
Garanti
Aqua M300 D repareras eller byts ut utan kostnad - 
dvs. om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok - under garantitiden 12 månader.

Ingående delar

1 Aqua M 300D huvudenhet 1 st 
2 Hörlurar 1 st
3 Markmikrofon 1 st
4 Mikrofonsensor (extra tillbehör) 1 st
5 Mikrofonsensor med knapp 
 (extra tillbehör) 1 st
6 Lyssnarstav 1 st
7 Spiralkabel 1 st
8 Väska stor (extra tillbehör) 1 st
9 Väska liten 1 st
10 Markstift med magnet stor 1 st
11 Markstift till 4+5 stor (extra tillbehör) 1 st
12 Markstift till 4+5 liten (extra tillbehör) 1 st
13 3-delad stav M6 (extra tillbehör) 1 st
14 Magnet till sensor (extra tillbehör) 1 st
15 3-delad stav M10 till lyssnarstav 1 st
16 Adapter M6/M10 (extra tillbehör) 1 st
17 Gassensor med stav och damask 
 (extra tillbehör) 1 st
18 Gassensor med gåsnacke (extra tillbehör) 1 st
19 Ledningssökare PWG för plastledningar
  (extra tillbehör) 1 st

❶

❷

❸
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Aqua M300 D (övrigt se engelsk manual)

Knappar, kontakter och uttag

1 Vänster vridknapp
 Denna ratt har två funktioner: Du kan antingen 

trycka  eller vrida . Vrid ratten för att justera vo-
lymen i hörlurarna medan mätning pågår. Tryck 
på ratten för att radera den aktuella mätserien.

2	 On	/	Off	knapp,	starta	mätningen  
- Automatisk förstärkning

 - Automatisk filterinställning

3	 Höger	vridknapp	
 Denna ratten har två funktioner: Du kan antingen 

trycka eller vrida. Vrid ratten för att komma åt 
menyn och funktionesinställningar och ange 
redan valda inställningar. Tryck på ratten för att 
bekräfta val och inställningar. När knappen trycks 
ner under längre tid visas aktuella tangentbords-
konfigurationer för mätmenyn.

4 Knappen Avbryt
 Tryck kort för att komma åt överordnad meny. 
 Tryck länge för att radera den aktuella mätserien.

5	 Touch-skärm
6	 Anslutning	för	PC-kabel
7	 Hörlursuttag
8	 Batterilucka
9	 Mikrofoningång	till	markmikrofon	och	lyssnar-

stav
10	Aqua	M300	anslutning	vätgassensor

Navigation- och menystruktur
Aqua M300 har ett antal menyer och rutor som du 
kan välja genom att antingen använda pekskärmen 
eller höger vridknapp. 

När du använder pekskärmen, tryck med fingret på 
menyn eller rutan som du vill välja. Du kan också 
aktivera med den högra ratten antingen medurs el-
ler moturs för att gå igenom hela menyn eller rutor 
för att komma till rutan som du vill välja. 

Aktiverade menynivåer eller rutor är markerade 
med gult.

Tryck på ratten när du är klar för att bekräfta ditt val. 

Menyn eller rutan du har valt kommer nu att visas.

Tryck på knappen Avbryt   för att lämna menyn 
eller rutan som visas och återgå till föregående.

Marklyssning / Spindellyssning
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1	 Marklyssning	/	Spindellyssning
 Välj denna meny vid normalt användande.

2	 Långtidsmätning (Se Engelsk manual)
 
3	 Gasläcksökning	(Se Engelsk manual)
 
5	 Inställningar

6	 Anslutning	för	PC	(Se Engelsk manual)

7	 Hjälpmeny	(Se Engelsk manual.)

Justering	av	volym	i	hörlurarna
Du kan justera volymen för hörlurarna för att passa 
dina behov. Tryck på menyknappen (1) som visas 
på bilden. Vrid ratten till höger eller peka på pek-
skärmen och dra fingret till värde som du vill välja. 

Tryck ratten till höger för att bekräfta den nya in-
ställningen eller tryck på knappen Avbryt.

Mikrofonens	känslighet
För att ställa in mikrofonens känslighet tryck på 
symbolen för sensorn känslighet (1). Sensorkäns-
lighetsfönstret öppnas.

Mikrofonförstärkning visas på en skala från 0 till 
100%. Vrid ratten till höger eller peka på pekskär-
men och dra fingret till värde som du vill välja. 
Känslighetsvärdet är idealisk när kontrollen bar 
(2) till vänster är hälften rött, som visas på bilden.

Tryck ratten till höger för att bekräfta den nya in-
ställningen eller tryck på knappen Avbryt.



Filterval

Smartläge

Tryck på inspelningsknappen (2) eller tryck på knap-
pen på handtaget på den universella mikrofonen 
(5) för att starta mätningen. Håll knappen intryckt 
under hela mätningen. Enheten kommer att stoppa 
mätning och spara data när knappen släpps.

Displayen visar en mätserie som består av de se-
naste sex individuella mätningar samt den aktuella 
mätningen.

Den första mätningen sparades visas på position 1. 
Varje ytterligare mätning förskjuter förra mätningen 
till höger. När läget 6 har nåtts, tas det äldsta av 
de sex mätningar bort automatiskt, dvs den sista 
mätningen vissas alltid i fölt 1.
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Volymläge

Endast ljudamplituden av det lägsta uppmätta 
värdet visas i volymläget.

Tryck på inspelningsknappen (2) eller tryck på knap-
pen på handtaget på den universella mikrofonen 
(5) för att starta mätningen. Håll knappen intryckt 
under hela mätningen. Enheten kommer att stoppa 
mätning och spara data när knappen släpps.

Displayen visar en mätserie som består av de se-
naste sex individuella mätningar samt den aktuella 
mätningen.

Den första mätningen sparades visas på position 1. 
Varje ytterligare mätning förskjuter förra mätningen 
till höger. När läget 6 har nåtts, tas det äldsta av 
de sex mätningar bort automatiskt, dvs den sista 
mätningen vissas alltid i fölt 1.

Höjden på stapeln indikerar brusamplituden på en 
skala som sträcker sig från 0 till 100. Du är mest 
sannolikt att hitta läckan på plats som visar den 
högsta amplitudvärdet.

OBS! Övriga funktioner se Engelsk manual.

Filterval
Du kan välja ett av tre förinställda filter när de utför 
akustisk läcksökning. Vart och ett av filtren kan 
ändras individuellt under mätning.
Att välja en av de fördefinierade filterinställning-
arna, navigera till filterymbolen (1) på displayen, 
aktivera symbolen och bekräfta ditt val. Fönstret 
för filterinställning öppnas.

Spindellyssning / Ventillyssning (2)
Det är en fördefinierad frekvensområde från 0 till 
2000 Hz med en 200Hz högpassfilter och en 200Hz 
lågpassfilter som är idealiska för att kontrollera 
statusen på ventiler och brandposter.
Marklyssning (3)
Det finns en fördefinierad frekvensområde från 
0 till 1000 Hz med en 50Hz högpassfilter och en 
400Hz lågpassfilter som är idealiska för att kontrol-
lera läckljudet på marken. Detta är fabriksinställ-
ningen och därmed inställningen när enheten tas 
i drift för första gången.
Användare (4)
Denna förinställning använder filtret område som 
definieras av dig som användare i frekvensområdet 
inställningsmenyn (se avsnitt 6.4.5 i Engelsk ma-
nual) enligt dina egna specifika filterpreferenser. 
När produkten lämnar fabriken, är frekvensområ-
det från 0 till 1200 Hz med en 100Hz högpassfilter 
och en 800Hz lågpassfilter.

Aktivera den inställning och bekräfta ditt val genom 
att trycka på ratten till höger. Tryck på knappen 
Avbryt för att lämna fönstret utan att ändra filtret 
inställningen.

Fördefinierade filter kan du ändra de fördefinierade 
filter frekvenserna manuellt under akustiska läck-
sökning verksamhet i alla Mätning lägen som helst 
mellan enskilda mätningar.

Manuell	och	automatisk	Filterjustering
Navigera till frekvensområdet displayen (1), akti-
vera skärmen och bekräfta ditt val.
Fönstret för det akustiska filteranpassningen 
öppnas.

Högpassfiltret, lågpassfiltret, frekvensspektrumet 
liksom statussymbol för aktivering av hörlurarna 
är alla presenterade på displayen.

Det frekvensspektrum som presenteras visas med 
färgtoning. Mörka färger visar lågfrekventa ljud, och 
ljusa färger indikerar högfrekvent ljud

Den förinställda filterkonfigurationen är aktiv. Detta 
indikeras av den röda högpassfiltrets värdefält och 
den röda högpassfiltret bar (2) A och (2) B i frek-
vensbandet liksom de röda lågpassfiltret bar (3) A 
och (3 ) B i frekvensbandet.

Om du vill ändra frekvensvärdet av filtret, vrid rat-
ten till höger eller tryck på pekskärmen med ett 
finger och dra högpassfilter bar till den position där 
du vill att det ska vara.

Om du vill ändra frekvensvärdet av lågpassfilter, 
vrid ratten till vänster en gång. Den lågpassfilter 
konfigurationen är nu aktiv. Detta indikeras av den 
röda lågpassfiltret värdefältet (3) A och den röda 
lågpassfiltrets bar (3) B i frekvensbandet.

När du arbetar, är inställningen för lågpassfilter per-
fekt när alla högfrekventa ljud ligga inom det mar-
kerade området och högpassfilter är inställd så att 
den nedre vänstra delen av rutan är på den högra 
lutande flank av den största delen av spektrumet.

Mätläge
Mätlägessymbolen (1) på displayen visar vilket 
läge som har ställts in. Välj med höger vridknapp.
(2) Smartläge
(3) Volymläge
(4) Söka efter efter ledning (se kapitel 10 i den 
Engelska manualen) 

Filterjustering Mätläge


