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Úvod

Uhlový laser CROSS PS 7510 je vždy poruke a má jednoduchú obsluhu. CROSS PS 
7510 premieta 2 laserové čiary v uhle 90° a je ideálny na kladenie dlažby a parkiet. 
Ľahko a bezchybne s ním môžete klásť dlažbu a vykonávať správne priamočiare 
rezy. Vyrovnávanie uľahčujú vodováhy, ktoré sú súčasťou zariadenia.  
Na fixáciu k hladkým povrchom slúžia prísavky. Stupnica umožňuje diagonálnu 
prácu v krokoch po 5°.

Obrázok

 Zapínač / vypínač
 Výstupný otvor laserového lúča
 Tastă fixare ventuze
 Vodováhy 
 Prepona s rozdelením po 5°
 Pravouhlá špička je kalibrovaná lasermi
 Upozornenie na laserové žiarenie

Bezpečnostné pokyny

Pozor – laserové žiarenie 
Nepozerajte sa do lúča
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Ak nebudú zohľadnené nasledujúce pokyny, môže dôjsť k poraneniu osôb:
1.  Pred použitím prístroja si dôkladne preštudujte tento návod, len tak je možné 

zaistiť bezpečnú prácu. Návod si uschovajte.
2.  Výstražné pokyny na prístroji nesmú byť nikdy nečitateľné, ani sa nesmú  

z prístroja odstraňovať. 
3.  Pred prvým uvedením do prevádzky prelepte výstražné štítky dodávanými 

štítkami v rodnom jazyku. 
4.  Nikdy nesmerujte laserový lúč do očí iných osôb alebo zvierat. Nikdy sa ani 

sami nepozerajte do laserového lúča a laserové svetlo nezosilňujte pomocou 
optických pomôcok. Môže to poškodiť zrak. 

5.  Laserový merač sa nesmie dostať do rúk deťom. Mohli by sa neúmyselne  
samy poraniť alebo zraniť niekoho v blízkosti. 

6.  Po práci alebo pri dlhších prestávkach laser vždy vypnite.
7.  Meradlo si nechávajte opraviť iba kvalifikovaným odborným personálom a s 

použitím originálnych dielov, len tak bude zachovaná bezpečnosť zariadenia a 
záručné nároky.

8.  Zariadenie nepoužívajte v prostredí s horľavými či výbušnými plynmi.
9. Ak zariadenie nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Záruka

Gratulujeme vám,
rozhodli ste sa pre kvalitnú meraciu techniku ProfiScale spoločnosti  
BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER prináša záruku na 2 roky od dátumu nákupu. 
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené v dôsledku neodborného používania, 
nadmerného namáhania alebo chybného skladovania a bežného opotrebenia a 
chýb, ktoré nijako zásadne neovplyvňujú hodnotu alebo funkciu prístroja.  
V prípade zásahu neautorizovanej osoby akákoľvek záruka zaniká. Ak nastane 
prípad záruky, odovzdajte, prosím, kompletné zariadenie vrátane obalu, popisu  
a batérií spoločne s dokladom o kúpe svojmu predajcovi.

Technické údaje

Dĺžka laserovej línie max. 8 m (podľa svetelných 
podmienok)

Presnosť + / - 0,1°
Výstupný výkon lasera < 1 mW
Vlnová dĺžka lasera 650 nm
Prevádzková teplota 0° C až 40° C
Napájanie el. prúdom 3 batérie 1,5 V AA (napr. LR 6)
Rozmery 150 x 150 x 51 mm

Obsluha
• Zariadenie umiestnite rovno na podlahu.
• Tlačidlom A sa zariadenie zapína a vypína.
•  Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny.
• Respectaţi neaparat indicaţiile de siguranţă.
•  Po použití zariadenie vypnite, nevypína sa automaticky.
•  Počas práce kontrolujte polohu zariadenia, nie je samonivelačné.

Výmena batérie

Ak po zapnutí nevidíte laserové línie, otvorte priehradku na batérie na zadnej 
strane a batérie vymeňte.

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.

Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické prístroje a 
batérie sa nesmú vyhadzovať ako domový odpad, ale musia sa 
zhromažďovať zvlášť. Informujte sa na príslušnom pracovisku vo 
vašej obci, kde nájdete zberné miesto na elektroodpad.

Ak máte akékoľvek otázky k vyhláseniu o zhode ES,  
obráťte sa, prosím, na info@burg.biz. Tl
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