
Bestnr. 80 33 08

Digitale schuifmaat
PMS 150

Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige
andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische
eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.
© Copyright 2005 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.
Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo
Internet: www.conrad.nl  of www.conrad.be



2

Belangrijk! Beslist lezen!
Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belang-
rijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het
niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades,
die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Introductie

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Lees eerst deze gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door voordat u de digitale
schuifmaat in gebruik neemt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

Meetbereik Precisie Resolutie
0 - 150 mm 0,03 mm   (0 - 150 mm) 0,01 mm
0 - 6 inch 0,001 inch (0 - 6 ") 0,0005 inch

Meten
Het meetresultaat kan op het display afgelezen worden.
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Vervangen van de batterij
Het batterijvakdeksel in de pijlrichting aftrekken. Haal de lege batterij er uit en verwij-
der de lege batterij volgens de geldende wettelijke voorschriften. Plaats de nieuwe
batterij volgens de juiste polariteit. De pluspool wijst naar boven richting batterijvak-
deksel.
Type batterij: SR 44 W

Extra aanwijzing voor de digitale meetschuif PMS 150

In verband met de CE-keuring (elektromagnetische verdraagzaamheid) EG-richtlijn
89/336/EWG, moet er op gelet worden, dat dit product niet in de directe nabijheid van
magnetische velden (luidsprekers, permanentmagneten enz.), elektromagnetische
velden (op- / ontladingen) gebruikt mag worden, omdat deze velden de volgende
fouten kunnen veroorzaken.

Optredende fouten:
Er wordt van "mm" naar "inch" overgeschakeld en omgekeerd.

Oplossing:
Met de omschakelaar van "inch" naar "mm" schakelen of omgekeerd.


