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Model: 72-2680

Calibror pentru sonometru
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Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare și să le păstrați 
pentru consultare ulterioară.

• Vă rugăm să exploatați în conformitate cu acest manual, în caz contrar calibrarea 
oferită de dispozitiv va fi redusă sau va eșua.

• Verificați starea înainte de utilizare. Dacă observați orice fisurare, rupere, 
deteriorare sau anomalie, sau considerați că dispozitivul este defect, opriți utilizarea 
dispozitivul imediat.

• Nu depozitați și nu utilizați instrumentul la temperaturi înalte și într-un mediu cu 
umiditate ridicată.

• Țineți calibrorul uscat și evitați vibrațiile puternice.
• Înlocuiți bateriile imediat ce este indicat de avertizarea pentru bateria descărcată.
• Scoateți bateriile uzate din aparatul de măsură, sau când acesta nu va fi folosit un 

timp mai îndelungat.
• Nu amestecați niciodată baterii vechi și noi, sau baterii de diferite tipuri.
• Nu aruncați niciodată bateriile în foc și nu încercați să reîncărcați bateriile ordinare.
• Înainte de a înlocui bateria, opriți calibrorul.
• Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, deconectați calibrorul după utilizare.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

CE ESTE INCLUS

FUNCŢIONALITĂŢI

• Calibror pentru sonometru și baterii
• Adaptor pentru microfon de 0.5"
• Șurubelniță
• Manual de utilizare
• Cutie de depozitare

• Acest calibror pentru sonometru a fost conceput pentru a răspunde cerințelor de 
măsurare ale tehnicienilor însărcinați cu urmărirea măsurilor de protecție a muncii, 
sănătății, birourilor de siguranță industrială și a controlului calității sunetului din 
diverse medii.

• Setări de calibrare 94dB sau 114dB.
• Poate fi utilizat cu microfoane de sonometru cu diametrul de 0.5“ sau 1.0”.
• Indicator de descărcare a bateriei.

Capacul/compartimentul bateriei

Comutator Off / 94dB / 114dB

Mic. 0.5" Bucşă adaptor

Cuplaj bucșă

Indicator baterie/baterie descărcată
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• Dacă sonometrul care trebuie calibrat are un microfon de 0.5”, montați bucșa 
adaptorului furnizat la cuplajul de pe calibror. Microfoanele de 1.0” se potrivesc 
direct fără adaptor.

• Introduceți microfonul aparatului de măsură care urmează să fie calibrat cu grijă 
până la capăt în secțiunea de cuplare a calibrorului.

• Pe sonometrul care trebuie calibrat, setați intervalul potrivit fie pentru 94dB, sau 
pentru 114dB.

• Setați calibrorul la 94dB sau la 114dB, după cum este necesar.
• Calibrorul va emite un ton pur de 1000Hz la nivelul specificat.
• Ajustați potențiometrul de calibrare a sonometrului (șurubelnița furnizată) până 

când sonometrul indică cu precizie nivelul corect (consultați manualul de utilizare 
pentru sonometru pentru instrucțiuni detaliate).

• După finalizarea calibrării, opriți ambele dispozitive și scoateți sonometrul  
din calibror.

FUNCȚIA DE CALIBRARE

Sonometru
Calibror

ÎNTREȚINERE

Schimbarea bateriei
• În condiții normale de funcționare, când calibrorul este pornit, indicatorul luminos 

de alimentare/descărcare baterie se va aprinde pentru a indica faptul că tensiunea 
bateriei este normală.  
Dacă indicatorul de baterie nu se aprinde, bateriile se află sub tensiunea minimă 
necesară pentru o funcționare corectă și trebuie înlocuite.

• Pentru a instala sau a schimba bateriile de 9V, deschideți compartimentul bateriei. 
Înlocuiți doar cu același tip de baterii, acordând atenție polarității corecte.

• Repuneți la loc capacul bateriei înainte de utilizare. 

Curățarea carcasei
• Ștergeți cu o bucată de pânză sau un burete umed. Nu utilizați solvenți deoarece 

aceștia pot deteriora carcasa. Nu scufundați în apă.
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INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR PENTRU CONSUMATORII 
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
Aceste simboluri indică faptul că este necesară colectarea separată a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice (DEEE) sau deșeuri de baterii. Nu aruncați aceste obiecte împreună cu 
deșeurile menajere. Separați pentru tratarea, recuperarea și reciclarea materialelor utilizate. 
Bateriile uzate pot fi returnate la orice punct de reciclare a bateriilor uzate disponibile la 
majoritatea comercianților cu amănuntul. Contactați autoritatea dvs. locală pentru detalii despre 
sistemele de reciclare a bateriilor și a DEEE disponibile în zona dvs.

Fabricat în China. PR2 9PP
Man Rev 1.0

SPECIFICAŢII

Frecvență 1000Hz ±2%

Calibrarea sonometrului 94dB ± 0.75dB
114dB ± 0.9dB

Tip potrivit de microfon 1“ mic. și microfon de 0.5” cu utilizarea adaptorului.

Deformare Deformare armonică de intervalul 94 dB ± 2%
Deformare armonică de intervalul 114 dB ± 5%

Temperatură de funcționare 0 to 50oC (32 to 122oF)

Sursă de energie
Baterie DC 9 V (006P, 6F22) x 2 off
* Recomandată utilizarea tipului alcalin sau de mare 
putere

Consum de energie Aprox. DC 7mA

Verificarea bateriei Indicator de baterie descărcată încorporat

Greutate Aproximativ 350g / 0.77lb (includeți bateriile)


