
❶ Förstärkardel: Känslighet 900V / G eller   
  högre (400Hz)

	 	 Frekvensomr.	100Hz	till	2200Hz
  Strömkälla 6V (4x1,5V LR14)
  Vikt / Storlek 780gram / 163 x  

  76,5 x 145 mm
❷ Markmikrofon: Vikt 580gram
❸	Hörlurar: Impedans 8 ohm
• 3-delad jordstav
• Programvara och USB-kabel
❹	Aluminiumväska
• Manual

EXTRA TILLBEHÖR
• Lyssnarstav för spindellyssning
• Magnetmikrofon
•	 Vattentät	väska

Garanti
DNR-18 repareras eller byts ut utan kostnad - dvs. 
om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok	-	under	garantitiden	12	månader.

Ingående delar

❶ ❷

❸ ❹

Lathund Marklyssnare DNR-18 (övrigt se engelsk manual)

Knappar, kontakter och uttag

❶  SENS. Känslighetsinställning
	 Inställning	från	00	till	40,	där	40	är	den	högsta	

känslighet / förstärkning.

❷  Spara
	 Tryck	för	att	spara	lägsta	värde	vid	mätning.

❸ LCD display
 Visar	ljudstyrkan,	lägsta	värde,	batterikapacitet,	

filterinställningar	etc.

❹  Notchfilter
	 Används	 för	 att	 ta	 bort	 störande	 ljud	 från	

strömkablar (60Hz).

❺ Alternativ ON / OFF
	 Använd	denna	knapp	när	alternativ	magnetmi-

krofon används istället för markmikrofon.

❻  Bakgrundsbelysning ON / OFF

❼  FILE
 Denna knapp kontrollerar sparade data och 

ljudkurva.

❽  Brusreducering 
 Använd	denna	knapp	när	du	vill	minska	på	ljud	

och	buller	som	inte	har	med	läckan	att	göra.
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Försiktghet
•	 Undvik	att	vatten,	annan	vätska	eller	metallfrag-

ment tränger in DNR-18’s förstärkare.
•	Ta	 inte	på	eller	påverka	 komponenterna	 i	 för-

stärkaren.
• Undvik starka slag mot markmikrofonen.
•	 Låt	inte	DNR-18	ligga	i	stark	sol	under	längre	tid.
•	 Lämna	inte	batterierna		i	batteriboxen	när	DNR-18	
inte	används	under	en	längre	tid.

⓫  USB kontakt
 Används för kontakt med PC

⓬ Strömbrytare
 Sätter	PÅ	och	AV	utrustningen

⓭ Fäste för nackrem
 
⓮ Fäste för bälte
 
⓯ Hörlusuttag
 
⓰ Kontakt för markmikrofon eller magnetmikro-

fon.

❾  Lågfilter
 Använd	denna	knapp	för	inställning	av	lågfilter.	

Denna	knapp	kan	också	vara	för	att	förflytta	sig	
ner	i	filer	eller	i	grafer.

❿  Högfilter
 Använd	denna	knapp	för	inställning	av	Högfilter.	

Denna	knapp	kan	också	vara	för	att	förflytta	sig	
upp	i	filer	eller	i	grafer.

⓱ ⓲ Batterihållare med lucka

⓳ Lapp med serienummer mm.
 

 Gummikula för att reducera störande ljud

 Mikrofon

 Kabeljusterare

 Tryckknapp för att lyssna med markmikrofon

 Ferritkärna

 Kontakt till marklyssnare

Batteribyte
I	LCD-displayens	övre	högra	hörn	finns	symbolen		
som	visar	 status	på	batterierna.	Vi	 full	 kapacitet	
visas symbolen    och vid blinkande symbol     
bytes	batterierna	direkt.



• Koppla upp utrustningen genom att sätta i 
kontakten för markmikrofonen och hörlurarna 
i	respektive	uttag.

•	 Slå	på	utrustningen	med	ON	/	OFF	knappen.

•	 Kontrollera	batterierna	genom	batterisymbolen.

•	 Gå	jäms	med	ledningen	och	ställ	ner	markmik-
rofonen med jämna mellanrum (c:a 0,5m) och 
lyssna	efter	läckljud.

•	 Knappen	på	markmikrofonens	handtag	trycks	in	
varje	gång	man	skall	lyssna.	Känsligheten	justeras	
med SENS. - knappen.

•	 Maxpunkten	på	läckljudet	indikerar	läckans	läge	
som	visas	i	figuren	nedan.

•	 Läs	av	minimumvärde	på	skalan	och	lyssna	i	hör-
lurarna	efter	läckljudet	och	gör	en	noggrannare	
sökning.

LCD-displayen Spara mätvärden

HAMAFO Teknik AB
Box	1224,	Kvarnbergsv.	29,	141	25	HUDDINGE
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Tryck	in	knappen	på	marklyssnaren	och	sedan	knap-
pen 	för	att	spara	mätvärdet.	Släpp	knappen	på	
markmikrofonen	och	börja	om	för	nytt	mätvärde.

Filen	sparas	i	fillistan.

 Flagga:	När	många	minimivärdet	av	 läckljudet	
samlas	blir	det	svårt	att	identifiera	vilka	data	som	
är vilken i fältet.

Därför	 kan	en	flagga	 	 läggas	till	 varje	 gång	när	
datalagring	 slutar	 i	 ett	 specifikt	område.	Flaggan	
kan	läggas	till	och	tas	bort	till	/	från	sparad	datan	
vid	markören	genom	att	trycka	  i	fillistan

Graf: Den	grafiska	skärmen	visar	sparade	data	i	ett	
diagramformat.

Upp	till	tio	(10)	mätdata	visas	på	skärmen.	När	det	
är	fler	än	10	mätdata	visas	markören	  längst 
ned	i	grafen	på	höger	sida	av	skärmen,	och	grafen	
kan rullas med hjälp av   och  .

•  BPF	 :	 Visar	 filterinställning,	 lägsta	till	 högsta	
frekvens.

•  NF	 (notch-filter):	Visar	filterinställning.	 (50Hz,	
60Hz,	FRÅN)

•  NR	(brusreducering):	Visar	NR	setup.	(Lv.1,	Lv.2,	
Lv.3,	FRÅN)

•  SENS (känslighet): Visar känslighetsinställningen. 
(00	till	40)

•  MIN:	Visar	lägsta	ljudstyrka.	(000	till	999)

•  Bar numeriskt	värde:	Visar	numeriska	värdet	på	
skalan.	(00	till	90)

• :	Lyser	när	förstärkardelen	är	ansluten	till	PC.

• : Lyser när bakgrundsbelysningen används.

• :	Visar	batteriets	kapacitet.	(Display	är	gjord	
i	tre	olika	nivåer.	Byt	batterier	om	detta	märke	
börjar	flimra.)

•  No.FULL:	Visas	när	antalet	sparade	filer	nått	full	
nivå	(250	filer).

Marklyssning
Ledningens	material	åstadkommer	olika	karaktärer	
på	läckljudet	därför	används	olika	filterinställningar.

Nedan	visas	grovt	vilka	frekvensområden	som	an-
vänds	beroende	på	ledningsmaterial	mm.

Filter	 LÅG	och	Filter	HÖG	ställs	 in	med	hjälp	av	
knapparna   och  

Valt	frekvensområde	visas	uppe	i	vänstra	hörnet	
på	LCD-displayen	(BRF:).

Notch-filter	(NF)	kan	också	användas	när	man	får	
in	störande	frekvensljud	från	elkabel	mm.	(50Hz,	
60Hz,	FRÅN).

Filterinställning

Brusreducering (NR)
Denna	funktion	medger	reduktion	av	oönskat	brus	
som	saknar	kontinuitet	t.ex	trafik	och	vind.	

Hög	 effekt	 uppnås	 när	 den	 inställda	 nivån	 är	
förhöjd.	Det	finns	en	viss	 fördröjning	 (tyst	gång)	
i	NR-funktionen	innan	ljud	hörs	i	hörlurarna	efter	
knappen	på	markmikrofonen	tryckts	in.

 Lv.1:		 0.2	sekunder
    Lv.2:  1.0 sekunder
    Lv.3:  3.0 sekunder

Spara mätvärden
Det	är	möjligt	att	spara	mätpunkter	 i	filer	 för	att	
sedan	kunna	visas	i	en	graf.	Det	som	sparas	är	fil-
nummer,	miniminivå,	datum/tid,	flagga	och	övrigt.


