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Sissejuhatus

Nurgalaser CROSS PS 7510 on alati käepärane ja lihtsalt kasutatav. CROSS 
PS 7510 tekitab kaks 90° nurga all lõikuvat laserkiirt ning see on ideaalne 
põrandaplaatide ja parketi paigaldamiseks. Nii saate te hõlpsalt ja veatult 
põrandakattematerjale paigaldada ning teha sirgeid lõikeid. 
Tasakaalustamist lihtsustavad seadme osaks olevad vesiloodid. Siledate 
pindade külge kinnitamiseks on seadmel iminapad. Skaala võimaldab 
diagonaalseid töid sammuga 5°.

Pilt

 Toitelüliti
 Laserkiire väljundava
 Nupp iminappade fikseerimiseks
 Vesilood
 Skaala 5° jaotistega
 Täisnurkne tipp on kalibreeritud laseritega
 Hoiatus laserseadme kohta

Ohutusjuhised

Ettevaatust – laserkiirgus! 
Ärge vaadake kiire sisse
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Järgmise juhiste eiramine võib tuua kaasa kehavigastusi:
1.  Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi see juhend. Ainult nii saate 

tagada selle ohutu kasutamise. Hoidke juhend alles.
2.  Seadmel olevad hoiatused peavad olema alati loetavad ning neid ei tohi 

seadmelt eemaldada.
3.  Enne seadme kasutusele võtmist kleepige hoiatussildid üle kaasas olevate 

kohalikus keeles hoiatussiltidega.
4.  Mitte kunagi ärge suunake laserkiirt inimestele ega loomadele silma. 

Mitte kunagi ärge vaadake laserkiire sisse. Samuti ärge võimendage 
laserkiirt optiliste abivahenditega. See võib nägemist kahjustada.

5.  Laserseade ei tohi sattuda laste kätte. Nad võivad kogemata vigastada 
ennast või kedagi teist.

6.  Pärast tööd või pikemate pauside ajal lülitage laser alati välja.
7.  Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud ja asjatundlikul personalil, 

kes kasutab originaalvaruosi. Vaid nii säilib seadme ohutus ja õigus 
garantiile.

8.  Ärge kasutage seadet keskkonnas, kus on süttivaid või  
plahvatusohtlikke gaase.

9.  Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke sellest patarei välja.

Garantii

Täname,
et valisite kvaliteetse mõõteriista ProfiScale firmalt BURG-WÄCHTER. 
BURG-WÄCHTER annab 2-aastase garantiiaja alates ostu kuupäevast. 
Garantii ei laiene kahjudele, mille on põhjustanud oskamatu kasutamine, 
ülekoormamine või vale säilitamine, samuti ei laiene garantii tavalisele 
kulumisele ega vigadele, mis ei mõjuta oluliselt seadme väärtust või 
toimimist. Kui seadet parandab või muudab volitamata isik, kaotab garantii 
kehtivuse. Garantiijuhtumi tekkimisel andke palun kogu seade koos pakendi, 
kirjelduse ja patareide ning ostudokumendiga oma müüjale.

Tehnilised andmed

Lasekiire pikkus maks. 8 m (vastavalt 
valgustingimustele)

Täpsus + / - 0,1º
Laseri väljundvõimsus < 1 mW
Laseri lainepikkus 650 m
Töötemperatuur 0° C kuni 40° C
Elektritoide 3 patareid 1,5 V AA (näiteks LR 6)
Mõõtmed 150 x 150 x 51 mm

Kasutamine

• Asetage seade põrandale pikali.
• Nupuga A lülitatakse seade sisse ja välja.
•  Pidage alati kinni ohutusjuhistest.
• Pärast kasutamist lülitage seade välja, see ei lülitu välja automaatselt.
• Töö käigus kontrollige seadet, see ei ole isenivelleeruv.

Patareide vahetamine

Kui te ei näe pärast seadme sisselülitamist laserkiiri, avage seadme tagaküljel 
olev patareipesa ja vahetage patareid välja.

Seadme utiliseerimine
Lugupeetud klient, 
aidake palun vähendada kasutute jäätmete hulka. Kui te soovite selle 
seadme likvideerige, mõelge palun selle peale, et terve rida selle detaile 
sisaldab väärtuslikke materjale, mida on võimalik taaskasutada..

Juhime teie tähelepanu sellele, et elektri- ja 
elektroonikaseadmeid ega patareisid ei tohi visata ära koos 
olmejäätmetega, vaid neid tuleb koguda eraldi. Küsige 
palun elektri- ja elektroonikajäätmete kogumiskohti 
puudutavat infot oma linna või valla kohalikust 
omavalitsusest.

Kui teil on küsimusi EÜ vastavusdeklaratsiooni kohta, 
võtke palun ühendust aadressil info@burg.biz. V
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