PTD250

PL

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA:
1. Chronić przyrząd przed zalaniem i wilgocią.
2. Przyrząd i baterie należy trzymać z dala od niemowląt i
dzieci.
3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „
” oznacza
to, że baterie są bliskie wyczerpania i należy je wymienić.
Należy wyjąć baterie z przyrządu, jeśli nie będzie
używany przez dłuższy czas.
Baterie należy włożyć biegunami w prawidłowym
kierunku wewnątrz komory.

POZIOMICA CYFROWA Z
PL
KĄTOMIERZEM

NIEDOZWOLONE SPOSOBY UŻYTKOWANIA
• Używanie produktu wbrew instrukcji obsługi
• Używanie produktu w sposób wykraczający poza
ograniczenia użytkowe
• Wyłączanie zabezpieczeń oraz usuwanie z produktu
objaśnień i oznaczeń ostrzegawczych
• Otwieranie obudowy produktu za pomocą narzędzi
(śrubokrętów itp.)
• Przeróbki produktu lub zmiany sposobu jego działania
bądź budowy
• Stosowanie akcesoriów innych producentów bez wyraźnej
zgody producenta produktu
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OGRANICZENIA UŻYCIA
Nie wolno naprawiać produktu samodzielnie. W razie
uszkodzenia produktu należy skontaktować się z jego
najbliższym sprzedawcą.
Przyrząd jest przeznaczony do użytkowania w obszarach
zamieszkałych przez ludzi – patrz rozdział „Dane
techniczne”.
Nie wolno używać produktu w strefach zagrożonych
wybuchem ani w środowiskach agresywnych.
0.029º

0.5
mm/m

Prexiso AG
Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen/Switzerland

www.prexiso-eu.com

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
OBOWIĄZKI OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA
PRZYRZĄD:
• Należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa produktu
i jego obsługi przedstawioną w niniejszym dokumencie.
• Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami BHP.
• Chronić przyrząd przed dostępem osób
nieupoważnionych.
PRZEZNACZENIE
Niniejsza poziomica cyfrowa jest wszechstronnym
przyrządem służącym do pomiaru i wyznaczania poziomu.
Przyrząd zaprojektowano tak, aby jego obsługa była szybka
i łatwa.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
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5. WYBÓR RÓŻNYCH POMIARÓW KĄTÓW
Jeśli przyrząd nie leży poziomo, na wyświetlaczu pojawi się
wartość odchylenia od poziomu. Naciśnij przycisk (REF),
aby przyjąć rzeczywisty (bieżący) kąt jako zerowy. W ten
sposób włączysz tryb pomiaru względem kąta odniesienia.
Funkcja ta umożliwia ustawienie powtarzalnego kąta.
Ponownie naciśnij przycisk (REF), aby wyłączyć funkcję.

1. MONTAŻ BATERII
Otwórz komorę baterii i włóż dwie baterie CR2032
biegunami w kierunku oznaczonym w komorze.
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1. Przełącznik zasilania i sygnału dźwiękowego
2. Funkcja „HOLD”
3. Wybór jednostki miary (stopnie, % spadku,
liczba cali na stopę długości)
4. Przycisk wyboru pomiaru różnych kątów
5. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
6. Komora baterii (z tyłu)
WYŚWIETLACZ

Gdy w prawym rogu wyświetlacza pojawi się „
konieczna jest wymiana baterii.

”,

2. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE PRZYRZĄDU
Gdy przyrząd jest wyłączony, naciśnij przełącznik
zasilania, aby go włączyć. Aby wyłączyć przyrząd, naciśnij i
przytrzymaj przełącznik
zasilania, aż przyrząd wyłączy
się. Przyrząd wyłączy się samodzielnie, gdy nie będzie
używany przez około 3 minuty.
3. POMIAR POZIOMU
Włącz przyrząd i połóż go na płaszczyźnie przedmiotu lub
powierzchni, którą chcesz wypoziomować lub zmierzyć. Na
wyświetlaczu pojawi się automatycznie jednostka miary.
4. WYBÓR JEDNOSTEK MIARY
(stopnie, % spadku, liczba cali na stopę długości)
Po włączeniu przyrządu wyświetlacz zawsze pokazuje
rzeczywiste nachylenie w stopniach. Naciskając przycisk
(UNIT) można zmienić wyświetlaną jednostkę pomiaru kąta.
Naciśnij przycisk (UNIT), aby zmienić jednostki ze stopni na
procent spadku (%) lub na wysokości odchylenia w calach
na stopę długości. Wskazania wysokości odchylenia
podane są z dokładnością do 1/8 cala na stopę bieżącą.
Ikona 0
sygnalizuje kierunek odchylenia od poziomu
odpowiednio w górę lub w dół.
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Przed pierwszym użyciem produktu należy
dokładnie przeczytać instrukcję
bezpieczeństwa i obsługi

PDF

www.prexiso-eu.com

WAŻNE: Przed użyciem urządzenia
przeczytać instrukcję

1. Wskazanie w stopniach
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6. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA
Po włączeniu przyrządu naciśnij przycisk; na wyświetlaczu
pojawi się
ikona, a następnie zostaną wyemitowane
dwa krótkie sygnały
dźwiękowe. Funkcja dźwięku
sygnalizuje dźwiękiem, gdy poziomica znajdzie się w
idealnym poziomie lub pionie, a także gdy znajdzie się w
zadanym przez użytkownika względnym kącie zerowym
(odniesienia). Ponownie naciśnij przycisk, aby wyłączyć
funkcję.
7. FUNKCJA „HOLD”
Za pomocą przycisku (HOLD) można zapisać zmierzoną
wartość, w przypadku gdy poziomica znajduje się w
położeniu, w którym trudno użytkownikowi odczytać wynik
pomiaru na wyświetlaczu. Wartość pomiaru zostanie
zamrożona na wyświetlaczu i pojawi się ikona (HOLD).
Ponownie naciśnij przycisk (HOLD), aby skasować pomiar
utrwalony na wyświetlaczu.
DANE TECHNICZNE:
Parametry techniczne
Zakres pomiaru

0-360° (4 x 90°)

Dokładność

0° i 90°, ±0,1°, -1°-89°, ±0,2°

Wymiary

4,5x2,3x29 cm (1,8x0,9x11,4 cala)

Zasilanie

2 baterie CR2032 3V

Waga (bez baterii)

0,2 kg (0,44 funta)

UTYLIZACJA

PRZESTROGA
Nie wolno wyrzucać baterii z odpadami komunalnymi. Dbaj
o środowisko – przekazuj takie odpady do punktów ich
zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami
samorządowymi lub krajowymi. Nie wolno wyrzucać
produktu z odpadami komunalnymi. Produkt należy
utylizować zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi.
Należy przestrzegać właściwych przepisów prawa
krajowego. Informacje na temat szczególnego
postępowania z produktem przeznaczonym do utylizacji
oraz o gospodarce odpadami można pobrać z naszej strony
internetowej.
GWARANCJA
Przyrząd Prexiso PTD250 ma dwuletnią gwarancję. W celu
uzyskania szczegółowych informacji na jej temat, należy
skontaktować się ze sprzedawcą. Niniejsza gwarancja traci
ważność, jeśli produkt używany jest w celach komercyjnych.
Niniejsza gwarancja nie podlega cesji i nie obejmuje
produktów wadliwych w wyniku niewłaściwego użytkowania,
zaniedbania, uszkodzenia, przeróbek lub użytkowania i
konserwacji w sposób inny niż określony w jego instrukcji
obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów
eksploatacyjnych, które mogą ulec zużyciu w wyniku
normalnego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje
żadnych akcesoriów produktu.
www.prexiso-eu.com

2. Wskazanie w procentach spadku (%)
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3. Wskazanie w wysokości nachylenia
(w calach na stopę)
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