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Innledning
Det elektroniske vateret LEVEL PS 7061 E er lett håndterlig og brukervennlig. 
Med integrert hellingssensor er det lett å lese av hellinger i grader og prosent 
på det store displayet. Apparatet gjør det mulig å rette opp horisontalt og 
vertikalt.

Bilde
 Display
 HOLD-knapp
 CAL-knapp
 Modus
 ON / OFF-knapp
 ZERO-knapp

Sikkerhetshenvisninger
Det kan oppstå personskader hvis de følgende anvisningene
ikke blir fulgt:
1.  For å garantere sikkert arbeide skal veiledningen leses omhyggelig før 

bruk av apparatet. Veiledningen skal oppbevares.
2.  Hold apparatet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
3.   Måleinstrumentet skal kun repareres av kvalifiserte fagfolk og med 

originale deler, for å bevare apparatets sikkerhet og garantikravene.
4.   Utsett aldri apparatet for elektrisk spenning, dette skal medføre 

skader på elektronikken.
5.   Bruk aldri apparatet i omgivelser med antennelig eller 

eksplosjonsfarlig gass.
6.  Ikke bruk apparatet når det er i stykker.
7.  Vær forsiktig med apparatet og ikke la det falle ned.
8.  For å unngå funksjonsfeil skal apparatet ikke demonteres.
9. Apparatet skal oppbevares tørt og rent. 
10. Unngå kontakt med vann og støv.
11.  Ikke bruk skure- eller løsemidler til å rengjøre apparatet. Bruk en fuktig 

klut og kun et mildt rengjøringsmiddel.
12. Kontroller batteri(ene) regelmessig for å unngå skader.
13. Ta ut batteriet når apparatet ikke skal brukes på lengre tid.

Garanti
Gratulerer!
Du har bestemt deg for ProfiScale kvalitets-måleteknikk fra BURG-WÄCHTER. 
BURG-WÄCHTER yter en garanti på 2 år fra kjøpsdato. Unntatt fra garantien er 
skader på grunn av ukyndig bruk, overbelastning eller feil oppbevaring, og 
normal slitasje og mangler som bare har en uvesentlig innflytelse på verdi 
eller funksjon. Ved inngrep fra ikke autoriserte personer bortfaller enhver 
garanti. Hvis et garantitilfelle skulle oppstå, vennligst send det komplette 
apparatet inkl. emballasje, beskrivelse, batterier og kvittering til forhandleren.

Tekniske data
Driftstemperatur 0 °C bis 50 °C
Oppbevaringstemperatur -20 °C bis 80 °C 
Vist område 0 ° – 360 ° 

(displayet viser et område på 
0 ° til 90 °, – vist vinkel mellom 
hellingsvinkelmåler og horisontalen)

Nøyaktighet
(± 0,2 ° ved driftstemperatur
25 °C ± 3 °C)

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

Strømforsyning Standard 9 V-blokk
(f.eks. 6LR61)

Betjening
Varselsignal: Hellingsmåleren sender et akustisk signal ved en visning på 0° 
og 90°.

Tegn på for lav batterieffekt:  Dette tegnet lyser når batterieffekten blir 
for lav.

„ON / OFF“

ON: Innkobling, OFF: Utkobling.
Etter ca. 5 minutter kobler apparatet automatisk til hvilemodus, hvis det ikke 
blir brukt.

„Modus“: Omkobling fra vinkel til prosent og omvendt

Ved å trykke på knappen skifter du mellom modus vinkel ( ) og
prosent (%).
Vinkel ( ): Displayet viser den målte vinkelen mellom horisontal eller 
vertikal (1. posisjon) og målestilling (2. posisjon). Prosent (%): Displayet viser 
den målte verdien i prosent mellom horisontal eller vertikal (1. posisjon) og 
målestilling (2. posisjon).

„HOLD“: Den leste verdien blir holdt

Når „HOLD“-knappen blir trykket, blir verdien for vinkelen vist på displayet, 
også når vateret blir beveget. Med et trykk til på „HOLD“-knappen forlater 
apparatet „holde-modus“ og displayet er igjen klart for å lese andre verdier.

„ZERO“-knapp

Når „ZERO“-knappen blir trykket, blir apparatet satt på null i den posisjonen 
det har for øyeblikket. Hellingsmåleren begynner da å måle verdien mellom 
denne „null“-posisjonen og den neste posisjonen. Displayet viser retningen 
med et symbol. Med et trykk til på „ZERO“-knappen forlater apparatet „ZERO-
modus“. Denne funksjonen har ingen innflytelse på kalibreringen.
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„CAL“: Kalibrere

Hold hellingsvinkelmåleren i en horisontal (eller vertikal) stilling, og trykk 
„CAL“-knappen. LCD viser „CAL1“, drei apparatet 180 ° horisontalt (eller 
vertikalt). La det stå i denne stillingen i ca. 10 sekunder og trykk en gang til på 
„CAL“-knappen. LCD viser „CAL2“. Kalibreringen er dermed avsluttet.

Deponering
Kjære kunde,
vennligst hjelp til med å unngå avfall. Hvis du på et tidspunkt skulle ha til 
hensikt å kaste dette apparatet, vennligst tenk på at mange deler av dette 
apparatet består av verdifulle materialer som kan resirkuleres. Ikke kast 
apparatet i vanlig avfall, men forhør deg hos vedkommende myndighet om 
hvor det finnes innsamlingssteder for elektronisk avfall i ditt nærmiljø.

Trykk- og satsfeil og tekniske endringer forbeholdes.


