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Em caso de avaria do produto devido a defeitos de fabrico ou mão de obra, 
contactar o nosso departamento de assistência através da linha direta: +44 
(0) 1926 818186. Exclui-se o desgaste normalmente provocado pelo uso, 
bem como os artigos consumíveis e a utilização indevida.

Garantia

O Laser 6605 é um decibelímetro de elevada qualidade utilizado para a medição de ruído 
mecânico e ambiental. É um decibelímetro de classe 2 desenvolvido para satisfazer os 
requisitos da norma IEC 61672-1. Normalmente, os decibelímetros de classe 2 são 
adequados para medições de ruído no local de trabalho como as dos regulamentos de 
controlo de ruído no trabalho do Reino Unido ou das normas de ruído no trabalho da OSHA.

Desta forma, é ideal para:
• Avaliações de ruído e higiene industrial no local de trabalho.
• Levantamentos de ruído no trabalho e cálculos de exposição ao ruído.
• Aplicação da regulamentação relativa ao ruído.
• Testes de ruído de máquinas.
• Medições gerais de ruído.

Quando o símbolo de pilha fraca          surgir no visor LCD, substituir a pilha de 9 V (consultar a Figura 
3). Remover a tampa do compartimento da pilha (1) para aceder à pilha de 9 V (2). Eliminar a pilha 
usada de acordo com as diretrizes das autoridades locais. 

Manutenção:
• Não armazenar nem utilizar o instrumento a altas temperaturas ou em condições de humidade ou 

condensação elevada.

• Se não se pretender utilizar o instrumento durante um longo período de tempo, remover a pilha para 
evitar fugas prejudiciais.

• Manter a área do microfone seca e evitar vibração intensa.

• Proteger o instrumento de campos eletromagnéticos e eletricidade estática.

Substituição da pilha

Precauções
• Utilizar sempre protetores auriculares ao testar níveis sonoros numa situação nova. Podem 

ocorrer danos no ouvido humano a partir de 85 dB. Não partir do princípio de que o nível 
sonoro é seguro enquanto não for medido.

• Ao testar níveis sonoros nas proximidades de máquinas em funcionamento, ter em atenção e tomar 
especial cuidado com peças rotativas, como correias, polias, ventoinhas, etc.

• Não permitir que pessoas sem a devida qualificação utilizem o instrumento.

Fig. 2

MAIN
DISPLAY

RANGE
INDICATOR

9V

Fig. 3

1

23



2 3

Controlos

Visor LCD

A Protetor do microfone
B Visor LCD

C
ON/OFF (Ligar/Desligar) e luz de 
fundo

D Botão de ponderação de frequência
E Botão HOLD (Retenção)
F Intervalo de níveis e gravação
G Ponderação de tempo rápida/lenta
H Botão de retenção de máx./mín.

Nota: mesmo em condições de vento fraco, é essencial utilizar o protetor do microfone (A) para reduzir 
os efeitos do vento e do movimento do ar no microfone de forma a evitar captar ruído de fundo. O 
microfone é sensível, pelo que o protetor também o protege de danos e mantém a sua cápsula limpa.

1. Consultar a Figura 1: ligar o instrumento premindo o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) (C).

2. Premir o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) (F) até obter o nível melhor (de 4) para a tarefa específica 
de medição do ruído.  Observar os indicadores OVER (Acima) e UNDER (Abaixo) na parte superior 
do visor; selecionar um nível se estes indicadores estiverem desligados.

3. Premir o botão A/C (D) para selecionar o filtro dBA ou dBC necessário; cada filtro tem uma 
sensibilidade diferente a diversas frequências. O decibelímetro dBA aplica-se às frequências 
intermédias, enquanto o decibelímetro dBC mede frequências altas e baixas. Por exemplo, 
utiliza-se normalmente o filtro C quando o som transmitido tem problemas de graves (locais de 
entretenimento, etc.) ou para sons agudos de máquinas.

4. O botão F/S (G) seleciona a amostragem RÁPIDA para som instantâneo ou a amostragem LENTA 
para um nível sonoro médio.

5. O botão MAX/MIN (Máx./Mín.) (H) é utilizado quando é necessário monitorizar o nível sonoro 
máximo ou o nível sonoro mínimo na altura da medição.

6. É possível medir níveis sonoros segurando o instrumento na mão ou montando-o num tripé, 
idealmente a 1–1,5 metros da origem do som. Consultar (3) na Figura 3 para saber qual a posição 
de suporte do tripé.
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Símbolo Função
MN MÍN. – Captação de nível sonoro mínimo
MX MÁX. – Captação de nível sonoro máximo
F Velocidade de amostragem RÁPIDA
REC Os dados foram gravados
S Velocidade de amostragem LENTA
 Pilha fraca
HOLD Função de retenção de dados
dBA Ponderação A (resposta à audição humana)
dBC Ponderação C (resposta à monitorização da máquina)
OVER Acima do limite superior do intervalo
UNDER Abaixo do limite inferior do intervalo
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Funcionamento

• Botão ON/OFF (Ligar/Desligar) e luz de fundo (C): premir uma vez para ligar o instrumento; premir 
novamente para ligar a luz de fundo; premir novamente para desligar a luz de fundo. Para desligar o 
instrumento, premir continuamente o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) e luz de fundo; o visor apresentará 
a contagem decrescente P--3, P--2, P--1. Quando o ecrã ficar em branco, soltar o botão.

• Botão de ponderação de frequência (D): (consultar o ponto 3 na secção Funcionamento acima).
• Botão HOLD (Retenção) (E): Data HOLD (Retenção de dados): premir o botão uma vez para congelar 

a leitura no visor; premir novamente para voltar à monitorização em direto. Data ZERO (Dados a zero): 
instrumento desligado: primeiro, premir continuamente o botão HOLD (Retenção) e, em seguida, premir 
também o botão ON/OFF (Ligar/Desligar). Manter ambos os botões premidos até ser apresentado CLA, 
que indica que todas as leituras armazenadas na memória foram apagadas.

• Botão LEVEL RANGE/RECORD (Intervalo de níveis/Gravação) (F): 
1. Seleção de intervalo: o nível do intervalo é representado no visor por dois dígitos pequenos do 

lado direito (consultar "Indicador de intervalo" na Figura 2). Percorrer os 4 níveis disponíveis ao 
premir o botão: 01 (nível baixo): 30–80 dB; 02 (nível médio): 50–100 dB; 03 (nível alto): 80–130 dB; 
04 (AUTO): 30–130 dB.

2. Função de gravação REC: para gravar leituras, premir primeiro o botão HOLD (Retenção) (E) para 
congelar o visor; em seguida, premir o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) (F) para guardar a leitura 
na memória. REC (Gravar) aparecerá no visor para indicar que a leitura foi guardada. Premir o botão 
HOLD (Retenção) novamente para regressar à monitorização em direto.

3. Função de gravação de dados: para ler os dados gravados, desligar o instrumento; em seguida, 
premir continuamente o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) e premir o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) 
uma vez. Quando for apresentado dAtA (Dados), soltar o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) e será 
apresentada a primeira leitura gravada. É possível armazenar até 50 leituras. Percorrer estas leituras 
premindo repetidamente o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar). Para facilitar a consulta, cada leitura 
está numerada de 1 a 50 conforme indicado pelos dois dígitos pequenos do lado direito do visor 
(consultar "Indicador de intervalo" na Figura 2). Cada leitura tem uma data e uma hora gravadas 
automaticamente; premir o botão HOLD (Retenção) uma vez para ver a data; premir o botão HOLD 
(Retenção) novamente para ver a hora. Se o botão HOLD (Retenção) for premido uma terceira vez, o 
visor apresenta a leitura gravada. (Consultar a secção abaixo sobre como definir a data e a hora no 
instrumento.)

• Botão MAX/MIN (Máx./Mín.) (H): (retenção de máximo e mínimo): selecionar o modo pretendido 
premindo o botão MAX/MIN (Máx./Mín.); o modo será indicado por MX ou MN. Com o modo MX, 
o nível sonoro máximo será captado e retido pelo instrumento até ser captado um nível sonoro mais 
elevado. No modo MN, o nível sonoro mínimo será captado e retido até ser captado um nível sonoro 
mais baixo.

• Definir a data e hora: para definir, o instrumento deve estar desligado. Para entrar no modo de 
configuração, premir continuamente o botão A/C (D) e premir o botão ON/OFF (Ligar/Desligar) (C) até 
ser apresentado SEt (Definir); soltar ambos os botões. A data atualmente definida será apresentada 
no formato dia/mês/ano; este ecrã não pode ser editado. Premir o botão A/C novamente e a hora 
atualmente definida será apresentada no formato horas/minutos/segundos; este ecrã não pode ser 
editado. 
1. Para editar os minutos: premir o botão A/C novamente para entrar no modo que permite editar 

os minutos; utilizar o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) para aumentar o número; utilizar o botão 
MAX/MIN (Máx./Mín.) para diminuir o número.

2. Para editar as horas: premir o botão A/C novamente para entrar no modo que permite editar as 
horas; utilizar o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) para aumentar o número; utilizar o botão MAX/
MIN (Máx./Mín.) para diminuir o número.

3. Para editar a data: premir o botão A/C novamente para entrar no modo que permite editar a data; 
utilizar o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) para aumentar o número; utilizar o botão MAX/MIN 
(Máx./Mín.) para diminuir o número.

4. Para editar o mês: premir o botão A/C novamente para entrar no modo que permite editar o 
mês; utilizar o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) para aumentar o número; utilizar o botão MAX/MIN 
(Máx./Mín.) para diminuir o número.

5. Para editar o ano: premir o botão A/C novamente para entrar no modo que permite editar o ano; 
utilizar o botão LEVEL/REC (Nível/Gravar) para aumentar o número; utilizar o botão MAX/MIN 
(Máx./Mín.) para diminuir o número.

6. Para sair do modo de configuração e guardar a definição, premir o botão HOLD (Retenção) uma vez.
7. Nota: se se continuar a premir o botão A/C no modo de edição, será apresentado o ecrã de 

inicialização/reposição; se se premir o botão A/C novamente, as definições anteriores serão perdidas 
e o visor regressa às definições de fábrica originais.

Funcionamento
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