
Elke keer als u de VM128 inschakeld dient u de 
volgende stappen te doorlopen.

1. Stel het te meten materiaal in:
Schakel de VM128 in met de       toets. 
Druk 3x op       .      zal knipperen waarna u de 
materiaalsoort kunt kiezen door op      en      te 
drukken. bevestig de keuze met de       knop

2. Vasthouden van de VM128
Het is belangrijk om de VM128 goed vast te 
houden en de positie in je hand niet te 
veranderen. Dit om meetfouten te voorkomen.

3. Calibreren
Houdt het apparaat vrij in de lucht en druk op 
de      knop om de VM128 te calibreren. 
Blijf de VM128 vasthouden in deze positie, 
ook tijdens het meten.

De VM128 is nu klaar voor gebruik.

Deze metingen komen ongeveer overeen met een 
CM-meting en is bedoelt voor een eerste indicatie.  
Lees voor gebruik altijd de complete gebruiksaanwijzing.
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1.  Relatieve schaal  
2.  Anhydriet dekvloer (M%) 
3.  Anhydriet dekvloer (CM%) 
4.  Cement dekvloer (M%) 
5.  Cement dekvloer (CM%)
6.  Beton (M%)
7.  Gips pleister (CM%)
8.  Hardhout / Eiken (M%)
9.  Zachthout / Vuren (M%)

Materiaal

Meer informatie: 
www.metofix.com/vm128
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