
 
Zet unit aan door tegelijk op knop 3 en 4 te drukken
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Druk A en kies, indien nodig met D de juiste 
reflector, b.v   Al 07 of Al 12 of AL 30
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3 Ga naar de plaats waar reflector ongeveer ligt en 
druk op 4 om reflector te zoeken, als metaal 
detector. Zodra reflector is gevonden unit minimaal 
30 cm in het midden voor de reflector plaatsen.
Druk nu op knop 3 en rij rustig met regelmatige 
snelheid over het midden van de reflector en rij door 
tot een een pieptoon klinkt. Houd de knop ingedrukt 
tot een pieptoon klinkt, nu is de is meting voltooit.

Reflector

Noteer waarde, met toets F terug 
voor nieuwe meting
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Min. 30 cm

Voor enige tips zie achterzijde

	

MEASUREMENT

Dit beeld zal even  verschijnen, waarna de 
gemeten waarde in beeld komt.

ok

Let op !!

Bij ontkoppelen van de 2 delen 
moet de unit uitgeschakeld zijn 
(toets E)

Voor het inschakelen de unit koppelen 

http://www.asintra.eu
http://www.asintra.eu


• Let op dat er in de buurt van de meting geen metalen voorwerpen de meting kunnen 
beïnvloeden. 

• Let ook op met schoenen met stalen neuzen in de buurt. 
• Minmaal 1 mtr vanaf de vangrail
• Minimaal 2 mtr vanaf geparkeerd staande auto’s

Indien er meerdere reflectoren in de buurt van 
elkaar geplaatst worden is het van belang dat deze 
minimaal 100 cm uit elkaar geplaatst worden, let 
ook op de meetrichting

De beste manier om ook jaren later de reflectoren terug te kunnen vinden is  de positie 
vast te leggen d.m.v. GPS. Voor informatie hierover kunnen wij u informeren.

Als referentie kan men ook objecten gebruiken, b.v lichtmast nr….. of hectometer paaltjes. 
Daarbij kan men nog de afstand vanaf de kant aangeven, echter als men een lengte 
referentie heeft kan de reflector simpel worden terug gevonden in dat dwars profiel.
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100 cm

Meet richting


