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Въведение 
Електронният нивелир LEVEL PS 7061 E е удобен и лесен за използване.  
В него има интегриран датчик за наклон, а измерените стойности се 
показват ясно на големия дисплей  в градуси или в проценти.   Уредът 
позволява хоризонтално и вертикално ориентиране и изравняване.

Фигура 
 Дисплей 
 Бутон HOLD 
 Бутон CAL 
 Режим 
 Бутон ON / OFF 
 Бутон ZERO 

Указания за безопасност
Възможно е възникване на нещастен случай, ако не бъдат спазени 
следните правила:

 Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно 1. 
ръководството за експлоатация, за да си гарантирате безопасна 
работа.  Пазете на подходящо място ръководството за експлоатация. 
 Уредът трябва да бъде държан далеч от достъп на деца и 2. 
неоторизирани лица.
 Измервателният уред трябва да бъде ремонтиран единствено от 3. 
квалифицирани специалисти и с оригинални резервни части, 
за да бъде осигурена неговата безопасност и да бъде запазена 
гаранцията му. 
 Никога не излагайте уреда на въздействието на електрическо 4. 
напрежение, тъй като това може да доведе до повреда на 
електрониката.
 Не използвайте уреда в среда, съдържаща запалими или експлозивни 5. 
газове.
 Не използвайте уреда, когато е неизправен.6. 
 Използвайте внимателно уреда и не допускайте да пада.7. 
 Не разглобявайте уреда, за да избегнете проблеми с неговото 8. 
функциониране.
 Съхранявайте уреда на сухо и чисто място. 9. 
Недопускайте в уреда да попадат вода и прах.10. 
 При почистване на уреда, не използвайте препарати с абразивно 11. 
действие или разтворители.  Използвайте единствено навлажнена 
кърпа и почистващ препарат с меко действие.
 Проверявайте редовно състоянието на батерията, за да не допуснете 12. 
евентуални повреди.
Извадете батериите, ако няма да използвате уреда дълго време. 13. 

Гаранция
Поздравления!  
Вие избрахте качествената измервателна техника ProfiScale на BURG-
WÄCHTER. BURG-WÄCHTER дава гаранция от 2 години от датата на 
покупката. От тази гаранция са изключени повредите вследствие 
на неправилна употреба, претоварване или погрешно съхранение, 
както и поради нормално износване и недостатъци, които повлияват 
само несъществено стойността или функцията.  При действия на 
неоторизирани лица, гаранцията губи своята валидност. В случай на 
гаранционни претенции, е необходимо да предадете на Вашия дилър 
целия уред, включително опаковката, описанието и батериите заедно с 
документа за закупуването му.

Технически данни
Работна температура 0 °C – 50 °C
Температура на съхранение -20 °C – 80 °C 
Показван диапазон 0 ° – 360 ° 

(на дисплея се показва диапазона 
от 0 ° до 90 °, – показаният ъгъл 
между ъгломера за наклон и 
хоризонталите)

Точност
(± 0.2 ° при работна температура  
25 °C ± 3 °C)

0 °, 90 °: ± 0.1 °
1 ° – 89 °: ± 0.2 °

Захранване стандартен 9 V блок
(например 6LR61)

Използване на уреда
Предупредителен звуков сигнал: Ъгломерът за наклон подава звуков 
сигнал при стойностите 0° и 90°.

Индикатор за изтощена батерия:  Този индикатор светва, когато 
батерията се изтощи.

„ON / OFF“
ON: Включено, OFF: Изключено
В случай, че не бъде използван, уредът превключва автоматично в режим 
на готовност. 

„Modus“: Превключване между представяне на
резултатът от измерването като ъгъл и процент 

С натискане на бутона, сменяте режима Ъгъл ( ) и Процент (%).
Ъгъл ( ): На дисплея се показва измереният ъгъл между хоризонталата 
и вертикалата (1. позиция), както и точката на измерване (2. позиция). 
Процент (%): На дисплея се показват измерената стойност между 
хоризонталата и вертикалата (1.позиция), както и положението на 
измерване (2. позиция).  
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„HOLD“: отчетената стойност се запазва на дисплея 
При натискане на бутона „HOLD“, измерената стойност на ъгъла остава 
на дисплея, независимо, че уредът е бил преместен.   При следващо 
натискане на бутона „HOLD“, уредът излиза от режима „HOLD“ и дисплеят 
отново е готов да показва новоизмерените стойности. 

Бутон „ZERO“ 
При натискане на бутона „ZERO“, уредът се нулира в текущата си позиция. 
Ъгломерът започва да мери наклона между тази „нулева” и следващата 
позиция.   Дисплеят показва посоката със съответен символ. При 
следващо натискане на бутона „ZERO“, уредът излиза от режима „ZERO”. 
Тази функция няма влияние върху калибрирането.  

„CAL“: Калибриране 
Задръжте уреда в хоризонтално (или във вертикално) положение и 
натиснете бутона „CAL“.  На дисплея се показва „CAL1“. Завъртете уреда на 
180 ° - хоризонтално (или вертикално). Оставете го в това положение за 
около 10 секунди и натиснете отново бутона „CAL“. На дисплея се показва 
„CAL2“. С това, калибрирането е завършено.  

Извеждане от експлоатация 
Молим Ви да ни помогнете да намалим количеството на отпадъците. Ако 
имате намерение да изхвърлите уреда в определен момент, Ви молим 
да не забравяте, че много от съставните му елементи са изработени от 
ценни материали, които могат да бъдат рециклирани.   Молим Ви да не 
изхвърляте уреда с неподлежащите на рециклиране отпадъци, а да се 
осведомите при съответните служби във Вашата община за пунктовете за 
събиране на електрически отпадъци.

Печатните и типографски грешки изключени. Запазваме си правото на технически промени. 


