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Veiligheidsinstructies 
 

• Hanteer de schuifmaat alleen ter hoogte van de 
meetschaal om te vermijden dat er door de scherpe 
en spitse meetkanten verwondingen ontstaan. 

• Laat kinderen niet met de schuifmaat spelen. 

• Wees zorgvuldig bij het meten van kwetsbare 
oppervlakken om krassporen te voorkomen. 

 

Beschrijving van de apparatuur 
 

1. Meetoppervlakken aan de binnenkant 
2. Lcd-scherm 
3. Meeteenheidsschakelaar 
4. Afdekking van het batterij vak 
5. Meetschaal 
6. Dieptemeterdoorn 
7. Nulsteller 
8. In-/uitschakelaar 
9. Meetoppervlakken aan de buitenkant 

 

Technische gegevens 
 

Schaalbereik 0-150 mm / 0-6“ 
Oplossing  0,1 mm / 0,01“ 
Meetnauwkeurigheid +/- 0,2 mm / 0,01“ 
Bedrijfstemperatuur 0 – 40° C 
Rel. luchtvochtigheid < 80% 
Bedrijfsspanning 1,5 V knopcel SR44/LR44 
 

Functies 
 

• Nulinstelling in willekeurige positie 

• Omrekenen van mm/inch in willekeurige positie 

• Handmatig en automatisch uitschakelen  
 



Bediening 
 

• Op de in-/uitschakelaar drukken. 

• Maateenheid „mm/inch“ kiezen. 

• Schuifmaat met lichte druk sluiten tot de 
meetvlakken aan de buitenkant elkaar raken. 

• Op de nulsteller „ZERO“ drukken om het Lcd-
scherm op „0,0“ te stellen 

• Meting uitvoeren 

• Na gebruik het Lcd-scherm uitschakelen door op de 
in-/uitschakelaar te drukken. 

• Als hij niet wordt gebruikt schakelt het Lcd-scherm 
na ca. 5 minuten vanzelf uit. 

 

Het vervangen van de batterij 
 

Bij zwak of flakkerend Lcd-scherm moet de batterij 
worden vervangen. 

• Open de afdekking van het batterijvak in pijlrichting 
en verwijder de verbruikte batterij 

• Leg een nieuwe batterij (knopcel LR44 of SR44) zo 
en, dat het ingeslagen „PLUS“ teken zichtbaar is en 
sluit de afdekking van het batterijvak weer. 

• Als de schuifmaat gedurende langere tijd niet wordt 
gebruikt moet de batterij worden verwijderd  

 

LET OP: Verbruikte batterijen mogen niet in het 
gewone afval terecht komen, maar moeten bij de 
desbetreffende vuilstortplaatsen worden afgegeven! 
 

Onderhoud en opbergen 
 

• Maak de schuifmaat, met name de meet-
oppervlakken, voor gebruik schoon met een droge 
doek. 

• Gebruik in geen geval reinigingsvloeistoffen zoals 
benzine, aceton o.i.d. 



• Bewaar de schuifmaat altijd in de bijgeleverde 
opbergcassette om hem te beschermen tegen 
beschadiging of verontreiniging. 

 

2 jaar garantie 
 

Deze garantietijd voor dit apparaat begint met de dag 
waarop u het koopt. De datum van koop toont u aan 
door het meesturen van de originele kassabon. 
Wij garanderen tijdens de garantieperiode: 

• kosteloze reparatie van eventuele storingen. 

• kosteloze vervanging van alle delen die kapot gaan. 
 

Voorwaarde is wel dat de fout niet te herleiden is tot 
een onjuiste behandeling. 
 

Bij eventuele vragen of kwaliteitsproblemen richt u zich 
s.v.p. altijd direct aan de producent: 
 

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH 
Afdeling: Reparatur-Service 
Lempstr. 24 
 

42859 Remscheid / Duitsland 
 

      +49 2191/37 14 71 

      +49 2191/38 64 77 

      service@br-mannesmann.de 

Afvalverwerking 
 

Geef de schuifmaat met het oog op de 
milieubescherming af bij een gespecialiseerde 

afvalstortplaats. Doe hem niet in het 
huisafval maar geef hem af bij een 
gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische apparatuur. 
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