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Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Birdy VM800 Vochtmeter. 

De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden gelezen 

alvorens het instrument de eerste keer in gebruik te nemen. De beheerder moet er 

op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen. 

Het is verboden de batterijen bij het huisvuil te deponeren, deze alstublieft 

inleveren bij een batterij verzamelpunt. Als dit instrument is afgeschreven, deze 

niet bij het huisvuil deponeren maar inleveren bij een afval recycling station. 

 

 

 

De Birdy VM800 maakt gebruik van 3 stuks AA 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. “Hold” bevriest het beeld Hold functie 

2. Meetmodus selecteren 

3. Temperatuur en luchtvochtigheidssensor 

4. Schakelen tussen °C en °F 

5. Aan/Uit schakelaar 

6. Vocht sensor 

7. Batterijen compartiment 

 

 

Druk kort op de Aan/uit toets (5) 

Stel de te meten ondergrond in door op de pijlen (2) te drukken: 

 

Drywall:  Pleisterwerk / Stucwerk 

Masonry:  Baksteen / Metselwerk 

Softwood:  Zachte houtsoorten 

Hardwood: Harde houtsoorten  
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- Houdt de sensor (6) tegen het vlakke oppervlak, op de display zal de vocht  

   indicatie zichtbaar zijn. 

- Bij het overschrijden van het vochtpercentage in het oppervlak zal er een  

  waarschuwingssignaal klinken. 

 Drywall en Masonry bij een vochtigheid van >70% 

 Softwood en Hardwood bij een vochtigheid van >17% 

 

- Druk op de Holdknop (1) om het beeld te bevriezen en de gemeten  

  waarden mee te nemen. 

  Druk op de °C/°F om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit 

- De VM800 schakelt na ± 10 min. Niet gebruikt te worden automatisch uit  

  of druk op de Aan/uit toets (5) 

 

 

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

vochtig is. Mochten de VM800 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 VM800 vies is, reinig deze dan met een schone 

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

 

 

 

Meetbereik Softwood: 0%-55%, Hardwood 0%-35% 

De vochtmeting bij Drywall en Masonry zijn relatieve 
metingen 

Meet nauwkeurigheid Softwood, Hardwood ± 4% 

Max. meetdiepte 20mm ( 3/4") 

Automatische 

uitschakeling 

Na ± 10minuten 

Voeding 3 x AA batterij 

Werktemperatuur 0-40°C 

Werkbaar in  

Luchtvochtigheid van 

0-70% 

Opslag klimaat -10 tot +50°C (5%-95% RH) 

Afmeting 132 x 73 x 33mm 

Gewicht 150gr 

 

 

 

 



 

 

 

De VM800 worden in de fabriek onderworpen aan een zeer grondige inspectie.  

Er zit vanaf de aankoopdatum 12 maanden garantie op de VM800. 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 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 


