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Indledning

Vinkellaser CROSS PS 7510 er praktisk og nem at benytte. CROSS PS 7510  
projekterer 2 laserlinjer med en vinkel på 90° , og er ideel til flise- og 
parketarbejde. Dermed kan du nemt og enkelt nedlægge fliser, og udføre 
korrekte skæringer. Det indbyggeder vaterpas hjælper med indstillingerne. 
Sugekoppen hjælper med at fiksere enheden på glatte overflader. Skalaen 
hjælper med diagonaler på 5° intervaller.

Illustration

 Tænd / Sluk
 Udgående åbning til laserstråle
 Knap til fastgørelse af sugekop
 Vaterpas
 Diagonaler med 5° intervaller
 Retvinklet spids er kalibreret med laseren
 Laser-advarsel

Sikkerhedsanvisning

Advarsel – Laserstrahlung
kik ikke direkte ind i laserstrålen
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Der kan opstå personkvæstelser, hvis de følgende anvisninger ikke 
overholdes:
1.  Denne vejledning skal gennemlæses af de brugere som skal  

benytte enheden, for at garantere en sikker håndtering. Opbevar  
denne vejledning.

2.  Advarslen på enheden skal altid være læseligt, og må aldrig fjernes  
fra enheden.

3.  Advarslen skal før den første ibrugtagen dækkes med den advarsel  
som medfølger på dit eget sprog.

4.  Laserstrålen må aldrig peges direkte i øjnene på andre personer eller 
dyr. Du må aldrig selv kikke direkte ind i laserstrålen, og peg aldrig 
laserstrålen mod optiske hjælpemidler. Dette kan beskadige øjnene.

5.  Børn må ikke benytte laser-måleværktøjet. De kan uforvarende komme  
til at skadwe sig selv eller andre.

6.  Laseren skal slukkes efter endt arbejdes, eller ved længere afbrydelser.
7.  Måleapparatet må kun repareres af autoriseret personale, og med 

originaldele, for at garantere sikkerheden og garantien af enheden.
8.  Enheden må ikke benyttes i nærheden af brandbare eller eksplosive 

gasser.
9.  Fjern batteriet hvis enheden ikke skal benyttes for en længere periode.

Garanti

Hjertelig tillykke,
Du har besluttet dig for at købe et ProfiScale Kvalitets-Måleapparat fra 
BURG-WÄCHTER . BURG-WÄCHTER yder en garanti på 2 år fra købsdatoen. 
Denne garanti dækker ikke skader som opstår grundet upassende brug, 
overbelastning eller forkert opbevaring af enheden, samt normalt slitage og 
mangler, som vil forringe værdien og funktionen af enheden. Ved åbning af 
ikke-autoriserede områder, vil enhver garanti bortfalde. Hvis det kommer til 
et spørgsmål om garantidækning, bedes du venligst indlevere hele enheden, 
inkl. indpakning, beskrivelse og batterier, samt kvittering til din forhandler.

Tekniske data

Længde af laserlinjen maks. 8 m (afhængig af lysforhold)
Præcision + / - 0,1º
Udgående ydelse for laseren < 1 mW
Laser bølgelængde 650 m
Driftstemperatur 0° C til 40° C
Strømforsyning 3 batterier 1,5 V AA (f.eks. LR 6)
Dimensioner 150 x 150 x 51 mm

Betjening

• Placer enheden plant med gulvet.
• Med knappen A tænder og slukker du for enheden.
•  Ved glatte overflader skal enheden fastholdes via knap C.
• Overhold altid sikkerhedsanvisningerne.
•  Efter brug skal enheden slukkes, den vil ikke slukke automatisk.
•  Kontroller enhedens position når der arbejdes med den, da den ikke  

er selv-nivellerende.

Udskiftning af batterier

Hvis laserlinjen ikke kan ses efter enheden er tændt, skal du åbne 
batteridækslet på bagsiden og udskifte batterierne.

Bortskaffelse af instrumentet
Kære kunde,
Hjælp os med at undgå affald. Skal instrumentet bortskaffes, så husk på at 
instrumentet indeholder mange værdifulde materialer, som kan genbruges.
Smid derfor ikke instrumentet i skraldespanden, men aflever det til et 
sammelsted for elektronisk affald. 

Vi gør opmærksom på, at elektriske- og elektroniske 
apparater. samt batterier, ikke må bortskaffes sammen  
med busholdningsaffaldet, men skal indsamles  
sorteret og separat. Søg venligst oplysninger hos de 
ansvarlige myndigheder i Deres by/kommune angående 
indsamlingssteder for elektronikaffald. 

Ved spørgsmål angående EU-konformitetserklæringen, 
henvend Dem venligst til info@burg.biz D

er
 t

ag
es

 f
or

be
ho

ld
 f

or
 t

ry
k-

 o
g 

sæ
tn

in
gs

fe
jl,

 s
am

t 
te

kn
is

ke
 æ

nd
rin

ge
r.


