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Försiktighet

Ingående delar

Panel

Manual FUJI FSB-8D Digital lyssnarstav

FUJI FSB-8D repareras eller byts ut utan kostnad - dvs. om 
handhavandet av FSB-8D skett enligt instruktionsbok - under 
garantitiden 12 månader från köp.

• Undvik att vatten, annan vätska eller metallfragment  
 tränger in i FSB-8D’s förstärkare.
• Ta inte på eller påverka komponenterna i förstärkaren.
• Undvik starka slag mot förstärkarhuset.
• Låt inte FSB-8D ligga i stark sol under längre tid.
• Lämna inte batterierna  i batteriboxen när FSB-8D
 inte används under en längre tid.

OBS! Om FSB-8D’s LCD display inte kan ses i olika vinklar 
behöver inte LCD displayen vara trasig. Vid temperaturer
högre än +45°C eller lägre än 0°C kan displayen försvinna. 
Om detta händer behöver inte LCD displayen vara trasig.

• Förstärkardel: Strömkälla 3V (2x1,5V LR6)
   Vikt 250gram
• Hörlurar:                        Impedans 24 ohm
• Väska  380 x 150 x 110 mm
• Stav  2 X 330 + 1 x 340 + 1 x 100 mm
• Manual

Hörlursuttag
LCD display

VolymON/OFF

Stav

Signaluttag

Batteribox

Volym

Skruva fast staven med dess gänga i för-
stärkardelen

Sätt dit hörlurens kontakt i 
förstärkardelen.

Justera ljudnivån genom att vrida på 
volymknappen.

Uppkoppling

Battericheck
Tryck på ON/OFF-knappen och konstatera om strömindike-
ringspilen blinkar. Om pilen fortsätter att blinka konstant, är 
batteriet dåligt. I detta fall byts batterierna.

Garanti       Handhavande (1)
Håll staven mot föremålet som skall avlyssnas 
och tryck på ON/OFF knappen.

Ljudstyrkan visas på LCD-displayen och ljud hörs 
i hörlurarna.

Om ”OUT OF RANGE” märket 
blinkar på LCD-displayen, är 
ljudsignalen för hög. 

Öppna batterilocket och 
ändra känsligheten med 
”SENS”-knappen.

Ljudstyrkan regleras med volymknappen.
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LCD-displayen visar ljudnivån i 2 figurer, 00-99.

När ljudnivån överstiger 99, indikerar ljudnivåpilen genom 
att blinka över ”OUT OF RANGE”. I detta fall, tryck ljudnivå-
knappen från ”L” till position ”M” eller från ”M” till position 
”S” för att reducera inkommande ljudnivå.

OBS !  Värdet som visas på LCD diplayen under tiden som 
pilmärket kontinuerligt visar till och från markerar ej det 
riktiga värdet. 

När det bara visas 1 siffra på displayen höj inkomande ljud-
nivå från ”o” till position ”O” eller från ”O” till position ”O”

Handhavande ljudnivå (1) Exempel

Reservdelar

Ljudnivå & Volymknapp

FSB-8D 2014

OBS !   Ljudnivåknappen består av 3 positioner (O, O &  o).

Position Large ”O” visar inkommande ljudnivå som den är.
Position Medium ”O” visar inkommande ljudnivå 1/10 av ”O”.
Position Small ”  o” visar inkommande ljudnivå 1/100 av ”O”.

Volymknappen ändrar inte nivån på LCD-displayen.

Ljudnivåknappen ”SENS” används för att höja och sänka mätvärdet 
på LCD-displayen.

Om t.ex. ljudnivåknappen står i position Medium ”O” och 
visar 44 på LCD-displayen och när ljudnivåknappen trycks 
till position Small ”o” visar den 04.

Eller om ljudnivåknappen trycks till position Large ”O” och 
visar 40 samtidigt som ljudnivåpilen blinkar.

Från ovan exempel kan Du förstå att ljudnivåknappen
skall stå på Medium ”O” för att få korrekt resultat.

OBS !  Det numeriska värdet erhålls genom ovan angivet
sätt. Emellertid - inkommande, ursprungliga ljudnivån änd-
ras inte.
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1. Volymkontroll 2. Packning 3. Hölje (vänster)
4. Skruv 5. Hållare sensor  6. O-ring
7. Panelglas 8. Panel 9. Knapp (svart)
10. PCB & LCD PCB 11. Skruv 12. Batterifjäder
13. Sensor 14. Hölje (höger) 15. Skruv
16. Skruv 17. Batterlock

Exklusiv representant för FUJI TECOM INC. Japans ledande tillverkare av 
mätinstrument inom läck- och lokaliseringsutrustningar.

Sida 2 av 2

HAMAFO Teknik AB
Kvarnbergsvägen 29, 141 45 HUDDINGE

Tel: +46 (0)8 - 608 24 20, Fax 08 - 711 93 15
info@hamafo.se, www.hamafo.se


