
  

Gebruikshandleiding 

Digitaal waterpas 

DL600 / DL1000 



 

 

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Birdy DL600 of DL1000 hellingshoek 

waterpas. De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden 

gelezen alvorens het instrument de eerste keer in gebruik te nemen.  

De Birdy DL600/DL1000 maakt gebruik van 2 stuks AAA Alkaline batterijen. 

Oplaadbare batterijen kunnen ook gebruik worden (min. 1500 mAh),  

dit zal de bedrijfsduur met ± 20% verminderen. Gebruik geen oplaadbare en alkaline 

batterijen door elkaar. Mix geen oude en nieuwe batterijen. Als het apparaat lange tijd 

niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen tijdens de opslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Buis waterpas 

2. Aan/uit schakelaar / 0 set knop 

3. Meeteenheid / Verlichting 

4. Hold / Geluid 
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Model Birdy DL600 / DL1000 

Nauwkeurigheid ±0.2° 

Display resolutie 0.05° 

Werktijd ± 40 uur 

Voeding 2 x AAA alkaline batterij 

Waterdichtheid IP54 

Bedrijfstemperatuur 0°C  / +40°C 

Opslag temperatuur -20°C  / +60°C  

1. Het apparaat in en uitschakelen: 

Na dat de batterijen zijn geplaatst, druk je kort op (2) om de DL600/DL1000 

aan te zetten. Houdt (2) lang ingedrukt om deze weer uit te schakelen. 

 

2. 0-set: 

Om de hoekmeter op 0° te krijgen druk kort op (2) de hoekmeter reset  

naar 0°. 

 

3. Meeteenheid wijzigen:  

Om de meeteenheid te wijzigen druk je kort op (3), de meeteenheid zal 

wijzigen tussen °, %, mm/m en in/ft. 

 

4. Verlichting display: 

Druk lang op (3) om de verlichting van de display aan of uit te zetten. 

 

5. Hold functie: 

Druk kort op (4) om de gemeten waarde vast te houden (HOLD), druk weer 

kort op (4) om de Hold functie weer uit te zetten. 

 

6. Geluid:  

Om het geluid aan of uit te zetten houdt je (4) lang ingedrukt. Bij elke 90° 

meting zal een akoestisch signaal hoorbaar zijn. 

 



 

Het apparaat dient niet opgeborgen te worden op een plek waar het heet en/of 

vochtig is. Mocht de DL600 / DL1000 een langere tijd niet gebruikt worden, haal 

de batterijen dan uit het instrument en berg zowel het apparaat als de batterijen 

op, in een koele droge ruimte. Als de DL600 / DL1000 vies is, reinig deze dan met 

een schone vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen om het apparaat te 

reinigen. Maak de display schoon met een kwastje en daarna een schone doek. 

 

 

 

De DL600 / DL1000 worden in de fabriek onderworpen aan een zeer grondige 

inspectie. Er zit vanaf de aankoopdatum 12 maanden garantie op de DL600 / 

DL1000. Om garantie te claimen dient u:  

Het aankoop bewijs kunnen laten zien 

Het apparaat niet te hebben geopend 

Het apparaat correct te hebben gebruikt 

 

Defecte producten zullen dan binnen de garantietermijn kosteloos gerepareerd of 

vervangen worden. Mits deze aangeboden worden bij een geautoriseerde dealer. 

 

Niet onder garantie vallen: 

- Defecten welke veroorzaakt zijn door onvakkundig gebruik 

- Val- en/of stootschade 

- Vochtschade 

- Als het product onredelijk veel gebruiksschade heeft 

- Kalibratie en onderhoud vallen niet onder de garantie 

Noot: 

- Controleer voor elke klus of het meetgereedschap correct werkt 

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade,  

   welke veroorzaakt wordt door een product fout 

- De garantie wordt bij reparatie of vervanging niet verlengd 

- De garantie is niet overdraagbaar 

 


