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Inledning

Vinkellaser CROSS PS 7510 är praktisk och enkel att använda. CROSS PS 710 
projicerar 2 laserlinjer i 90° vinkel och är perfekt för kakel- och parkettläggning. 
Med denna vinkellaser kan du sätta kakel enkelt och felfritt och göra korrekta raka 
skärningar. Inriktning underlättas av det inbyggda vattenpasset. Sugkopparna 
används för fäste till glatta ytor. Gradskalan möjliggör diagonalt arbete i 5° steg.

Bild

 Strömbrytare
 utgång för laserstrålen#
 Knapp för fäste av sugkoppar
 Vattenpass 
 Vinkel med 5° indelning
 Rätvinkeln kalibreras med laser
 varning för laserstrålning

Säkerhetsanvisningar

Varning – laserstrålning 
Titt inte in i strålen
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Om följande anvisningar inte iakttas, kan det orsaka personskada:
1.  Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan användning av verktyget  

för att garantera säkert arbete. Spara bruksanvisningen för framtida referens.
2.  Verktygets varningsanvisningar får aldrig täckas över och de får inte avlägsnas. 
3.  Klistra fast varningsetiketter på ditt modersmål innan första användning. 
4.  Rikta aldrig laserstrålen mot ögonen på andra människor eller djur. Titta  

aldrig in i laserstrålen och förstärk aldrig laserljuset med optiska hjälpmedel.  
Det kan medföra synskador.

5.  Barn får inte använda lasermätaren. De kan skada sig själva eller någon annan  
i närheten. 

6.  Stäng alltid av laserstrålen efter arbete eller vid längre pauser.
7.  För att bibehålla mätarens säkerhet och garanti ska den endast repareras av 

kvalificerad personal och med användning av originaldelar.
8.  Använd inte verktyget i omgivningar med brandfarliga eller explosiva gaser.
9.  Ta ut batterierna om verktyget inte kommer att användas under en längre tid.

Garanti

Gratulerar
Du har köpt ProfiScale kvalitetsmätteknik från BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER 
ger 2 års garanti från inköpsdatumet. Garantin täcker inte skador orsakade av 
felaktig användning, överbelastning eller felaktig förvaring, samt vanligt slitage 
och defekter som inte påverkar verktygets funktion. Vid obehörigt ingrepp upphör 
garantin. Vid garantiärende lämnas hela verktyget inklusive förpackning, manual 
och batteri in tillsammans med inköpsbeviset till återförsäljaren.

Tekniska parametrar

Laserlinjens längd max. 8 m (enligt ljusförhållanden)
Exakthet + / - 0,1°
Laseruteffekt < 1 mW
Laservåglängd 650 nm
Drifttemperatur 0° C till 40° C
Elmatning 3 1,5 V AA-batterier (t. ex. LR 6)
Mått 150 x 150 x 51 mm

Användarinstruktioner 
• Placera verktyget plant på golvet.
• Med knapp A slås verktyget på och av.
•  Följ alltid säkerhetsanvisningarna.
• Stäng av verktyget efter användning, det stänger inte av sig självt.
• Kontrollera verktygets position under arbetet, det är inte självnivellerande.

Byte av batteri

OM DU INTE KAN SE LASERLINJEN EFTER PÅSLAGNING, ÖPPNA LUCKAN PÅ 
BAKSIDAN OCH BYT BATTERIERNA

Likvidácia

Vážený zákazník, 
pomôžte, prosím, znižovať množstvo nevyužitého odpadu.
Ak máte v úmysle toto zariadenie zlikvidovať, myslite, prosím, na to, že celý rad 
dielov tohto zariadenia obsahuje cenné materiály, ktoré je možné recyklovať.

Vi vill uppmärksamma dig på att elektrisk utrustning 
inklusive batterier inte får kasseras tillsammans med 
hushållsavfall, sådan utrustning måste omhändertas separat. 
Förhör dig hos närmaste myndighet på platsen där du bor 
angående insamlingsplatser för elektroniskt avfall. 

Vid frågor om EG-försäkran om överensstämmelse, 
kontakta oss på info@burg.biz M
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