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Uvod
Elektronska vodna tehtnica LEVEL PS 7061 E je priročna in uporabniku 
prijazna. Z integriranim tipalom naklona je na velikem zaslonu mogoče dobro 
razbrati naklone v stopinjah in odstotkih. Naprava omogoča vodoravno in 
navpično naravnavanje.

Slika
 Prikaz
 Tipka HOLD
 Tipka CAL
 Način
 Tipka za VKLOP/IZKLOP (ON/OFF)
 Tipka ZERO

Varnostna opozorila
Če naslednjih navodil ne upoštevate, 
lahko pride do osebnih poškodb:

 Pred uporabo naprave si morate skrbno prebrati navodila, da zagotovite 1. 
varno delo. Navodila imejte dobro spravljena.
Napravo hranite izven dosega otrok in nepooblaščenih oseb.2. 
 Napravo naj vam popravljajo samo kvalificirani strokovnjaki in z 3. 
originalnimi deli, da zagotovite varnost naprave in ne izničite garancije.
 Naprave nikoli ne izpostavljajte električni napetosti, ker lahko pride do 4. 
okvare v elektroniki naprave.
Naprave ne uporabljajte v okolju z gorljivimi ali eksplozivnimi plini.5. 
Ne uporabljajte naprave, če je poškodovana.6. 
Z napravo ravnajte previdno in pazite, da vam ne pade na tla.7. 
Naprave ne demontirajte, da preprečite napake v delovanju.8. 
Napravo skladiščite na suhem in čistem.9. 
Preprečite stik z vodo in prahom.10. 
 Za čiščenje naprave ne uporabljajte sredstev za čiščenje ali topil. 11. 
Uporabite vlažno krpo in samo blaga čistila.
Redno preverjajte baterije, da preprečite okvare.12. 
Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.13. 

Garancija
Čestitamo,
odločili ste se za nakup kakovostne merilne naprave ProfiScale podjetja BURG-WÄCHTER. 
BURG-WÄCHTER vam daje 2-letno garancijo od datuma nakupa. Iz garancije so izvzete 
okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, preobremenitve ali napačnega skladiščenja 
ter normalne obrabe in napak, ki neznatno vplivajo na vrednost ali delovanje naprave. 
Pri popravilih naprave s strani nepooblaščenih oseb, garancija preneha veljati. Če pride 
do garancijskega zahtevka, celotno napravo vključno z embalažo, opisom, baterijami in 
računom izročite svojemu prodajalcu.

Tehnični podatki
Delovna temperatura 0 °C – 50 °C
Skladiščna temperatura -20 °C – 80 °C 
Prikazano območje 0 ° – 360 ° 

(zaslon prikazuje območje od 
0 ° do 90 °, – prikazan kot med 
merilnikom naklonskega kota
in horizontalo)

Natančnost
(± 0.2 ° pri delovni temperaturi 
25 °C ± 3 °C)

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

Električno napajanje Standardni 9-voltni blok
(npr. 6LR61)

Upravljanje
Opozorilni zvok: Ob prikazu 0° in 90° merilnik naklona odda zvok.

Znak za premajhno stanje polnosti baterije:  Ta znak zasveti, kadar 
baterija ni dovolj napolnjena.

»ON / OFF«
ON: vključeno, OFF: izključeno.
Naprava se bo pribl. 5 minutah mirovanja samodejno izključi, če je ne 
uporabljate.

»Mode«: preklapljanje iz kota na odstotek in obratno
S pritiskom tipke lahko preklapljate med načinom
kot ( ) in odstotek (%).
Kot ( ): Na zaslonu je prikazan izmerjen kot med horizontalo ali vertikalo in 
(1. položaj) in merskim položajem (2. položaj). Odstotek (%): Zaslon prikazuje 
izmerjeno vrednost v odstotku med horizontalo ali vertikalo (1. položaj) in 
merskim položajem (2. položaj).

»HOLD«: prebrana vrednost se ohrani
Ob pritisku tipke »HOLD« se na zaslonu prikaže vrednost kota, četudi vodno 
tehtnico premaknete. Če ponovno pritisnete tipko »HOLD«, naprava zapusti 
način »zadrži« in zaslon je ponovno pripravljen za branje nadaljnjih vrednosti. 

Tipka »ZERO«
Ob pritisku tipke »ZERO« se naprava na trenutnem položaju nastavi na nič. 
Merilnik naklona nato začne meriti vrednost med tem »ničelnim« položajem 
in naslednjim položajem. Zaslon s simbolom prikazuje smer. Ob nadaljnjem 
pritisku tipke »ZERO« naprava zapusti način »ZERO«. Ta funkcija ne vpliva na 
kalibracijo.
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»CAL«: Kalibracija
Merilnik naklonskega kota v vodoravnem (ali navpičnem) položaju in 
pritisnite tipko »CAL«. LCD-zaslon prikaže »CAL1« in napravo obrnite za 180° 
vodoravno (ali navpično). Nato ga v tem položaju pustite pribl. 10 sekund 
in ponovno pritisnite tipko »CAL«. Na LCD-zaslonu se prikaže »CAL2«. 
Kalibriranje je tako končano.

Odstranjevanje
Spoštovani uporabnik,
prosimo, pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če se boste odločili, 
napravo odstraniti, upoštevajte, da so številni deli te naprave narejeni iz 
dragocenega materiala, ki ga je mogoče reciklirati. Naprave ne mečite med 
običajne odpadke, ampak se pri pristojnem mestu vaše občine pozanimajte o 
primernih zbirališčih za električne odpadke.

Pridržujemo si pravice do tiskarskih napak ter tehničnih sprememb.


