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Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu 

Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja 
huollettuna. Tämä takuu on voimassa 12 kuukautta ja se alkaa ostopäivästä.  
Takuu ei koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai mitään vikaa, joka on aiheutettu kun mittaria on 
käytetty väärin, muutettu, käsitelty huolimattomasti tai vioitettu tahallisesti tai epänormaalilla 
käytöllä/käsittelyllä. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta Amproben 
puolesta. Saadaksesi takuupalvelua, palauta tuote (ostokuitin kopion kera) lähimmälle 
Amprobe-jälleenmyyjälle. Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Huolto”.  
TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO JA SE KORVAA KAIKKI 
MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. NIIHIN KUULUU, MUTTA EI RAJOITU, MIKÄ 
TAHANSA EPÄSUORA TAKUU KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN 
TARKOITUKSEEN. VALMISTAJA EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, 
EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI 
TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, RIIPPUMATTA SIITÄ MISTÄ 
TAHANSA TEORIASTA NE JOHTUVAT. Jotkut valtiot eivät salli epäsuoran takuun rajoittamista tai 
seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. Siksi tämän takuun rajoitukset ja 
poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia ostajia. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo tämän takuun 
jonkin ehdon pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, ei sellainen päätös vaikuta minkään muun 
ehdon lainvoimaisuuteen tai toimeenpantavuuteen. 
 

Huolto 

Kaikissa mittalaitteissa jotka palautetaan jälleenmyyjälle takuuaikana tai sen jälkeen, tulee olla mukana 
seuraavat tiedot: Sinun nimesi, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio ostokuitista. Lisää mukaan 
vielä vikakuvaus ongelmasta. Lähetä mittari Amprobe-jälleenmyyjällesi toimituskulut maksettuina (FOB 
määräasemalla). Valmistaja ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. 
 

Takuun alainen huolto 

Lue takuuohjeet ja tarkista paristo ennen mittalaitteen lähettämistä. Ota yhteyttä Amprobe- 
jälleenmyyjääsi. Lähetä mittari Amprobe-jälleenmyyjällesi toimituskulut maksettuina (FOB 
määräasemalla). Valmistaja ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. 

Huolto takuuajan umpeuduttua 

Ota yhteyttä Amprobe-jälleenmyyjääsi. 
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1) Tuulisuoja 
2) Mikrofoni 
3) LCD-näyttö 
4) Taajuuspainotuksen valinta (A/C) 
5) Maksimin/minimin seurantanappi (MAX) 
6) ON/OFF-nappi 
7) Taustavalo 
8) Vasteajan valinta (FAST/SLOW) 
9) HOLD-nappi 
10) Tallennus (REC)-nappi 
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1. Symbolit 
  Huomio! Noudata käyttöohjetta 

  Vaatimustenmukaisuusmerkki, jolla vahvistetaan voimassaolevien                  
Eurooppalaisten direktiivien noudattaminen. 

 Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Pyydä 
kierrätyslaitokselta tietoja oikeasta hävitystavasta 

Varoitukset ja huomautukset 

• Mikäli tuulennopeus (tai ilmavirtaus) on voimakasta (yli 9-10m/s), käytä tuulisuojaa mikrofonin 
päällä. 

• Yleisissä äänentaso-mittauksissa, käytä painotusta A. Tarkistaaksesi äänessä 
(hälyssä/häiriössä/melussa) olevan matalataajuisen äänen osuus, käytä painotusta C. Mikäli 
C-painotuksella mitattu taso on paljon suurempi kuin A-painotuksella mitattu, silloin ilmassa on 
suuri määrä matalataajuista ääntä (hälyä/häiriötä/melua). 

• Käytä normaalimittauksissa FAST- mittausnopeutta. Tarkistaaksesi keskimääräinen äänentaso, käytä 
hidasta (SLOW) mittausnopeutta. 

2. Toimitussisältö 
Vakiovarusteet: 

• 1 kpl : SM10 tai SM20-S äänentasomittari 
• 1 kpl : 9V paristo 
• 1 kpl : Download Suite CD-levy (vain mallissa SM-20-A) 
• 1 kpl : USB-kaapeli 
• 1 kpl : Users manual 

 
Mikäli jokin näistä puuttuu tai on vioittunut, palauttakaa koko pakkaus jälleenmyyjällenne, josta tuotteen 
ostitte. 

3. Johdanto 
Tämä äänentasomittari on suunniteltu täyttämään mittausvaatimukset erilaisissa ympäristöissä. Laite täyttää 
äänentasomittareille asetetut vaatimukset IEC651 Type2-, ANSI S1.4- ja JISC1502-mukaisesti 

4. Käyttö  
1. Paina ON/OFF-nappia kytkeäksesi mittalaite päälle 

2. Valitse haluttu vasteaika ja taajuuspainotus. Mikäli ääni koostuu lyhyistä äänipurskeista tai halutaan tietää 
äänentason huippuarvo, valitse vasteajaksi FAST (nopea, 125ms). Mitataksesi keskimääräistä äänentasoa, 
valitse vasteajaksi SLOW (hidas, 1s). Valitse taajuuspainotus A (näytöllä dBA) yleisiin äänentasomittauksiin 
(A-painotusta käytetään, kun melua mitataan kuulemisen tai kuulovaurion kannalta) ja taajuuspainotus C 
(näytöllä dBC) mikäli mitataan akustisen materiaalin äänentasoa (C -painotusta käytetään impulssimelun 
mittaamisessa). 

3. Pidä mittaria kädessä tai kiinnitä se kolmijalkaan (tripodiin) ja osoita sen mikrofoni oletetun äänen 
suuntaan. Äänentaso näytetään näytöllä.  
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MAX/MIN-toiminto  
MAX/MIN –toiminto pitää muistissaan mittauksen aikana käyneen suurimman arvon (MAX) ja pienimmän 
arvon (MIN) sen jälkeen kun tämä toiminto on käynnistetty painamalla MAX-nappia lyhyesti. Aina kun 
MAX-nappia painetaan, mittari siirtyy näyttämään joko MAX-tai MIN-arvoa. Tämä toiminto lopetetaan 
pitämällä MAX-nappia pohjassa yli 2s. 

HOLD 
HOLD-napin painaminen ”jäädyttää” sen hetkisen mittauslukeman näytölle (eli pysäyttää näytön). 

Taustavalo (Backlight) 
Taustavalo-napin painaminen sytyttää taustavalon näytölle. Taustavalo sammuu kun nappia painetaan 
uudelleen. Taustavalo sammuu myös automaattisesti 15s kuluttua. 

Tallennustoiminto, RECORD (vain mallissa SM-20A) 
Aloittaaksesi mittaustulosten tallennus, toimi seuraavasti: 

1. Käynnistä mittalaite painamalla ON/OFF-nappia 
2. Paina SM20-A laitteen REC-nappia aloittaaksesi mittaustulosten tallennus muistiin 

 

PC-ohjelmisto (vain mallissa SM-20A) 
Siirtääksesi mittausdata mittalaitteelta PC:lle, toimi seuraavasti: 

1. Kytke USB-kaapeli laitteen ja PC: väliin 
2. Asenna ja käynnistä ohjelmisto (varmista myyjältä että kyseessä on viimeisin ohjelmistoversio). 
3. Varmista ohjauspaneelista (Control Panel) mihin COM-porttiin kaapeli asentui (vaikka siinä onkin 

USB-liitin, niin kyseessä on virtuaalinen COM-portti). 
4. Käynnistä ohjelmisto ja valitse portti samaksi kuin ohjauspaneelin kautta katsoen näkyi (mikäli ei 

ole mahdollista niin vaihda portti ohjauspaneelin kautta sopivaksi) tai käytä automaattista portin 
etsintää. 

Kalibrointi 
Kalibrointi suoritetaan käyttämällä akustista kalibraattoria SM-CAL1 (94dB, 1kHz siniaalto). 
 
(Työterveyslaitoksen internetsivuilta: 
Melumittarin kalibrointi 
Melumittarien toimintakunnon varmistamiseksi ja kalibroimiseksi käytetään melukalibraattoria. Se tuottaa normaalisti 1000 
Hz:n taajuudella 94 dB äänenpainetason. Melumittarin mikrofoni asetetaan kalibraattoriin tiiviin sovittimen avulla ja 
kalibraattorin äänenpaine mitataan. Mikäli lukema poikkeaa paljon kalibraattorin lukemasta, melumittaus ei ole luotettava.) 
 
Kalibrointi: 

1. Aseta mittalaite toimintatilaan dBA ja FAST 
2. Työnnä mikrofoni varovasti kalibraattorin kalibrointireikään 
3. Paina mittarin A/C-nappia ja HOLD-nappia samanaikaisesti vähintään 1 sekunnin ajan. LCD-näyttö 

vilkkuu kalibroinnin merkiksi 
4. Kun LCD-näyttö on vilkkunut, vapauta molemmat napit. Äänentasona näkyy nyt näytöllä 94,0bD. 

Kalibrointi on suoritettu. 
5. Kalibrointi tulee suorittaa niin monta kertaa, kunnes näytöllä näkyy 94,0dB. Kalibrointiväli on 1 

vuosi. 

5. Tekniset tiedot  
Yleiset: 
Näyttö LCD, 4-digittiä 
Mikrofoni ½” electret concenser-mikrofoni 
Alhaisen paristojännitteen ilmaisu Vaihda paristo välittömästi kun pariston symboli ilmestyy näytölle 
Paristo 9V NEDA1640, IEC6F22, JIS006P 
Pariston kesto noin 50h (alkaliparisto) 
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Automaattinen sammutus noin 5 minuuttia 
Käyttöympäristö sisäkäyttö, <2000m 
Käyttölämpötila ja –kosteus 5…40°C, <80%RH 
Säilytyslämpötila ja –kosteus -10…60°C, <70%RH 
Koko ja paino 200 x 55 x 38, 233g (sis. pariston) 
 
CE-EMC: EN61326.1 Tämä tuote täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset: 89/336/EEC 
(elektromagneettinen yhteensopivuus) & 73/23/EEC (pienjännite) kuten muutettu 93/68/EEC (CE-merkintä). 
Kuitenkin, sähköinen häiriö tai intensiivinen sähkömagneettinen kenttä laitteen läheisyydessä voivat haitata 
mittauspiirejä. Mittalaite reagoi myös ei-haluttuihin signaaleihin joita voi olla mittausympäristössä. 
Käyttäjän tulee ottaa huomioon mahdolliset sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat harhaanjohtavat 
mittaustulokset. 
 
Sähköiset (Audio) 
Standardi jota käytetty IEC651 type 2, ANSI 1.4 type 2 
Dynaaminen alue 50dB 
Erottelukyky 0,1dB, näytön päivitysväli noin 0,5s 
Aikapainotus FAST (125ms), SLOW (1s) 
Taajuusalue 31.5Hz … 8 kHz 
Mittausalueen valinta Automaattinen 
A-painotus 30…130dB 
C-painotus 35…130dB 
Tarkkuus ±1,5dB 
Kalibrointiväli 1 vuosi 
 

6. Kunnossapito ja korjaus 
Mikäli pariston symboli ilmestyy näytölle, on paristo vaihdettava välittömästi. 
Laitteessa ei ole mitään muita käyttäjän vaihdettavissa olevia osia kuin paristo. 
Laitteen voi puhdistaa veteen tai mietoon puhdistusaineeseen kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä 
hankausaineita, alkoholipohjaisia puhdistusaineita tai liuottimia. ÄLÄ upota laitetta veteen. 
 

Pariston vaihto 

Sammuta laite ja avaa paristokotelon kansi (liu’uttamalla). Vaihda paristo. 
Irrota paristo myös aina mikäli laitetta ei käytetä pitkään aikaan (paristo voi vuotaa). 
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