
Garanti
FAST Lokal 400 repareras eller byts ut utan kostnad 
- dvs. om handhavandet av utrustningen skett enligt 
instruktionsbok - under garantitiden 12 månader.

Ingående delar
❶ Korrelator / Marklyssnare 1 st 
❷ Sändare blå med sensorer och antenn 1 st
❸ Sändare röd med sensorer och antenn 1 st
❹ Väska 1 st 
❺ Markmikrofon* med kabel och tillbehör 1 st
❻ Lyssnarstav* med förlängningspinnar 1 st
❼ Adapter till hörlur 1 st
❽ Markstift till markmikrofon* 1 st
❾ Hörlurar 1 st
❿ Laddare 1 st
⓫ Hydrofoner 1 st
 Manual 1 st
* Extra tillbehör

Lathund Korrelator Lokal 400 (övrigt se engelsk manual)

Knappar & Kontakter Huvudmeny  Inställningar
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❶ Knapp för data mottagningsprocessen, 
 automatisk justering och kalibrering
❷ Knapp för att avbryta eller återgå till    
 föregående funktion, för att radera data, 
 eller för att lämna menyn
❸ På / Av-knapp 
 [På = Tryck kort / Av = Tryck i några sekunder]
❹ Touch display  
❺ Den här ratten har två funktioner: Du kan 
 antingen trycka eller vrida.
 Vrid på ratten för att komma till menyn 
 och inställningsfunktionerna och för att 
 ange redan valda inställningar. Tryck på 
 ratten för att bekräfta val eller inställning
❻ Antennanslutning till vänster Antenn
❼ Jack för anslutning av hörlurar
❽ Lock för hörlursjack (IP65)
❾ Skydd för USB-kabelanslutning
❿ USB-kabelanslutning
⓫ Laddningsstatus LED (uppifrån)
 Blå: ladda enheten
 Grön: laddning slutförd
 Orange: extern strömförsörjning,
 Nätadapter ansluten
⓬ Laddningsuttag
⓭ Skydd för laddningsuttag (IP65) 
⓮ Mikrofonuttag
⓯ Antennanslutning till höger Antenn 

Menyalternativ och val aktiveras antingen direkt 
via pekskärmen (❹) eller med ratten (❺). Om du 
vill använda enheten med pekskärmen trycker du 
önskad menyalternativet eller valrutan.

Alternativt vrida ratten medurs eller moturs för att 
aktivera de tillgängliga menyalternativ och valrutor. 

Aktiva menyalternativ eller markeringsrutor är 
markerade i gult.

Genom att trycka på ”Avbryt” (❷) lämnar systemet 
respektive menyalternativet och valruta. 

❶ Korrelation
❷ Marklyssning
❸ Inställningar 
❹ Uppkoppling till PC/Laptop

Om du vill lämna den valda menyn och gå tillbaka 
till huvudmenyn trycker du på den övre kontroll-

menyn  eller knappen “Avbryt” .  

❶  Datum & Tid

❷  Språk

❸  Avstängningstid - Automatiskt 1- 60min

❹  Belysning pekskärm - 0-100%

❺  FIlter marklyssnare/lyssnarstav

❻  Hörselskydd 

 (se kapitel 6.3.1 eng. manual)

❼   Pekskärm

❽  Radera minne / Reset inställningar

❾  Korrelationsinställningar mellan sändare

❿  Frekvenser / korrelation

⓫  Måttenheter

⓬ Information om enheten

Bekräfta val med “OK”-knappen

Om du vill lämna den valda menyn och gå tillbaka 
till huvudmenyn trycker du på den övre kontroll-

menyn  eller knappen “Avbryt” .  



Korrelation Korrelation

Välj filterinställningar i korrelationsmenyn ❿  

❶ Filterinställning från A och B
❷ Inställningar för högpassfiltret (HP)
❸ Inställningar för lågpassfiltret (TP)
❹ Aktivera hörlursuttaget  
❺ Växlar hörlursuttaget mellan A och B
❻   ”Fortsätt” -knappen
❼   ”Back” -knappen
❽ Uppdatera

Filternivåerna kan justeras genom att välja lämpliga 
högpassfilter ❷ och lågpassfilter ❸. De inställda 
filtren visas i koherensbilden som ytterligare röda 
linjer. Om högpassfiltret eller lågpassfiltret har valts 
blinkar linjen blå i bilden och rutan är markerad i 
röd. Nu kan filtervalet ändras genom att peka på 
bilden eller genom att använda ratten.

Tryck på ”Fortsätt” ❻  eller att gå tillbaka 
❼ 

Filterinställning Signalförstärkning
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 Automatisk mätning
 Om automaiskt läge väljs med symbolen
kommer korrelationen alltid att startas i automa-
tiskt läge [filter och förstärkning ställs in automs-
tiskt av systemet]

Om det automatiska mätläge har valts kommer 
nästa fönster att visa parametrar med ledningsdata, 
rörmaterial ❶, rörlängd ❷ och rördiameter ❸ 
som måste anges. När dessa data matats in kom-
mer ljudhastigheten ❹ visas.

Om du vill radera några värden kan du antingen 
trycka på knappen ❻  eller välj “- - -” som 
rörmaterial.

När rörmaterial, rörlängd och rördiameter är in-
matat tryck ❼  för att startat korrelationen.

Nu startas en automatiskt justering av ljud-
nivåförstärkningen så att ljudnivån är optimal. 
Detta indikeras också genom anpassning av 
förstärkningsnivån som visas i den nedre kanten.

Sedan utförs några testmätningar med olika filter-
inställningar. 

Efter en kort stund börjar mätproceduren och 
bestämning av exakt positionen av läckan.  

Om du vill lämna den valda menyn och gå tillbaka 
till huvudmenyn trycker du på den övre kontroll-

menyn  eller knappen “Avbryt” .

 Manuell mätning
 Om du vill göra en mätning manuellt, 
tryck på ikonen “Manuell mätning”. Ett fönster visas 
där du behöver ange vissa data, t.ex. rörmaterial, 
rörlängd och rördiameter.

När alla rörparametrar har angetts, tryck på 
“Fortsätt”  för att komma till menyn där 
filtren måste ställas in. Ställ in högpassfiltret och 
lågpassfiltret ( se “Filterinställning” ).

Gå vidare med  och välj att starta 
korrelationen med ❶  . Mätning kan stoppas 
eller pausas med 

❶ Start / Stopp av korrelation
❷ Byte av olika mätpunkter/sändare
❸ Hörlursinställningar
❹ Volym hörlur  
❺ Spara mätresultat
❻ Indikering av läckans läge
❼ Korrelationsresultat
❽ Förstärkningskanal A numeriskt värde (0-100%)
❾ Frekvensillustration (FFT) för kanal A
❿ Filterinställning (Koherens) (FFT) för A och B
⓫ Frekvens illustration (FFT) för kanal B
⓬ Förstärkningskanal B numeriskt värde (0-100%)
⓭ Antal genomförda genomsnittliga beräkningar
⓮ DELTA  T  i millisekunder 

Om du vill ställa in förstärkningsnivån tryck på 
knappen ”Nivå” ❹ i huvudfönstret för korrelation. 

Ett nytt fönster öppnas där du kan justera den 
önskade förstärkningsnivån med ratten eller med 
pek på skärmen.

OBS!: Förstärk ljudnivån så att indikeringens streck-
nivåindikator ❶ fyller ungefär hälften av skalan.

TIPS: Om du trycker  eller på ”Sändare” -knap-
pen ❷ justerar systemet automatiskt förstärk-
ningsnivån.

OBS! Övriga funktioner se Engelsk manual.


