
Handleiding MK202 30 meter Afstandmeter 

Functiebeschrijving 

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

aangegeven in deze handleiding. 

 

 

De MK202 Afstandmeter is een zeer compacte afstandmeter met een bereik tot 30 meter. De 

MK202 is erg makkelijk te gebruiken met slechts drie knoppen. 

 

1. Aan / meet knop 

2. Aanslag referentie / modus selectie knop 

3. Vorige / uitknop  

 

Gebruik: 

Enkele afstandmeting 

Bij inschakelen schakelt de laser direct in. Om de laser in te schakelen wanneer deze automatisch 

in stand-by is gegaan druk je een keer op knop 1. Het icoon bij 3 begint op het display te knipperen. 

Richt de laser en druk nogmaals op knop 1 om de afstandmeting uit te voeren. 

Oppervlaktemeting 

Druk na het inschakelen op knop 2. Op het scherm geeft icoon 5 de oppervlaktemodus aan. Op dit 

moment knippert de lange zijde van het rechthoeksymbool. Voer nu de eerste meting uit. Nadat de 

eerste meting uitgevoerd is, gaat bij 5 de andere zijde knipperen. Voer nu de tweede meting uit. 

Nadat beide metingen uitgevoerd zijn berekent het apparaat automatisch het oppervlak en geeft 

deze weer in het hoofdmeetgebied bij 11. 

Druk op knop 1 om de resultaten te wissen en nogmaals een oppervlaktemeting te doen. Druk op 

knop 3 om de oppervlaktemodus te verlaten. 

Volumemeting 

Druk na het inschakelen twee keer op knop 2. Op het scherm geeft icoon 5 de volumemodus aan. 

Op dit moment knippert de lange zijde van het volumesymbool. Voer nu de eerste meting uit. Nadat 

de eerste meting uitgevoerd is, gaat bij 5 de volgende zijde knipperen. Voer nu de tweede meting 

uit. Nadat de tweede meting is uitgevoerd, gaat bij 5 de staande zijde knipperen. Voer nu de derde 

meting uit. Nadat alle metingen zijn uitgevoerd, berekent het apparaat automatisch het volume en 

geeft deze weer in het hoofdmeetgebied bij 11. 

Druk op knop 1 om de resultaten te wissen en nogmaals een volumemeting te doen. Druk op knop 3 

om de volumemodus te verlaten. 
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Instellingen 

Druk 5 seconden op knop 1 om de instellingen te openen. Bij de instellingen kun je wisselen tussen 

metrische en imperiale metingen. Ook kun je de gemeten afstand tot 7 mm afstellen, het 

achtergrondlicht aanpassen en de pieptoon in of uitschakelen. Druk voor ongeveer één seconde op 

knop 1 om de instelling te kiezen die je wilt aanpassen, druk kort op knop 1 om deze instelling aan 

te passen. 

Aanslag referentie verstellen 

Door de verstelbare aanslag kun je het startpunt van de meting verstellen. Dit startpunt kan de 

onderkant van het apparaat zijn, óf de bovenkant van het apparaat. Het verstellen doe je door knop 

2 enkele seconden ingedrukt te houden. Je ziet nu bij icoon 4 op het display het pijltje van lengte 

veranderen. Dit pijltje laat zien of de lengte van het apparaat wel of niet van de gemeten afstand af 

getrokken wordt. 

 

 

 

 

Weergave op het beeldscherm: 

1. Geluid aan 

2. Geluid uit 

3. Laser aan-indicator 

4. Aanslag referentie; 

 meting vanaf de onderkant van het apparaat,  

 meting vanaf de bovenkant van het apparaat 

5. Oppervlak / volume / Pythagoras indicator 

6. Batterij indicator 

7. Data opslag indicator 

8. Aantal opgeslagen metingen 

9. Signaalsterkte 

10. Meethistorie / berekeningswaarden 

11. Hoofdmeetgebied 
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Indirecte Pythagoras meting 

Het apparaat beschikt over drie manieren om verschillende zijdes van driehoeken te meten met 

behulp van de stelling van Pythagoras.  

1. Druk na het inschakelen drie keer op knop 2. Op het scherm geeft icoon 5 de enkele Pythagoras 

modus aan. Deze modus word gebruikt om h te meten in een vergelijkbare situatie als hieronder. 

  

Op dit moment knippert zijde a van het Pythagoras symbool. Voer nu de eerste meting uit. Nadat 

de eerste meting is uitgevoerd, gaat bij 5 zijde b knipperen. Voer nu de tweede meting uit. Nadat 

beide metingen zijn uitgevoerd, berekent het apparaat automatisch de lengte van zijde h en geeft 

deze weer in het hoofdmeetgebied bij 11.  

Druk op knop 1 om de resultaten te wissen en nogmaals een Pythagoras meting te doen. Druk 

op knop 3 om de Pythagorasmodus te verlaten. 

2. Druk na het inschakelen vier keer op knop 2. Op het scherm geeft icoon 5 de dubbele 

Pythagoras 

modus aan. Deze modus wordt gebruikt om h te meten in een vergelijkbare situatie als hieronder. 

 

 

Op dit moment knippert zijde a van het Pythagoras symbool. Voer nu de eerste meting uit. Nadat 

de eerste meting is uitgevoerd, gaat bij 5 zijde b knipperen. Voer nu de tweede meting uit. Nadat 

de tweede meting is uitgevoerd, gaat bij 5 zijde c knipperen. Voer nu de derde meting uit. Nadat 

alle metingen zijn uitgevoerd, berekent het apparaat automatisch de lengte van zijde h en geeft 

deze weer in het hoofdmeetgebied bij 11.  

Druk op knop 1 om de resultaten te wissen en nogmaals een Pythagorasmeting te doen. Druk op 

knop 3 om de Pythagoras modus te verlaten. 

3. Druk na het inschakelen vijf keer op knop 2. Op het scherm geeft icoon 5 de enkele schuine 

Pythagorasmodus aan. Deze modus word gebruikt om h te meten in een vergelijkbare situatie als 

hieronder. 

  
Op dit moment knippert zijde a van het Pythagoras symbool. Voer nu de eerste meting uit. Nadat 

de eerste meting is uitgevoerd, gaat bij 5 zijde b knipperen. Voer nu de tweede meting uit. Nadat 

de tweede meting is uitgevoerd, gaat bij 5 zijde c knipperen. Voer nu de derde meting uit. Nadat 



alle metingen zijn uitgevoerd, berekent het apparaat automatisch de lengte van zijde h en geeft 

deze weer in het hoofdmeetgebied bij 11.  

Druk op knop 1 om de resultaten te wissen en nogmaals een Pythagorasmeting te doen. Druk op 

knop 3 om de Pythagorasmodus te verlaten. 

Let op: in de Pythagoras meetmodus moet zijde b altijd kleiner zijn dan zijde a, anders kan het 

apparaat geen juiste berekening uitvoeren en geeft deze een foutmelding weer. 

In de meetmodus van Pythagoras is het, om de meetnauwkeurigheid te garanderen, nodig om alle 

metingen vanaf hetzelfde startpunt te beginnen en te meten in de juiste volgorde zoals hierboven 

beschreven. 

Technische data: 

Meetbereik 0.05-30m 

Accuratie ±2mm tot 0.05mm/m. 

Laser klasse 2 

Laser type Golflengte 635nm, maximaal vermogen 1mW 

Automatische uitschakeling 2 min 

Automatische uitschakeling (laser) 15 sec 

Batterijen 2x 1.5V AAA 

Bedrijfstijd op 2 AAA batterijen Meer dan 5000 metingen 

Gebruikstemperatuur -10 tot 40℃ 

Bewaartemperatuur -20 tot 60℃ 

Afmetingen 90x40x24mm 

Let op: Indien zich ongunstige omstandigheden voordoen (zoals zeer fel zonlicht buiten, zwakke 

reflectie van het te meten oppervlak of ruw oppervlak), werk dan met een goed reflecterend doel 

(bijvoorbeeld een witte muur of een stuk A4-papier). In ongunstige omstandigheden is een grote 

meetfout mogelijk. Met behulp van een goed reflecterend doel wordt de kans op een meetfout 

aanzienlijk verkleind. 

Installeer of vervang de batterijen: 

Gebruik alleen 1,5 volt AAA batterijen. 

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

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

worden. 

Waarschuwing: 

- Dit instrument zendt laserstraling uit. Kijk dus niet rechtstreeks in de laserstraal. 

- Dit instrument kan, wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere optische instrumenten  

(zoals een spiegel of vergrootglas), oogletsel veroorzaken. 

- Dit instrument bevat een lasergenerator, die lasergolven kan genereren met straling van klasse 2 

en een golflengte van 635 nm, met een maximaal vermogen tot 1 mw. Een laserstraal onder 

deze klasse veroorzaakt normaal gesproken geen oogletsel. Toch kan direct staren in de 

laserstraal blijvend oogletsel veroorzaken. 

- Verwijder nooit de waarschuwingslabels op dit instrument. 

- Richt de laserstraal nooit op een sterk reflecterend object. De laserstraal die daar gereflecteerd 

wordt kan oogletsel veroorzaken. 

- Probeer dit instrument niet te repareren of te demonteren. Ongeautoriseerde reparatie van dit 

instrument kan ernstige schade door laser geïnduceerde straling veroorzaken. Elke reparatie 

moet worden uitgevoerd door een bevoegde technicus. 

- Gebruik dit instrument nooit op een plaats waar ontvlambare stoffen zoals ontvlambare 



vloeistoffen, gassen of stof aanwezig zijn. 

Problemen oplossen 

Error code Oorzaak Oplossing 

   D.E.* 
De gemeten afstand is groter dan het 

meetbereik 
 Meet binnen het meetbereik 

   D.E.* 
Het gereflecteerde laser signaal is te 

zwak 

Verander het reflecterende doel of bevestig 

een stuk A4 papier op het doel 

   B.L. De batterij is leeg Vervang de batterijen 

  *Wanneer het apparaat de error code D.E. aangeeft kan dit twee oorzaken hebben, in dit geval kun 

  je proberen een kortere afstand te meten of het de laser te laten reflecteren vanaf een beter 

  reflecterend oppervlak zoals bijvoorbeeld wit a4 papier. 

Onderhoud en garantie 

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

reinigings- of oplosmiddelen. 

Raak de lens van het instrument niet met blote handen aan. 

Garantie: 

Op de MK202 Afstandmeter van Maka is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing. 

 

 

 

 


