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Úvod

Úhlový laser CROSS PS 7510 je praktický a snadno se ovládá. CROSS PS 7510 
promítá 2 linie laserového paprsku v úhlu 90° a ideálně se hodí pro pokládání 
dlaždic a parket. S přístrojem můžete jednoduše a přesně pokládat dlaždice a 
provádět dokonale rovné řezy. Zabudované vodováhy usnadňují ustavení  
přístroje. Přísavky pomáhají při fixaci na hladkých površích. Úhlová stupnice 
umožňuje práci s diagonálami v krocích po 5°.

Obrázek

 Vypínač
 Otvor, kterým vystupuje laserový paprsek
 Tlačítka pro fixaci pomocí přísavek
 Vodováhy
 Diagonála s dělením po 5°
 Pravoúhlý hrot je zkalibrován s lasery
 Upozornění varující před laserovým zářením

Bezpečnostní pokyny

Pozor – laserové záření
Nedívat se do paprsku
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001 
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Pokud nebudou dodržovány následující pokyny, může dojít ke  
zranění osob:
1.  Návod je nutné si před použitím přístroje pozorně přečíst, aby bylo zaručeno 

jeho bezpečné používání při práci. Návod uschovejte.
2.  Varovné upozornění na přístroji musí bezpodmínečně zůstat čitelné a nikdy  

se nesmí z přístroje odstranit.
3.  Před prvním uvedením do provozu přelepte štítek s varovným upozorněním 

štítkem s varováním ve vašem jazyce dodaným s přístrojem. 
4.  Nikdy nemiřte laserovým paprskem do očí jiných osob nebo zvířat. Sami se 

nedívejte do světelného paprsku a nesoustřeďujte laserové světlo pomocí 
optických pomůcek. Může dojít k poškození zraku. 

5.  Nedovolte, aby laserový měřicí přístroj používaly děti. Mohou neúmyslně zranit 
sebe nebo někoho jiného.

6.  Po skončení práce nebo při jejím delším přerušení laser vždy vypínejte.
7.  Kvůli bezpečnosti a zachování nároku na záruku nechávejte měřicí přístroj 

opravovat výhradně kvalifikovanými odborníky a za použití originálních 
náhradních dílů.

8.  Přístroj nepoužívejte v prostředích, kde se vyskytují hořlavé a výbušné plyny.
9.  Vyjměte baterie, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.

Záruka

Srdečně blahopřejeme,
rozhodli jste se pro kvalitní měřicí techniku ProfiScale od firmy BURG-WÄCHTER. 
Firma BURG-WÄCHTER poskytuje záruku 2 roky od data nákupu. Ze záruky jsou 
vyloučeny škody způsobené neodborným používáním, přetěžováním nebo 
nesprávným skladováním, jakož i normální opotřebení a vady, které mají jen 
zanedbatelný vliv na hodnotu nebo funkci. Při zásazích neautorizovaných opraven 
zaniká veškerá záruka. V případě reklamace prosím předejte kompletní přístroj 
včetně obalu, popisu, baterií a dokladu o jeho zakoupení svému prodejci. 

Technická data
Délka linie laserového paprsku max. 8 m (podle světelných podmínek)
Přesnost + / - 0,1°
Výstupní výkon laseru < 1 mW
Vlnová délka laserového záření 650 nm
Provozní teplota 0° C až 40° C
Napájení 3 baterie 1,5 V AA (např. LR 6)
Rozměry 150 x 150 x 51 mm

Obsluha

• Položte přístroj celou plochou na podlahu.
• Tlačítkem A se přístroj zapíná a vypíná.
•  Na hladkých površích ho zafixujte stisknutím tlačítka C.
•  Bezpodmínečně dbejte bezpečnostních pokynů.
•  Po použití přístroj vypínejte, nevypíná se automaticky.
•  Během práce kontrolujte polohu přístroje, není samonivelační.

Výměna baterií

Pokud nejsou po zapnutí přístroje vidět linie laserových paprsků, otevřete kryt 
prostoru pro baterie na jeho zadní straně a vyměňte baterie. 

Likvidace
Vážený zákazníku,
pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu 
toto zařízení zlikvidovat, myslete prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení 
obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.

 Upozorňujeme na to, že elektrická a elektronická zařízení včetně 
baterií se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem, ale 
musí se sbírat zvlášť. Vyžádejte si, prosím, na příslušném 
pracovišti vašeho města/obce informace týkající se sběrných 
míst na elektroodpad.

V případě dotazů ohledně ES prohlášení o shodě se, prosím, 
obracejte na info@burg.biz Ti
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