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Johdanto
Elektroninen vesivaaka LEVEL PS 7061 E on kätevä ja helppokäyttöinen. 
Integroidun kallistussensorin avulla voidaan kallistuskulmat lukea suuresta 
näyttöruudusta selkeästi asteina ja prosentteina. Laitteella tehdään 
kohdistukset vaaka- ja pystysuoraan.

Kuva
 Näyttö
 HOLD-painike
 CAL-painike
 Moodi
 ON / OFF-painike
 ZERO-painike

Turvallisuusmääräykset
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata 
tapaturmia ja henkilövahinkoja:
1.   Ennen laitteen käyttöä tulee lukea käyttöohje huolellisesti, jotta 

turvallinen työskentely on taattu. Säilytä tämä käyttöohje.
2.  Pidä laite poissa lasten ja muiden asiattomien henkilöiden ulottuvilta.
3.   Anna vain asianmukaisesti koulutettujen ammattihenkilöiden korjata 

mittauslaite alkuperäisiä varaosia käyttäen, jotta laitteen turvallisuus säilyy 
ja takuu pysyy voimassa.

4.   Älä koskaan altista laitetta sähkövirralle, koska siitä saattaa seurata 
elektronisten osien vahingoittuminen.

5.  Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on tulenarkoja tai räjähdysalttiita kaasuja. 
6.  Älä käytä laitetta, jos siinä on vikaa.
7.  Käsittele laitetta varovasti äläkä pudota sitä.
8. Älä pura laitetta osiin, jotta siihen ei aiheudu toimintahäiriöitä.
9. Säilytä laite kuivassa tilassa ja puhtaana. 
10. Vältä kontaktia veden ja pölyn kanssa.
11.  Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään hankausaineita tai liuotteita. 

Käytä kosteaa liinaa ja vain mietoja puhdistusaineita.
12. Tarkasta paristo(je)n tila säännöllisin väliajoin välttääksesi vauriot.
13. Ota paristo pois, jos et käytä laitetta pitempään aikaan.

Takuu
Onnittelemme, 
olet valinnut korkealaatuista BURG-WÄCHTER ProfiScale-mittaustekniikkaa. 
BURG-WÄCHTER myöntää laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä alkaen. 
Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiantuntemattomasta 
käytöstä, ylikuormituksesta tai väärästä säilyttämisestä, eikä myöskään 
normaalia kulumista tai puutteellisuuksia, joilla on vain vähäinen vaikutus 
laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos muut kuin valtuutetut tahot 
tekevät laitteeseen toimenpiteitä. Mikäli takuutapaus ilmenee, pyydämme 
toimittamaan koko laitteen pakkauksen, kuvauksen ja paristojen sekä 
ostotositteen kera myyjällesi.

Tekniset tiedot
Työlämpötila 0 °C bis 50 °C
Säilytyslämpötila -20 °C bis 80 °C 
näytetty alue 0 ° – 360 °

(näyttöruudussa on 0 ° – 90 °C 
välinen alue, – näytetty kallistus-
kulmamittarin ja vaakatason
välinen  kulma)

Mittaustarkkuus
(± 0,2° työlämpötilassa
25 °C ± 3 °C)

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

Virransyöttö Vakio 9 V-paristo
(esim. 6LR61)

Käyttö
Varoitusääni: Kallistusmittari antaa äänimerkin, kun näytössä on 0° tai 90°.

Paristotehon vähäisyyden merkki:  Tämä merkki syttyy palamaan, kun 
pariston teho on laskenut liian alas.

„ON / OFF“
ON: päällekytkentä, OFF: sammutus.
Laite kytkeytyy n. 5 minuutin jälkeen automaattisesti lepotilaan,
jos sitä ei käytetä.

„Modus“: Vaihtokytkentä kulmasta prosenttiin
ja päinvastoin

Painiketta painamalla vaihdat moodien välillä: kulma ( ) tai prosentti (%).
Kulma ( ): näyttöön tulee vaakasuoran tai pystysuoran tason (1. asema) 
ja mittausasennon (2. asema) välisen kulman mitattu arvo. Prosentti 
(%): näyttöön tulee vaakasuoran tai pystysuoran tason (1. asema) ja 
mittausasennon (2. asema) välisen kulman mitattu arvo prosentteina.

„HOLD“: luettu arvo säilytetään
Kun painat „HOLD“-painiketta, niin kulman arvo pysyy näytössä, vaikka 
liikutatkin vesivaakaa. Kun painat sitten „HOLD“-painiketta uudelleen, niin laite 
poistuu „säilytysmoodista“ ja näyttö on jälleen valmis lukemaan uusia arvoja. 

„ZERO“-painike
Kun painat „ZERO“-painiketta, niin laitteen senhetkinen asema muuttuu 
nollapisteeksi. Kallistusmittari mittaa sitten tämän „nolla“-aseman ja seuraavan 
aseman välisen arvon. Näytössä näkyy mittauksen suunta symbolina. Kun 
painat sitten „ZERO“-painiketta uudelleen, niin laite poistuu „ZERO-moodista“. 
Tällä toiminnolla ei ole mitään vaikutusta kalibrointiin.
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„CAL“: Kalibrointi
Pidä kallistuskulmamittaria vaakasuorassa (tai pystysuorassa) asennossa ja 
paina „CAL“-näppäintä. Nestekidenäytössä lukee „CAL1“, käännä sitten laitetta 
180° vaakasuorassa (tai pystysuorassa). Pidä sitä sitten tässä asennossa n. 10 
sekunnin ajan ja paina „CAL“-näppäintä uudelleen. Nestekidenäyttöön tulee 
„CAL2“. Kalibrointi on täten suoritettu loppuun. 

Hävittäminen
Arvoisa asiakas,
ole hyvä ja auta välttämään jätteitä. Mikäli aiot jossain vaiheessa hävittää 
tämän laitteen, muista, että monet tämän laitteen osat on valmistettu 
arvokkaista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Älä heitä laitetta 
kotitalousjätteisiin, vaan tiedustele kunnanhallituksestasi, missä on 
sähköjätteiden kierrätyspisteitä. 

Emme vastaa paino- tai latomavirheistä, oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.


