
Handleiding MKWT40 Digitale Waterpas 

Functiebeschrijving 

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

aangegeven in deze handleiding. 

 

 

De MKWT40 is een lichte en compacte digitale waterpas. Met een nauwkeurigheid tot 0,1° kun 

je erg accuraat hoeken uitzetten of objecten waterpas stellen. 

 
1. Verticale waterpas libel 

2. Horizontale waterpas libel 

3. Aan/Uit en INC/ABS knop 

4. Display 

5. Hold/verlicht display knop 

6. Batterij compartiment (op de achterkant) 

7. Magneten (op het referentieoppervlak) 

8. Hellingsrichting 

9. Gemeten hoek 

10. Afwijking in mm/m 

 

Gebruik: 

Druk om het apparaat in te schakelen op de knop bij nr. 3. De waterpas schakelt in op de absolute 

meetstand, ABS verschijnt in het scherm. Druk nogmaals op knop 3 om te schakelen naar de helling 

stand, INC verschijnt in het scherm. 

- In de ABS stand geeft de waterpas de afwijking in millimeters per meter weer bij 10. De afwijking 

in millimeters per meter word weergegeven tot een maximale afwijking van 100 mm/m, daarna 

verdwijnt dit uit het scherm. 

- In beide standen zie je bij 8 een pijl staan. Deze pijl geeft aan of de linkerkant hoger of lager 

staat dan het midden. Wijst de pijl naar boven, dan staat de linkerkant hoger dan de rechterkant. 

In dit geval dient deze naar beneden gebracht te worden om het object waterpas te stellen. 

Wanneer de waterpas volledig horizontaal staat en 0.0° aangeeft zal deze pijl verdwijnen. 

 

 



- Het bereik van de waterpas is 4x 90°. Dit houdt in dat de waarde in het scherm op zal lopen tot 

90° bij een volledig verticale meting. Wanneer je het apparaat door zou kantelen (richting 180°, 

ondersteboven) zul je de waarde in het scherm weer zien aflopen naar 0° wanneer deze 

waterpas ondersteboven gehouden wordt. 

Instellingen en kalibreren 

Voor optimale nauwkeurigheid is de waterpas gekalibreerd na productie. Indien nodig kan deze 

opnieuw gekalibreerd worden. 

1. Schakel de waterpas uit en plaats deze op een stabiel waterpas oppervlak. 

2. Druk en houd de knop bij nr. 5 vast. Terwijl je deze knop vast houdt druk je op knop 3. In het 

scherm zie je nu nummer “-1-“ knipperen. 

3. Druk nogmaals op knop 3. Nummer “-2-“ zal nu knipperen in het scherm. 

4. Draai de waterpas nu horizontaal180 graden terwijl je deze 

tegen het vlakke oppervlak gedrukt houdt. Je draait dus de 

waterpas 180° zonder deze op te tillen, schuivend over het 

vlakke oppervlak waaraan deze gekalibreerd dient te worden. 

Druk daarna nogmaals op knop 3. De waterpas is nu 

gekalibreerd. 

 

 

 

 

Technische data: 

Meetbereik 4x 90° / 100mm/m 

Nauwkeurigheid 0,1° 

Automatische uitschakeling 5 min 

Batterijen 2x 1.5V AAA 

Bedrijfstijd op 2 AAA batterijen ~100 uur 

Gebruikstemperatuur 0 tot 40℃ 

Afmetingen 416x50x21mm 

Installeer of vervang de batterijen: 

Gebruik alleen 1,5 volt AAA batterijen. 

Installeer de batterijen in het daarvoor bestemde compartiment (6) en sluit de batterijkap. 

Wanneer het apparaat voor een lange tijd buiten gebruik zal zijn, dienen de batterijen verwijderd te 

worden. 

Problemen oplossen 

Wanneer het apparaat een error code geeft is dit waarschijnlijk doordat de waterpas over zijn lengte 

as gekanteld wordt. Voor een accurate meting dient de waterpas recht op het materiaal geplaatst te 

worden. Wanneer het apparaat op de achterkant ligt zal deze een error geven totdat deze weer in 

de juiste positie gehouden wordt. 

Onderhoud en garantie 

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

of oplosmiddelen. 

Garantie: 

Op de MKWT40 Digitale Waterpas van Maka is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing. 


