Felhasználói kézikönyv

882C
Digitális Zajszintmérő

1. Műszaki jellemzők
1-1 Mérési tartomány: 30~130dB.
1-2 Pontosság: ±1,5 dB
1-3 Frekvenciatartomány: 31,5Hz~8,5kHz között.
1-4 Kijelzés típusa: 4 számjegyes LCD kijelző.
1-5 Mintavételezés sebessége: másodpercenként kétszer.
1-6 Tápfeszültség: 2 db 1,5V AAA elemek.
1-7 Elemek élettartama: kb. 30 óra (folyamatos használat mellett).
1-8 Működési körülmények: Hőmérséklet: 0°C~40°C és relatív páratartalom: max. 80%.
1-9 Tárolási körülmények: Hőmérséklet: -10°C~60°C és relatív páratartalom: max. 70%.
1-10 Méretek: 125 mm × 57 mm × 21 mm.
1-11 Tömeg: kb. 144 g (elemekkel együtt).
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Mikrofonos érzékelő fej.
„POWER” gomb.
"MAX/MIN" gomb.
Háttérfényt szabályozó érzékelő.
"FAST/SLOW" gomb.
LCD Kijelző.

3. Működési leírás
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3-1 Nyissa fel az elemtartó rekeszt, tegye az elemeket a készülékbe, majd zárja vissza az elemtartó fedelét.
3-2 A műszer bekapcsolásához nyomja meg a készülék oldalán található "POWER" gombot, ekkor a kijelzőn minden
ikon megjelenik egy kis ideig, majd a műszer gyors karakterisztikájú módba ("FAST") kapcsol.
3-3 Ha a pillanatnyi zajszintet szeretné tudni, akkor a "FAST/SLOW" gomb megnyomásával kapcsoljon gyors
karakterisztikájú módba ("FAST"), ekkor a kijelzőn gyorsan (kb. 0,125 másodpercenként) változik a mért
érték. Ha az átlagos zajszintre kíváncsi, akkor a "FAST/SLOW" gomb megnyomásával kapcsoljon lassú
karakterisztikájú módba ("SLOW"), ekkor a kijelzőn lassan (kb. 1 másodpercenként) változik az érték.
3-4 A maximum mért érték megtekintéséhez nyomja meg a "MAX/MIN" gombot, majd a minimum érték
megtekeintéséhez nyomja meg újra a "MAX/MIN" gombot. A normál kijelzéshez nyomja meg a gombot újra.
3-5 Ha már nem használja a műszert, akkor a kikapcsoláshoz nyomja meg a "POWER" gombot, így ezzel energiát
takarít meg. A műszer 10 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.
3-6 Gyenge fényviszonyok esetén automatikusan bekapcsol a kijelző háttérfénye, ami segíti az értékek leolvasását az
LCD kijelzőről.
3-7 Kikapcsolt állapotban tartsa nyomva a "FAST/SLOW" gombot 5 másodpercig, ezután az automatikus kikapcsolás
funkció le lesz tiltva. A funkció újbóli engedélyezéséhez nyomja meg röviden a gombot újra.

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.

