
Handleiding MK150S Schuifmaat 

Functiebeschrijving 

Lees de handleiding voor eerste gebruik zorgvuldig door en gebruik het apparaat zoals 

aangegeven in deze handleiding. 

 

 

De MK150S Schuifmaat is het ideale stuk meetgereedschap om complexe vormen met grote 

precisie op te meten.  

 

 

Gebruik: 

De MK150S Schuifmaat meet buitenmaten, binnenmaten, diepte en bied de mogelijkheid voor een 

stapmeting. 

Druk op de Aan/uit knop en draai de vergrendelschroef los. Wanneer de schuifmaat niet op nul staat 

bij het inschakelen kun je deze op nul zetten door op de zero-knop te drukken. Wanneer je de 

schuifmaat op nul zet ben je klaar om te meten met elke meetmethode. Wanneer de het display 

bijvoorbeeld 50mm aangeeft bij een meting met de externe meetbekken, staan alle andere 

meetbekken ook op 50mm. Je hoeft dus niet digitaal te schakelen tussen de verschillende meet 

methodes. 

Schakelen van millimeters naar inches doe je door een keer op de meeteenheid instellen knop te 

drukken.  

De batterijen vervangen: 

De meegeleverde CR2032 3V batterij is al gemonteerd in het batterij compartiment. Wanneer de 

batterij vervangen dient te worden gebruik je de meegeleverde schroevendraaier om het schroefje op 

de batterijklep los te draaien. Vervang de batterij en schroef het klepje weer terug, draai deze hand 

vast. 

 

 



Technische data: 

 

 

 

 

 

 

Waarschuwing: 

- De Maka Schuifmaat is een gevoelig apparaat en moet met zorg behandeld worden. 

- Bewaar de schuifmaat altijd in de bijgeleverde case om beschadigingen te voorkomen. 

- Bewaar of gebruik het apparaat niet bij extreme temperaturen of op een plaats die onderhevig is 

aan snelle temperatuurschommelingen. Het instrument werkt mogelijk niet correct als het buiten 

zijn gebruikstempratuur wordt gebruikt. 

- Probeer het instrument niet uit elkaar te halen. Laat het repareren door jouw Maka dealer. 

Onderhoud en garantie 

Gebruik een droge, zachte doek om vuil van het instrument te verwijderen. Gebruik geen 

reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. 

Gebruik de meegeleverde case om de schuifmaat op te bergen en te vervoeren. 

Garantie: 

Op de MK150S Schuifmaat van Maka is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing. 

 

Specificaties 

Accuratie  ±0,01mm  

Meetbereik 150mm 

Materiaal Volledig Rvs 

Meeteenheden MM / Inch 

Batterijtype CR2032 3V 

Gebruikstemperatuur -10℃ tot 50℃ 

Bewaartemperatuur -20℃ tot 60℃ 

Afmetingen 235 x 78 x 18mm 


