
  

Gebruikshandleiding ontvanger 

HD-2G 

6 Horizontale waterpas 

7 Ontvangst sensor 

8 LED Display 

9 Aan/uit toets en indicator 

10 Volume toets 

1 Verticale waterpas 

2 Batterij compartiment 

3 Baakklem aansluiting 

4 LED Display 

5 Markeer positie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afb. 1 Het apparaat aan / uit zetten 

Afb. 2 Het geluid aan / uit zetten 

Afb. 3 Batterij indicatie 

Afb. 4 Batterij vervangen 

  Afb. 1    Afb. 2    Afb. 3 

            Afb. 4 



 

 

 

 

 

Model Birdy HD-2G 

Ontvangt golflengte 502-550 nm 

Nauwkeurigheid ±0.1 mm/m 

Display 3 x LED (voorzijde, Achterzijde en Zijkant) 

Werkbereik Max. 75m (onder ideale omstandigheden) 

Werktijd ± 15 uur 

Voeding 1 х 9V, "Alkaline" (6LR61) 

Waterdichtheid IP54 

Bedrijfstemperatuur -10°C  / +40°C 

Opslag temperatuur -10°C  / +50°C  



 

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

vochtig is. Mochten de HD-2G 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 HD-2G  vies zijn, reinig deze dan met een schone 

vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen om het apparaat te reinigen. Maak 

glashuis en ontvangstsensor schoon met een kwastje en daarna een schone doek. 

 

 

 

De HD-2G worden in de fabriek onderworpen aan een zeer grondige inspectie.  

Er zit vanaf de aankoopdatum 12 maanden garantie op de HD-2G. 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 

 


