Hlukoměr HT-80A
Návod k obsluze

Kontakt na dodavatele
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
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1. Obsah balení:
•
•
•

Detektor hluku
Manuál v AJ
Baterie 9V

2. Popis zařízení

1 – Mikrofon zachycující hluk
2 – Displej
3 – Tlačítko Hold (podržet
měřenou hodnotu)
4 – Tlačítko MIN/MAX
(zobrazení MIN/MAX hodnot)
5 – Tlačítko Power
6 – Matice pro zapojení
držáku
7 – Zadní kryt baterie
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3. Použití
•

Vložte do zařízení baterii 9V.

•

Zapněte detektor tlačítkem Power. Jakmile se zařízení zapne, začne ukazovat
aktuální hodnotu hluku v dB.

•

Pro podržení aktuální hodnoty k náhledu stiskněte krátce tlačítko HOLD. Nyní se
Vám zobrazí poslední naměřená hodnota. Pro zpuštění měření stiskněte opět
tlačítko HOLD.

•

Pro zobrazení naměřené minimální a maximální hodnoty stiskněte opakovaně
tlačítko MIN/MAX. Při první stisku se Vám zobrazí maximální naměřená hodnota.
Dalším stiskem se zobrazí minimální hodnota. Třetím stisknutím začne zařízení
opět zobrazovat aktuální hodnoty hluku.

•

Zařízení vypnete dlouhým podržením tlačítka Power.
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Tabulka hluku (v dB), které se objevují v našem okolí:

dB

Příklad vnímání člověkem

0

práh slyšitelnosti

20

ticho, bezvětří, akustické studio, knihovna

30

šepot, velmi tichý byt, velmi tichá ulice

40

tlumený hovor, šum v bytě, tikot budíku

50

běžný ruch v kanceláři, tlumený hovor, běžný pouliční ruch

60

běžný hovor, ruch v davu

70

vysavač, ruch na frekventované ulici v městě, poslech televize

80

tunel železnice, křik, symfonický orchestr

90

vrtačka, hluk motorových vozidel, jedoucí vlak

100

pneumatická vrtačka, maximální hluk motorky, přádelny

110

velmi silný hluk, rockový koncert, hlasité obráběcí stroje

120

startující letadlo z 1 m

130

hluk působící bolest, akustické trauma
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4. Závěrečná ustanovení
Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.
Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.
Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou
odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.
Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiná forma
šíření musí být se souhlasem této společnosti.
Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, neváhejte nás kontaktovat pomocí výše
uvedených údajů.

SHX Trading s.r.o

Strana 5

