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SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

• Информация  за  устройството

•  Средна  стойност  на  устройството

•Експортиране на  настройките  на  светлината  към  устройството  чрез  USB

• Функция  за  мащабиране

•Насоки  за  ограничения  на  шума

Определете  настройките

•  Статистика  на  графиката

•  Ограничения  на  шума  в  отчета

•  Диаграма

• Покажи  в  диаграмата

•   Час

•Форматиране  на  USB  ключа

Седмичен  доклад

•   Покажи  в  отчета

• Измервания  на  живо

•Експортирайте  лог  файлове  от  вътрешната  памет

Докладване

•  Ден

•Устройства  в  отчета

•Мини  дисплей

• Изпрати  доклад

•Импортирайте  данни  от  измерванията  от  USB  ключа  към  софтуера

•Светъл  ден  -  300,  310  и  XL

•  Настройване  на  доклад  за  шума

•Аларма

USB  ключ  SoundEar®

Дневен  доклад

•Светла  нощ  -  300,  310  и  XL

•  Име  на  отчета

Данни  от  измерванията
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Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

•  Показване  като  часове,  дни  или  диаграма

•  Статистика  на  графиката

• Покажи  в  диаграмата

•  Навигация  в  библиотеката

SoundEar®3  фабрични  настройки

•  Изберете  целева  папка

Библиотека

•  Генериране  на  доклад  за  шума

• Калибриране  на  микрофона

Разширени  настройки

• Покажи  измервания

• Връщане на  фабричните  настройки  на  устройството

Технически  спецификации

•  Показване  на  измервания  в  папка

Поддръжка

•  Експортиране  на  измерванията  в  CSV

• Аналогов  изход

• Фабрични  настройки



Моля,  намерете  всички  наши  най-нови  актуализации  на  нашия  уебсайт:  soundear.com/downloads

SoundEar  A/S

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

SoundEar®3  320 SoundEar®3  310XLSoundEar®3  300 SoundEar®3  310
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SoundEar®  YouTube  канал  за  допълнителна  информация  относно  нашия

по-добра  звукова  среда  за  вас  и  другите.  SoundEar®3  е  проектиран  така,  че  да  можете  лесно  да  

го  настроите  и  да  започнете  да  го  използвате  веднага.

soundear@soundear.com

За  уроци  с  видео  инструкции,  моля,  разгледайте  нашия

Ако  имате  въпроси  или  коментари,  моля  свържете  се  с  нас  на:

Радваме  се,  че  избрахте  един  от  нашите  продукти,  за  да  ви  помогнем  да  създадете

Надяваме  се  да  ви  хареса  да  използвате  SoundEar®3.

SoundEar®  продукти.

SoundEar®3,  съветваме  ви  да  прочетете  внимателно  това  ръководство  преди  употреба.

Това  ръководство  с  инструкции  предоставя  информация  как  да  се  възползвате  напълно  от  

вашия  продукт.

За  пълно  разбиране  на  характеристиките  и  възможностите  на

Честито  за новото ви

SoundEar®3  –  устройство

Искрено  Ваши,

https://soundear.com/downloads/


Какво  е  SoundEar®3

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието
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SoundEar®3  е  визуално  базиран  продукт,  предназначен  да  предостави  на  потребителя  компр

задълбочен  преглед  на  шумовите  условия  в  заобикалящата  ги  среда.  SoundEar®3  визуализация

елиминира  шума  и  ви  предупреждава,  когато  шумът  стане  твърде  силен.  Той  е  идеален  инструмент  за

SoundEar®3:  

600  дни.

в Excel.

•   Има  обхват  на  измерване  от  30  dB  до  120  dB.
•  Възможност за  изключване  на  визуалния  предупредителен  сигнал  през  нощта,
 

•    Интегриран  дневник,  който  запазва  LAeq  1  минутни  измервания  за  до

•  Преглед  на  множество  устройства  в  реално  време  със  софтуера  SoundEar®  чрез
добавяне  на  безжичен  USB  донгъл  или  микро  компютър.

•   Лесно  прехвърляне  на регистрационни  данни  в  софтуера  SoundEar®  чрез  USB
 
  за  пълен  преглед  на  вашата шумова  среда.

•    Всички  измервания  се  записват  в  Csv  формат  и  могат  да  се  отварят

така  че  да  не  се безпокоят  пациентите,  които  спят  в  болниците.

наблюдение  и  картографиране на  вашата  шумова  среда.



Настройване  на  устройството  SoundEar®3

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието
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Съдържание  на  кутията

Моля,  проверете  съдържанието  на  кутията  в  зависимост  от  закупената  кутия

1.  SoundEar®3  2.  

6.  USB  адаптерен  кабел

2. USB  ключ  със  софтуер
 
3.  Външен микрофон

4.  Четири  полюсни удължителни  кабели  за  калибриране
 
5.  Захранващ адаптер  с  щепсел  за  ЕС,  САЩ  и  Обединеното  кралство



Настройване  на  устройството  SoundEar®3

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието
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Оптимално  разположение  на  устройството  SoundEar®3

Как  да  монтирате  вашия  SoundEar®3  на  стената

VESA,  моля,  консултирайте  се  с  включеното  ръководство  за  потребителя.

Височина:  1,8м.  над  земята

2.  Избягвайте  да  поставяте  SoundEar®3  близо  до  звукопоглъщащи  материали.

Диаметър:  10-11м.

Площ:  40  м2

Директно  на  стената  Модел  300, 310  и  XL
 
Ако  използвате  скоба  за  стенен  монтаж Проверете  за  наличен

щепсел  наблизо.  Затегнете  винт  (диаметър  8-9  мм)  и  проверете  дали  шкафът  е  здраво  закрепен.

Когато  избирате  място  за  вашия  SoundEar®3,  моля,  уверете  се,  че  следвате  инструкциите  по-долу:

1.  Уверете  се,  че  не покривате  микрофона  в  долната  част  на  устройството.

•  Да  не  е  близо  до  звукопоглъщащи  материали.
 
•  Не  в близост  до  шумни  инструменти.

•  На  видимо  място  на  стената.
 
•  На  1,8 метра  над  нивото  на  пода.
•  На другата страна  на  стаята  от  вратата.
 
•  Не  в  ъгъла.



Настройване  на  устройството  SoundEar®3

Върнете  се  към  съдържаниетоSoundEar®3  –  ръководство

1.  Разхлабете  винта,  за  да  премахнете  скобата  за  стенен  монтаж.

Модел  300,  310  и  XL

Закрепете  скобата  за  стенен  монтаж  на  стената  с  4  винта.  Закачете  SoundEar®3-320  на  скобата  за  стенен  монтаж  и  го  закрепете  
с  винта.

Модел  320
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Аналогов  0-10V/
Изходи  4-20  mA

+
2
-

31

5  VDC/
Power  SoundBuster

PC  данни

Вътр.  микрофон

4

USB  регистрационен  

файл/конфиг.

Мощност

24  VDC

5

Модел  300,  310  и  XL
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Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

Портове  на  устройството

2.USB  порт.  Поставете  USB  устройството  SoundEar  тук,  за  да  изтеглите  измервания
1.Аналогов  изход.  Свържете  вашата  външна  система  тук,  ако  имате  такава.

Основни  характеристики  на  SoundEar®3

GND
Изход  2Изход  1

24  VDC/150  mA

6.  Свържете  вашето  устройство  към  захранването.

4.SoundBuster.  Свържете  вашия  SoundBuster  тук,  ако  имате  такъв.

или  USB  ключ  за  безжична  връзка.

5.Външен  микрофон.  Поставете  микрофона  си  тук.

3.Захранване.  Поставете  захранването  тук.



Основни  характеристики  на  SoundEar®3

24  VDC/150  mA

Изход  1
GND

Изход  2
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Модел  320

Върнете  се  към  съдържаниетоSoundEar®3  –  ръководство

3.Захранване.  Поставете  захранването  тук.
4.USB  порт.  Поставете  SoundEar®  USB  устройството  тук,  за  да  изтеглите  измерванията

2.SoundBuster.  Свържете  вашия  SoundBuster  тук,  ако  имате  такъв.
1.Външен  микрофон.  Поставете  микрофона  си  тук.

+

Изходи  4-20  mA

Мощност

3 2
-

Вътр.  микрофон

5

5  VDC/

24  VDC

SoundBuster  Power

PC  данни

4

USB  дневник/

конфиг.
Аналогов  0-10V/

1

6.  Свържете  вашето  устройство  към  захранването.

или  USB  ключ  за  безжична  връзка.

5.Аналогов  изход.  Свържете  вашата  външна  система  тук,  ако  имате  такава.



Използване  на  сензорен  дисплей

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието

С  хоризонталните  върхове  на  стрелките  изберете  функцията  „AL“.

•  Използвайте  хоризонталните  стрелки,  за  да  навигирате  между  

Важно:  Промяната  на  нивото  на  алармата  на  сензорния  дисплей  ще  

презапише  всички  конкретни  настройки,  които  сте  направили  в  

„Настройки  на  светлината“  в  софтуера.

Задайте  нивото  на  визуалната  аларма.

Като  стандартна  настройка,  жълтата  светлина  ще  светне  5  dB  преди  да  

бъде  достигнато  нивото  на  алармата,  в  този  случай  при  75  dB.

Функциите  на  сензорния  дисплей  включват  настройка  на  нива  на  аларма,  

време,  текущо  ниво  на  шум  (LAeq  1sec.)  и  функция  за  включване/

изключване  на  мини  дисплея.

AL  –  Задайте  ниво  на  аларма

Разположен  отпред  на  SoundEar®3  (с  изключение  на  модели  320  и  320  X),  

ще  намерите  сензорен  дисплей,  от  който  можете  да  управлявате  

устройството  ръчно.

Поставете  пръст  върху  една  от  вертикалните  стрелки,  за  да  настроите  

нивото  на  алармата.  Задръжте  пръста  си  надолу,  докато  се  достигне  
желаното  ниво  на  аларма.

LAeq1s  –  Показва  текущото  ниво  на  шума  като  

среднопретеглена  A  за  последната  секунда.

ИЗКЛ .  –  Изключете  мини  дисплея.  Когато  е  изключен,  ще  светне  малка  

червена  светлина,  за  да  покаже,  че  минидисплеят  е  изключен.

Моля  обърнете  внимание!  За  да  заключите  сензорния  

дисплей,  отидете  на  „Настройки  на  дисплея“  в  софтуера.

Пример:  Ако  алармата  е  настроена  на  80  dB,  червената  светлина  ще  
светне,  когато  нивото  на  шума  достигне  80  dB.

12

различните  опции.
 
•  Използвайте  вертикалните  стрелки, за  да  зададете  нивото  на  алармата.

Часовник  –  Вижте  часа  на  минидисплея

Настройките  за  часа  ще  се  синхронизират
 
автоматично,  когато  свържете  SoundEar®3
към  вашия  компютър  за  първи  път.



Настройка  на  софтуера  SoundEar®

Ако  използвате  SoundEar®3  с  Wi-Fi  връзка,  щракнете  тук.

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието
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Ако  използвате  SoundEar®3  като  устройство  за  един  потребител  (без  каквато  и  да  е  безжична  връзка),  моля,  

пропуснете  следващия  раздел  по-долу  относно  безжичната  връзка  и  продължете  да  четете  ръководството.

Ръководство  за  безжичен  донгъл

SoundEar®3  с  безжична  връзка

SoundEar  micro  PC  ръководство

за  изтегляне  на  ръководства  с  инструкции  за  безжична  връзка:
Ако  използвате  вашия  SoundEar®3  с  безжична  връзка,  моля,  щракнете  върху  следните  връзки

Ако  използвате  SoundEar®3  с  USB  ключове,  щракнете  тук.

https://soundear.com/downloads/
https://soundear.com/downloads/


Софтуер  SoundEar®3  –  един  потребител

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието
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Инсталирайте  софтуера

Моля,  намерете  софтуера  на  включения  USB  ключ.

щракнете  върху  инсталационния  файл.

Поставете  USB  ключа  във  вашия  компютър,  отворете  USB  и

USB  ключът  SoundEar®  включва  програмата  за  инсталиране  на  софтуера.

Изберете  предпочитания  от  вас  език,  който  да  използвате  по  време  на  

инсталирането  на  софтуера,  и  щракнете  върху  „OK“.



Софтуер  SoundEar®3  –  един  потребител
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SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

4.  Щракнете  върху  „OK“,  за  да  потвърдите  актуализацията.

приключи,  щракнете  върху  „Затвори“.

1.Отидете  в  менюто  „Настройка“  ->  „Относно  SoundEar®3“,  за  да  видите  текущата  си

3.  На  вашия  екран  ще  се  покаже  изскачащ  прозорец.  Щракнете  върху  „OK“,  за  да  продължите

Актуализация  на  софтуера
Моля,  уверете   се,  че  сте  инсталирали  най-новата  версия  на  софтуера  SoundEar®.

2.  Щракнете  върху  бутона  „Актуализация  на  софтуера“,  за  да  проверите  за  по-нови  версии.

Когато  инсталацията

с  актуализацията.

Следвайте  инструкциите за инсталации
 
на  екрана

софтуерна  версия.



Софтуер  SoundEar®3  –  един  потребител

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието
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Актуализации  на  фърмуера

Забележка:  Възстановяването  на  фабричните  настройки  ще  изтрие  всички  файлове  във  вътрешния  регистър.  Важно  е  да  прехвърлите  всички

Важно:  След  като  извършите  актуализация  на  фърмуера,  трябва  да  извършите  фабрично  нулиране  на  вашето  устройство.

Когато  вашето  устройство  е  свързано  към  вашия  компютър  чрез  USB  кабел,  отидете  в  менюто  „Настройка“  и  „Информация  за  устройството“  и  

щракнете  върху  „Проверка  за  актуализации  на  фърмуера“.

файлове  от  вътрешния  дневник  чрез  USB  към  вашата  библиотека  с  измервания,  преди  да  продължите.

Кликнете  върху  „Фабрични  настройки“  и  следвайте  инструкциите  на  екрана.

Препоръчваме  да  правите  това  всеки  път,  когато  извършвате  софтуерна  актуализация.

Горещо  ви  съветваме  редовно  да  проверявате  за  най-новата  версия  на  фърмуера.
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Свързване  на  устройството

Поставете  микро  USB  порта  в  SoundEar®3  и  USB
Порт  на  вашия  компютър.

Преди  да  свържете  устройството  към  вашия  компютър,  
отворете  софтуера  SoundEar®3  и  сте  готови  да  започнете  
конфигурацията.
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Свързване  на  устройството

Щракнете  върху  „OK“,  за  да  запазите  вашата  конфигурация.

Тук  можете  да:

Забележка:  Тези  настройки  могат  да  бъдат  зададени  и  в  менюто  „Дефиниране  на  настройки“  в  софтуера.

Моля,  изберете  иконата  на  лаптопа,  за  да  конфигурирате  вашето  устройство  за  еднократна  употреба.

3.  Задайте  праг,  когато  искате  да  получите  имейл  за  аларма.

На  екрана  ще  се  появи  изскачащ  прозорец,  след  като  вашето  устройство  бъде  свързано.

2.  Местоположение.

1.  Наименувате  устройството.  Ако  не  е  конфигуриран,  софтуерът  ще  съхранява  измерванията,  като  използва  уникалния  идентификатор  на  устройството.
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Настройте  часа  и  датата  на  вашия  SoundEar®  3.

Отворете  софтуера  SoundEar®  и  щракнете  двукратно  върху  дисплея  за  

време,  разположен  в  горния  десен  ъгъл  на  екрана.

При  първото  свързване  на  устройството  препоръчваме  да  зададете  часа  

и  датата  във  вътрешния  часовник.

След  двукратно  щракване  върху  лентата  с  време,  в  горната  централна  част  

на  екрана  трябва  да  се  появи  икона  за  зареждане  с  текст:  „Настройване  на  

час  на  устройството“  и  вашите  настройки  за  час  и  дата  трябва  да  бъдат  

актуализирани.

Забележка:  Вашето  устройство  трябва  да  бъде  свързано  към  компютъра  

чрез  USB,  за  да  можете  да  настроите  часа  на  вашето  устройство.

Задаване на час
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4.  След  това  изберете  дали  червеното  ухо  да  мига  или  просто

преди  да  се  включи  червеното  ухо.  Тук  сме  избрали  3

Как  да  направите  настройки  за  светлина  за  SoundEar3

Ако  е  необходимо,  можете  също  да  изберете  LAF  max,  LAS  max  или  

LC  peak.  Тук  ще  изберем  LAeq  1s.

2.  Изберете  колко  време  трябва  да  бъде  превишено  нивото  на  шума

5.  Щракнете  върху  „Конфигуриране“,  за  да  запазите  настройките  си.

Можете  да  използвате  „Дефиниране  на  настройки“,  за  да  създадете  свои  собствени  специфични  настройки.

3.  Като  стандарт  визуалната  аларма  се  измерва  в  LAeq1s.

60  dB  и  червено  до  75  dB.

1.  Използвайте  плъзгача,  за  да  зададете  границата  за  зелено,  жълто

да  свети  и  за  колко  време.

сек.

Светъл  ден  –  300,  310  и  XL

и  червено  ухо.  Засега  ще  настроим  „жълтото  ухо“  на

ПРОВЕРИ
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можете  да  създадете  
алтернативна  настройка  през  нощта.

4.  Можете  също  така  да  изберете  дали  искате  червената  аларма  да  свети  

плъзгача.  В  този  пример  ще  ги  настроим  всички  на  60  dB.  Това  ви  

позволява  да  изключите  светлината,  излъчвана  от  устройството,  

предотвратявайки  безпокойството  на  хората,  докато  спят.

3.  Изберете  колко  време  трябва  да  бъде  превишено  нивото  на  шума,  

5.  Когато  създадете  вашите  настройки,  щракнете  

за  вашите  нощни  настройки.  В  този  пример  е  зададено  да  започне
в  22:00  часа  вечерта  и  да  завърши  в  07:00  часа  сутринта.

или  да  мига  и  колко  дълго.

2.  Задайте  границите  за  зелено,  жълто  и  червено  ухо  с  помощта  на

преди  да  се  включи  червеното  ухо.  Тук  цялото  ухо  ще  светне,  ако

шумът  надвиши  60  dB  за  повече  от  две  секунди.

върху  „Конфигуриране“.

1.  Поставете  отметка  в  квадратчето Night „Нощ“  и  задайте  периода  от  време

Светлина  нощ  –  300,  310  и  XL  Ако  е  необходимо,
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НИВО  НА  ШУМ  320

Въпреки  че  320  няма  визуална  аларма,  все  пак  можете  да  зададете  фона  при  измервания  на  живо,  за  да  можете  
лесно  да  видите  кога  нивото  на  шума  е  превишено.
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НИВО  НА  ШУМ  320

80  –  120  dB

20  –  70  dB

Сега  отидете  на  „Измервания  на  живо“  и  фонът  на  екрана  ще  покаже  вашите  настройки.

•  Червено:  60  –  120  dB

Ако  искате  алтернативна  нощна  настройка,  поставете  отметка  в  

квадратчето  „Нощ“  и  създайте  вашите  настройки.

Червено:

Зелено:

След  22:00  часа  вашият  екран  вече  ще  показва  вашите  нощни  настройки:
 
• Зелено:  20  –  60  dB

Жълто:  70  –  80  dB
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Мини  дисплей

Изберете  какво  да  се  показва  на  мини  дисплея  на  вашия  SoundEar®3.

1.  Изберете  от  падащото  меню  дали  желаете

ръчни  настройки  на  устройството,  поставете  отметка  в  квадратчето  „Заключено възпроизвеждане  на  дисплея“.

3.  Когато  направите  вашите  настройки,  щракнете  върху  „Конфигуриране“.

дисплей  за  показване  на  часа,  текущото  ниво  на  шума  в  LAeq

2.  Ако  не  искате  никой  да  може  да  ги  променя

изберете  да  изключите  мини  дисплея.

за  1  секунда  или  нивото  на  алармата  за  червеното  ухо.
 
Можете  също
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Аларма
Как  да  получавате  известия  по  имейл  за  критични  нива  

на  шум  –  като  използвате  настройката  „Аларма“:

1.Отидете  в  раздела  „Аларма“  и  изберете  шумна

ще  изпрати  известие  по  имейл.  В  този

2.  Изберете на кой  имейл  адрес  искате

граница  и  продължителност,  при  която  системата

случай,  60  dB  за  повече  от  20  секунди.

да получавате известия,  изпратени  до.
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Аларма

Забележка:  Софтуерът  трябва  да  работи,  за  да  генерира  алармен  имейл.

3.  Поставете  отметка  в  квадратчето  „Показване  на  измервания  

4.  Когато  създадете  вашите  настройки,  щракнете  върху  „Конфигуриране“.

на  живо“,  ако  искате  нивото  на  алармата  да  се  показва  в

изгледа  „Измерване  на  живо“  за  вашето  устройство:
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Експортирайте  настройките  на  светлината  към  устройството  чрез  USB

Ако  вашето  устройство  вече  е  инсталирано,  имате  възможност  да  промените  и  прехвърлите  вашите  настройки  за  осветление  и  настройките  

за  минидисплея  ръчно  на  вашето  устройство,  като  експортирате  настройките  си  на  USB  памет.

3.  Поставете  USB  паметта  в  SoundEar®3.  Вашите  нови  настройки  за  светлина  

вече  се  прехвърлят  от  USB  паметта  към  вашето  устройство.

Забележка!  Настройките  на  алармата  и  безжичните  настройки  могат  да  се  

прехвърлят  на  вашето  устройство  само  когато  е  свързано  директно  към  вашия  

компютър  чрез  USB  кабел.

2.  Върнете  се  в  раздела  „Експортиране  на  настройки  към  USB“  и  щракнете  върху  

„Експортиране  на  настройки  към  USB“.  Уверете  се,  че  имате  форматирана  

USB  памет,  свързана  към  вашия  компютър.

1.Отидете  на  „Дефиниране  на  настройките“  и  преминете  през  разделите  „Нива  

на  шума“  и  „Дисплей“,  за  да  създадете  вашите  настройки,  без  да  щракнете  

върху  „Конфигуриране“.
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Какви  граници  на  шума  да  изберете

35  -  45  dB

Индустрия  без  шумни  машини

Складова,  монтажна  и  лабораторна  работа

-  Интензивна  концентрация
-  Без  смущаващ  шум

55  -  65  dB

(по-кратки  престои) 92  -  105  dB

Отворени  офиси,  кол  центрове

Концерти  и  др.,  зали  за  репетиции,  музикални  школи

Ограничение  на  шума  в  dB

75  -  85  dB

70  -  80  dB

Аудитивна  среда

50  -  60  dBОбразователни,  училища

Заводи  с  шумни  машини

Ето  нашите  препоръки  относно  нивата  на  шума  за  различни  слухови  среди:

35  -  45  dBОперационни  зали,  Неонатологични  отделения

60  -  70  dB

Дневна  грижа

Може  също  да  намерите  вдъхновение  за  определяне  на  правилните  ограничения  на  шума  на  soundear.com/blog

Изпит

Задаването  на  правилното  ограничение  на  шума  на  вашето  устройство  SoundEar®3  е  важна  стъпка.  Това  означава  разликата  между

която да  не  забравите  да  преоцените  след  седмица  или  две.
SoundEar® да мига  червено  през  цялото  време  или  изобщо  да не  мига.  Препоръчваме  ви  да  започнете  с  приблизителна  граница  на  шума,

https://soundear.com/blog/
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Форматиране  на  USB  ключ

3.  Изберете  „Форматиране“  от  падащото  меню.

5  Поставете  отметка  в  квадратчето  „Бързо  форматиране“.

Важно:  Моля,  не  забравяйте  да  експортирате  всички  файлове,  

които  може  да  имате  на  вашия  USB  ключ,  преди  да  форматирате,  

тъй  като  форматирането  ще  презапише  всички  съществуващи  

файлове  на  вашия  USB  ключ.

4.  Изберете  “Fat  32”  под  Файлова  система.

Моля,  следвайте  стъпките  по-долу,  за  да  форматирате  своя  USB  

ключ.

7.  USB  ключът  вече  е  готов  за  употреба.

6  Щракнете  върху  „Старт“.

Включеният  USB  ключ  е  форматиран  във  формат,  наречен  “FAT  

32”.  Ако  желаете  да  използвате  алтернативен  USB  ключ  с  по-голяма  

памет,  важно  е  той  да  е  със  същия  формат.

2.  Щракнете  с  десния  бутон  върху  USB  устройството.

1.  Свържете  USB  ключа  към  вашия  компютър.
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Експортирайте  регистрационни  файлове  от  вътрешната  памет

Импортирайте  данните  от  измерванията  от  USB  ключа  към  софтуера

SoundEar®3  прехвърля  данни  от  вътрешния  дневник

1.  Поставете  USB  ключа  в  компютъра  и  отворете  

минидисплея.  Броейки  от  0  до  100,  минидисплеят  ще  покаже  

напредъка  на  експортирането  към  USB.  Този  процес  може  да  

отнеме  от  няколко  секунди  до  една  минута,  в  зависимост  от  

размера  на  вътрешния  лог  файл.

Софтуерът  преобразува  ".ear"  файловете  в  ".csv"  

файлове  и  записва  данните  в  раздела  на  

библиотеката.  Всички  измервания,  импортирани  

от  вътрешната  памет,  ще  бъдат  съхранени  в  
папка  „Internal“  и  ще  имат  край  „internal“,  когато  

ги  преглеждате  в  библиотеката.

3.  Всички  измервания  във  вътрешния  дневник  

2.  Щракнете  върху  менюто  „Данни  за  измерване“  

Вътрешният  дневник  може  да  съхранява  LAeq  1  минутни  измервания  до  600  дни.  Тези  измервания  могат  да  бъдат  извлечени  
от  устройството  към  софтуера  SoundEar  чрез  USB.

софтуера  SoundEar®.

3.  Можете  да  експортирате  измервания  от  няколко  устройства

SoundEar®3,  преди  да  ги  прехвърлите  в  софтуера.

2.  Когато  минидисплеят  покаже  ”100”,  експортирането  е  завършено.

1.  Свържете  USB  ключа  към  вашето  SoundEar®3  устройство.

се  съхраняват  като  файлове  „.ear“.  Изберете
файловете  „.ear“  за  устройствата,  които
искате  да  импортирате.

в  менюто  отляво  и  изберете  „Импортиране
на  данни  от  USB“.  Ако  е  свързан  USB  стик,
софтуерът  автоматично  ще  отвори  тази папка.

Думите  „USB“,  последвани  от COPY „Копиране“,  ще  се  появят  на
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В  менюто  „Данни  за  измерване“  ще  намерите  всички  функции,  свързани  с  преглед  на  данните  –  
както  измервания  на  живо,  така  и  от  библиотеката  с  измервания.

Ако  вашето  устройство  SoundEar®3  е  свързано,  вие  ще  можете

Измервания  на  живо

да видите  какво  се  измерва  на  живо.  Преместете  курсора  върху
графиката,  за  да  видите  измерване  и  време.
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Броят  на  пиковете  показва  колко  пикове  е  имало  в  рамките  
на  измереното  време.

Разделът  „Статистика  на  графиката“  ви  дава  преглед  на  
мин.,  макс.  и  средни  нива  на  шум,  както  и  пикови  нива  за  
вашето  устройство(а).

>105  dB(C)  -  34  
106  –  110  dB(C)  –  14  
111  –  115  dB(C)  –  6  
116  –  120  dB(C)  –  0

Като  щракнете  върху  зелената  стрелка,  можете  да  се  движите  напред  и  

назад  и  да  видите  статистиката  за  всяко  устройство.

Ако  сте  избрали  повече  от  едно  устройство,  то  ще  покаже  
средните  нива  на  шум  за  всички  устройства  заедно.

Статистика  на  графиката

32
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SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Покажи  в  графиката

Данни  от  измерванията

Можете  да  изберете  вашите  нива  на  шум  да  се  показват като:

• LAeq 1 сек. (показва средното A претеглено ниво на шума
за период от 1 секунда).
 
• LAeq 1 мин. (показва средното A претеглено ниво на шума
за период от 1 минута).
 
• LAeq 15 мин. (показва средното A претеглено ниво на шума
за период от 15 минути).
 
• LAeq 60 мин. (показва средното A претеглено ниво на шума
за период от 60 минути).

• LCpk макс. (показва най-високата измерена C пикова стойност
в рамките на секунда).
 
 
• LAF макс. (LAF е A-претеглено бързо измерване. Бързо
означава, че измерва 8 пъти в секунда. LAF макс. е
най-високата измерена бърза стойност в рамките на секунда).
 
 
• LAS макс. (LAS е A-претеглено бавно измерване.
Бавно означава, че измерва 1 път в секунда. LAS макс.
е най-високата измерена бавна стойност в рамките на секунда).



1.  Преместете  курсора  на  мишката  навсякъде  върху  графиката.

Когато  данните  са  показани  на  графиката,  е  възможно  да  увеличите  конкретен  период,  за  да  разгледате  по-отблизо  нивата  на  шума.

3.Ако  използвате  тъчпад,  поставете  два  пръста  върху

2.  С  контролер  на  мишката  просто  преместете  скрола  на  мишката

Текущи  измервания.

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието

Функция  за  мащабиране

34

Данни  от  измерванията

завъртете  напред  и  назад,  за  да  увеличите  и  намалите  мащаба.

увеличите  и  намалите.
тъчпада  и  движете  пръстите  си  нагоре  и  надолу  по  тъчпада,  за  да



Когато  сте  готови,  щракнете  върху  „Конфигуриране“,  за  да  запазите  настройките  си.

2.  Име:  Тук  можете  да  наименувате  вашето  устройство.  Името  се  използва  за  именуване  

на  вашите  измервания  в  папката  за  измервания.  Ако  сте  избрали  да  не  наименувате  

вашето  устройство,  вашите  измервания  ще  бъдат  запазени  с  помощта  на  уникалния  

идентификатор  на  вашето  устройство  SoundEar®3.

3.  Местоположение:  наименувайте  местоположение  за  вашето  устройство  SoundEar®3.

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието
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Данни  от  измерванията

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО
Ако  вашето  устройство  SoundEar®3  е  свързано  към  вашия
компютър,  можете  да  намерите  информация  относно  устройството
 
под  „Информация  за  устройството“.

устройство.

1.  Версия:  Показва  коя  версия  на  фърмуера  имате  на  вашето



Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

Как  да  създадете  автоматизиран  доклад  за  шума  в  софтуера  SoundEar

1.  Щракнете  върху  зеления  плюс,  за  да  добавите  нов  отчет.

Забележка!  Можете  да  получите  отчет  само  ако  вашето  устройство  е  директно  свързано  с  вашия  компютър  или  ако  имате  връзка  с  вашите  устройства  чрез  микро  

компютър  или  безжичен  ключ.

36

Докладване

Създаване  на  отчет  за  шума

Софтуерът  SoundEar®  може  да  доставя  доклад  за  шума  въз  основа  на  LAeq  1min  измервания  на  дневна  или  седмична  база  по  имейл.
 
Отидете  на  „Настройка“  в  менюто  отляво  и  щракнете  върху „Отчитане“.



1.  Име  на  отчета 2.  Показване  в  отчета

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

ИМЕ  НА  ОТЧЕТА

37

Докладване

Изберете  какво  искате  да  бъде  включено  в  отчета,  като  поставите

отметки  в  квадратчетата.
дата.за  PDF,  който  ще  получите  като  имейл  заедно  с

Започнете  с  име  на  вашия  отчет.  Това  име  ще  се  използва



Средната  стойност  на  устройството  ви  дава  общ  преглед  на  това,  което  е  измерено  за  избраните  устройства  в  избрания  период  от  време.

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието
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Докладване

Средна стойност на устройството
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Пример

Върнете  се  към  съдържаниетоSoundEar®3  –  ръководство

Докладване
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Пример .

Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

Докладване



Часове  ви  показва  средната  стойност,  измерена  за  всеки  час  в  избрания  период  от  време.

Диаграмата  ще  ви  покаже  какво  е  измерено  за  избраните  устройства  в  една  диаграма.

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието
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Докладване

ГРАФИКА

Часове



SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието
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Докладване

Ден
Ако  изберете  да  включите  няколко  дни  в  отчета,  „Ден“  ще  даде  средното  дневно  ниво  на  шум  за  всеки  от  избраните устройства.



SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Можете  да  избирате  между  дневен  отчет  или  седмичен  отчет.

43

Докладване

• Поставете отметка в квадратчето „Всеки ден“
 
• Изберете часа, в който искате да получите отчета
 
• Изберете период от време, който да включите в отчета
 
• Въведете имейл адрес(и), за да получите отчета

Седмичен  отчет

• Поставете отметка в квадратчето „Всяка седмица“
 
• Изберете часа, в който искате да получите отчета
 
• Изберете период от време, който да включите в отчета
дело от понеделник до петък от 08:00 – 16:00ч
 
• Въведете имейл адрес(и), за да получите отчета

Изпращане  на  отчет

Дневен отчет



SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието

Ограничения  на  шума  в  доклада

Устройствата  в  отчета

44

Докладване

отчет.

Когато  сте  готови  с  вашите  настройки,  щракнете  върху  „OK“,  за  да  запазите  и активирайте  отчета.

Зададените  нива  на  шум  ще  се  използват  на  всички  устройства,  избрани  за

Поставете  отметки  в  квадратчетата  за  устройствата,  които  искате  да  включите  в  отчета.

шума,  които  искате  да  бъдат  показани  в  отчета.
Плъзнете  маркерите,  за  да  зададете  нива на
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вижте  образец  на  отчета.  Ако  искате  да  редактирате  отчета  си,  щракнете  върху  бутона  „Редактиране“

Отчетът  се  показва  в  лявата  колона.  Можете  да  видите  общ  преглед  на  вашите  настройки  в  дясната  колона.  Кликнете  върху  „Визуализация“,  за  да

името  на  отчета.  Щракнете  върху  „OK“  в  изскачащия  прозорец,  за  да  премахнете

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Докладване

Ако  искате  да  премахнете  отчет,  щракнете  върху  червения  знак  до

доклада.



Навигация  в  библиотеката

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието

1.  Започнете,  като  изберете  устройствата,  които  искате  да  разгледате.

Отворете  „Библиотека“,  намираща  се  в  менюто  „Данни  от  измерването“.

46

Тук  можете  да  намерите  и  сравните  събраните  измервания.

Покажи  измерванията

Библиотека



SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието
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Библиотека

4.  Щракнете  върху  „Покажи“,  за  да  видите  вашите  измервания.

Когато  изберете  дата,  тя  ще  се  превърне  в  по-тъмен  нюанс  на  зелено.

3.  Ако  е  необходимо,  изберете  какъв  времеви  интервал  искате  да
разгледате,  като  посочите  часовете  и  минутите  в  падащото  меню

Датите  с  налични  данни  ще  бъдат  маркирани  в  светлозелен  цвят.
2.  Изберете  датите,  които  искате  да  разгледате.

Покажи  измерванията
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Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

Покажи  в  графиката

-LAeq  60  мин.

-LAeq  1  мин.

Можете  също  така  да  изберете  вашите  измервания  да  се  показват  

като  LCpk  макс.,  LAF  макс.  или  LAS  макс.

-LAeq  15  мин.

-LAeq  1  сек.

Библиотека

Използвайте  стрелките,  за  да  изберете  между:
Като  стандарт  графиката  ще  показва  LAeq  1min  измервания.



В  падащото  меню  „Покажи  като“  можете  да  получите  среден  

изглед  на  вашите  измервания,  показани  като  часове,  дни  или  диаграма.

Представя  ви  стълбовидна  диаграма,  представяща  средното  

ниво  на  шум  за  всеки  час  в  избрания  от  вас  период.

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Показване  като  часове,  дни  или  диаграма

49

Библиотека

Часове:



Представя  ви  стълбовидна  диаграма,  представяща  средното  ниво  на  шум  за  всеки  ден  от  избрания  от  вас  период.

50

Представя  ви  непрекъсната  диаграма  на  средните  нива  на  шум  през  избрания  от  вас  период.

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието

Библиотека

Дни:

Диаграма:

Показване  като  часове,  дни  или  диаграма
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SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Статистика  на  графиката

Като  стандарт  статистиката  на  диаграмата  ще  ви  покаже  средната  

Използвайте  зелените  стрелки,  за  да  видите  статистиката  за  всяко  

устройство.

Информацията  в  статистиката  на  диаграмата  ще  се  актуализира  в  зависимост  от  това  какво  сте  избрали  в  „Покажи  в  диаграмата“.

Библиотека

възраст  на  всички  ваши  измервания  за  всички  избрани  устройства.



3.  На  вашия  екран  ще  се  покаже  изскачащ  прозорец,  

показващ  напредъка  на  експортирането.

1.  Щракнете  върху  падащото  меню  „Експортиране“  и  изберете  „Csv“.

Когато  експортирате  в  Csv,  можете  да  създадете  Csv  файл  с  точната  информация,  от  която  се  нуждаете.

2.  Решете  къде  искате  да  запишете  файла.

В  този  пример  се  интересувам  от  Csv  файл  със  стойности  LAeq  1min  за  две  устройства  за  период  от  три  дни.

Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

Експортирайте  измерванията  в  Csv

52

Библиотека
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SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

4.  Отворете  CSV  файла,  за  да  видите  вашите  измервания.

Библиотека

Експортирайте  измерванията  в  Csv



1.  Щракнете  върху  символа  за  отчет  в  горния  десен  ъгъл  на  екрана.

3.  Задайте  вашите  настройки  за  шум  за  отчета,  като  плъзнете  жълтия  и  червения  маркер.

Можете  да  прочетете  повече  и  да  видите  примерен  доклад  за  шума  в  глава  Докладване

4.  Щракнете  върху  „OK“,  за  да  видите  отчета  си  като  pdf.

2.  Дайте  име  на  вашия  отчет  и  изберете  какво  искате  да  бъде  включено  в  него.  По  подразбиране  средната  стойност  на  устройството  винаги  е  включена.

Можете  да  генерирате  доклад  за  шума  от  измерванията,  които  сте  избрали  в  библиотеката

SoundEar®3  –  ръководствоВърнете  се  към  съдържанието

Генериране  на  доклад  за  шума

54

Библиотека



1.  Изберете  къде  да  запазите  вашите  измервания,  като  

Вижте  къде  са  запазени  вашите  измервания,  като  използвате  менюто  „Показване  на  измерванията  в  папка“.  Вашите  измервания  се  

записват  автоматично  във  формат .csv,  което  ви  позволява  да  ги  анализирате  допълнително  в  Excel  или  друг  софтуер  за  анализ  на  данни  

по  ваш  избор.  Като  щракнете  тук,  ще  бъдете  насочени  към  основната  папка.

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Изберете  целева  папка  Ако  е  необходимо,  
можете  да  изберете  в  коя  папка  да  се  записват  вашите  измервания.

55

Библиотека

щракнете  върху  „Създаване  на  нова  папка“.щракнете  върху  „Избор  на  папка  за  местоназначение“  в
менюто  „Данни  за  измерване“.

Показване  на  измервания  в  папка

2.  Изберете  вашата  целева  папка  или  създайте  нова  папка  като



Върнете  се  към  съдържанието SoundEar®3  –  ръководство

4

Изходи  4-20  mA

Power  SoundBuster

5

USB  дневник/

1

5  VDC/
PC  данни

конфиг.

2

Вътр.  микрофон

+  -

Мощност

3

24  VDC
Аналогов  0-10V/
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В  падащото  меню  можете  да  изберете

Забележка!  Двата  аналогови  изхода  споделят  заземителна  връзка.

изходи  на  гърба  на  устройството.

Забележка!  SoundEar®3  трябва  да  бъде  снабден  с  24  VDC  през  
клемата  с  винт,  за  да  функционират  аналоговите  изходи.  Моля,  
вижте  преглед  и  описание  на  различните

изход.

Можете  да  записвате  до  две  отделни  измервания  

Модел  320

Аналоговите  изходи  ви  позволяват  да  свържете  SoundEar®3  към  
системи  за  управление  на  сгради  (BMS)  или  да  комуникирате  с  

други  устройства,  които  са  съвместими  с  аналогови  изходи.

изход.

Модел  300,  310  и  XL

24  VDC/150  mA

Аналогов  изход

5  4

SoundBuster  PowerВътр.  микрофон

Мощност

24  VDC

- +

Изходи  4-20  mA
Аналогов  0-10V/

2  1

конфиг.

3

PC  данни

USB  дневник/
5  VDC/

Разширени  настройки

Изход  2

GND

GND
Изход  2 Изход  1

Изход  1

24  VDC/150  mA

между  седем  различни  стойности  за  всеки

едновременно,  по  едно  на  аналогов



Върнете  се  към  съдържаниетоSoundEar®3  –  ръководство

Аналогов  изход
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Разширени  настройки

Задайте  динамичната  област,  например  30-120  dB.

Запазете  настройките  си,  като  щракнете  върху  „Конфигуриране“  в  долния  десен ъгъл.

Изберете  аналогов  изходен  формат,  0-10  V  или  4-20  mA.



За  да  калибрирате  микрофона  SoundEar®3,  ще  ви  е  необходим  калибратор.  Можете  да  използвате  всеки  стандартен  калибратор  на  

пазара  с  диаметър  на  микрофона  1⁄2  инча.

калибриране  на  повече  от  един  микрофон,  изключете  удължителния  кабел  от  SoundEar®3  и  го  поставете  отново  между  всяко  
калибриране.

можете  да  видите  какво  открива  микрофонът.  В  зависимост  от  това  

кога  е  извършено  последното  калибриране,

1.  Свържете  SoundEar®3  към  вашия  компютър  с  мини  USB  кабел  и  

отстранете  външния  микрофон.

Конкретният  идентификатор  на  микрофона  и  последната  дата  на  калибриране  се  показват  в  горния  ляв  ъгъл  на  микрофона.  

Препоръчваме  микрофонът  да  се  калибрира  поне  веднъж  годишно  –  или  при  необходимост.

измерването  трябва  да  бъде  прибл.  94  dB.
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Изчакайте  няколко  секунди,  докато  нивото  на  шума  LAS

4.  Щракнете  върху  „Извършване  на  калибриране“.  Под  „Измервания“,

макс  е  стабилно

2.  Свържете  микрофона  към  4-полюсния  удължителен  кабел  и  вкарайте

кабела  на  микрофона  във  входа  на  SoundEar3

3.  Настройте  калибратора  на  94  dB  и  свържете  микрофон

Разширени  настройки

Калибриране  на  микрофона

Забележка:  За  правилно  калибриране  ви  препоръчваме  да  използвате  само  включения  4-полюсен  удължителен  кабел.  За



Калибрирането  отнема  малко  време. Когато  калибрирането  приключи,  свържете  микрофона  към  

SoundEar®3  и  устройството  вече  е  готово  заНов  изскачащ  прозорец  ще  ви  каже,  когато  калибрирането  

приключи.
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Разширени  настройки

използване.



80  dB  -120  dB

Изход  1:  

Изход  2:  dB  (C)  Бързо

Тип  изход:  0-10  V

75  dB  -120  dBжълто:

След  всеки  ремонт  или  обслужване  трябва  да  се  извърши  проверка  на  функционалността,  преди  да  използвате  SoundEar®3  отново.

Дезинфекция  чрез  изтриване

Зелено:  30  dB  -  120  dB

Разширени  настройки

техник.

SoundEar®3  фабрични  настройки

Жълто:  60  dB  -120  dB

•  След  това  дезинфекцирайте  повърхността  със  спиртни  кърпички,  последвани  от  суха  кърпа.

Нощни  настройки

Макс.  мощност:  120  dB

•  Първо  отстранете  мръсотията  и  мръсотията  от  повърхността  с  помощта  на  влажна  кърпа  за  еднократна  употреба.

чрез  USB  кабел  и  щракнете  върху  бутона  „Фабрични  настройки“  в  менюто.

Червено:  Всички  измервания  се  показват  като  dB  (A)  Бавно.

Мин.  мощност:  30  dB

SoundEar®3  частично  се  състои  от  материали,  които  не  понасят  определени  вещества,  използвани  в  повърхностните  дезинфектанти.

Ако  искате  да  възстановите  фабричните  настройки  на  вашето  устройство,  можете  да  го  направите,  като  свържете  устройството  към  вашия  компютър
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Дезинфекция/почистване

Настройки  на  светлината

dB(A)  Бавно

 Нощните  настройки  не  са  част  от  стандартните  настройки.  За  да  активирате,  моля,  поставете  отметка  в  квадратчето  „Нощни  настройки“.

За  да  се  осигури  правилна  и  прецизна  работа  на  SoundEar®3,  ремонтите  и  обслужването  трябва  да  се  извършва  от  обучен

Червено: 60 dB  -120  dB

настройки.Моля  обърнете  внимание!  Това  ще  премахне  всички  ваши  предишни  настройки  и  данни  от  устройството  и  ще  инсталира  отново  оригиналните

Фабрични  настройки

Поддръжка
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Стандарти

точност

Консумация  на  ток

:  90dB  и  пикова  детекция.

:  512  MB  RAM.

:  Макс.  2,5  W.

:  Дължина:  265  мм,  ширина:  205  мм,  височина:  46  мм.

:  LAeq  1  секунда,  настройки  на  алармата,  часовник,  изкл.

:  Windows  7,  Windows  8,  Windows  10.

Честотен  диапазон

:  dB(A)  и  dB(C)  филтри.

:  30  dB  –  120  dB.

:  Или  0-10V,  или  4-20mA  изходи.

за  основна  безопасност  и  основна  производителност.

:  Високопрецизен  тип  с  резервна  батерия  (CR2032).

:  IEC61672-2-2002.  Тип  2,  ANSI  S1,4  Тип  260601-1:  Медицинско  електрическо  

оборудване  -  Част  1:  Общи  изисквания  за

RAM

Динамичен  обхват  RMS

:  30-120  dB.

Микрофон

:  Пълна  конфигурируемост  чрез  софтуера  SoundEar®,

:  20  Hz  –  20  KHz.

:  1xUSB  2.0  порт.

Честотно  претегляне

:  1,5  кг.Тегло

:  100  Mbytes  безплатно.

Обхват  на  измерване  на  ниво

Захранване

:  Бавно  (1S)  &  Бързо  (125mS).

:  5VDC  (микро  USB) /  24VDC  (винтова  клема).

:  +/-  0,5  dB.

:  Micro  USB  (захранване  и  компютър),  USB  OTG  (дневник,  конфигурация).

Препоръчваме  да  използвате  екран  с  размер  поне  1366  x  768.

2xUSB  порта

основна  безопасност  и  основна  производителност.  60601-1-2:  Медицинско  

електрическо  оборудване  -  Част  1-2:  Общи  изисквания

USB  порт

:  20  Hz  –  20kHz.

:  1  секунда.  -  5  минути.

:  Шкаф:  Удароустойчив  акрил.

включително  нощна  настройка.

:  16MB  (128MBit)  (600  дни  лог  време).

:  1,5  GHz  AMD/Intel  процесор.

Претегляне  на  времето

Масово  съхранение  (вътрешна  памет)

SoundEar®3  –  ръководство Върнете  се  към  съдържанието

Технически  спецификации

Процесор

Часовник  за  реално  време

Управление  на  светлината

Показване  на  данни

Настройки  на  алармата

Оперативна  система
Хард диск

Дисплей  за  задействане  на  аларма

2x  изходи  (1  за  dB  A  +  1  за  dB  C)

Механични  характеристики

Размери  SE  модел  300  и  310
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но  също  и  към  всички  подобрения,  маркирани  с  това

символ.  Не  изхвърляйте  тези  продукти  като

несортирани  битови  отпадъци.

Обединеното  кралство:  Зачеркнатият  контейнер  на  колела  означава  това, че

взет  за  отделно  събиране  в  края  на  продуктовия си живот

в  рамките  на  Европейския  съюз  продуктът  трябва  да  бъде

Това  се  отнася  не  само  за  вашето  устройство,




