pe aparat a 

indicaţiei (indicaţiilor) de avertizare.  
3.  Înainte de prima punere în funcţiune aplicaţi alăturatele etichete cu indicaţii de 

siguranţă în limba dvs. peste plăcuţele de avertizare.   
4.  Nu îndreptaţi niciodată fasciculul laser asupra ochilor altor persoane sau al 

unor animale. Feriţi-vă şi proprii ochi de fasciculul de lumină şi nu recurgeţi la 
amplificarea razei laser prin mijloace optice auxiliare. Aceasta ar putea aduce 
vătămări ochilor.  

5.  Nu permiteţi folosirea aparatului de măsură cu laser de către copii. Ei şi-ar putea 
dăuna în mod involuntar lor înşişi sau altora.

6.  Aparatul nu este adecvat pentru indicarea temperaturii la oameni sau animale.
7.  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.

8.  Pe durata neutilizării, păstraţi aparatul în trusa pentru aparate. Evitaţi contactul 
cu apa şi cu praful. 

9. În cazul neutilizării mai îndelungate a aparatului, îndepărtaţi bateria.

Avertizare

1. Suprafeţe strălucitoare pot distorsiona rezultatul.
2. Nu sunt posibile măsurători prin sticlă şi prin material plastic
3. Fumul, aburii sau vaporii pot distorsiona măsurătoarea.
4. Evitaţi zguduiri puternice.

În imagine

 Display
 Buton pentru laser
 Comutator de măsurare
 Comutator Celsius / Fahrenheit
 Iluminarea displayului
 Ieşire fascicul laser
 Ieşire senzor ultrasunete

 

Deservire

1.  Pentru măsurarea temperaturii unui obiect orientaţi aparatul  
în direcţia corespunzătoare.

2.  Prin apăsarea butonului „Laser“ puteţi viza exact domeniul de ţintă.
3. Apăsaţi acum comutatorul de măsurare.
4. Temperatura obiectului este indicată pe display. 

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

Domeniu de măsurare -20 °C până la 330 °C (0 °F până la 626 °F)

Precizie ± 2 %
Reactivitate ≤ 1 sec.
Temperatură ambiantă 0 °C până la 50 °C
Alimentare cu curent bloc 9 V (de ex. 6LR61)
Raport distanţă  
punct de măsurare faţă  
de mărimea obiectului  
de măsurat

5:1

Lichidarea
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 ladepartamentul corespunzător din 
orașul / comuna dumneavoastră. 

Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de 
conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz
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Atenţie – radiaţie laser 
Feriţi-vă ochii de fasciculul luminos 

EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax< 1 mW; λ = 650 nm


