Sonômetro B&K 2245 com um Aplicativo
Depois de medir

O que você vai precisar

1. Conectar ao PC:
– via cabo USB
– via Wi-Fi®
– via estação de base
(acessório opcional)

2. Clicar

BK2245-xxxxxx

no aplicativo

para PC para importar e
selecionar o
instrumento.

INCLUÍDO NA CAIXA

NÃO INCLUÍDO

Sonômetro B&K 2245
(o “instrumento”)

Calibrador de Nível Sonoro
4231*
*Incluído quando
pedido com o
B&K 2245

OK

3. Selecionar as medições

Measurement 1
Measurement 2
Import

Começando

4. Use a fonte de alimentação

e projetos que você deseja
transferir e clicar em
Import.
Todas as anotações
também serão
transferidas.

fornecida para
carregar o
instrumento.

Tarefa concluída

Cabo USB
AO-0821

Espuma de proteção
contra o vento
UA-1650

*Acessar na App Store

PC com internet e um
aplicativo desktop B&K
2245* instalado
*Acessar bksv.com/support

www.bksv.com/support

Fonte de alimentação

Experimentar o instrumento
1. Pressionar

por 2 segundos para ligar

o instrumento.
Quando estiver pronto para
medir, o LED na parte
inferior pulsará em amarelo.

3. Pressionar

para iniciar

a medição.
(O LED
acenderá em verde.)
Pressionar
para pausar
e retomar a medição.

www.bksv.com/2245

iPhone®
(iOS
12
ou
superior)
com
um
aplicativo para celular do
B&K 2245* instalado

BN 2467–12

2. Para medições externas
inserir a espuma
de proteção sobre
o microfoNe.

4. Pressionar
a medição.

para parar

Executar uma verificação de calibração

Instalar o instrumento
2. Colocar

cuidadosamente
o calibrador
no microfone

1. Verificar se
o instrumento não
está medindo.
Remova a espuma
de proteção.

4. Quando o

Calibraon
Check

instrumento
detectar o sinal,
ele mostrará a
Verificação de
Calibração.

Bluetooth

Bluetooth® no seu
telefone.

4. Selecionar o instrumento
Instruments

BK2245-xxxxxx

ao qual você deseja
se conectar

BK2245-xxxxxx

www.bksv.com/2245

de controle para abrir
a ajuda e aprender
mais sobre o seu
instrumento e como
usá-lo.

OK

Conectar o aplicativo ao instrumento
1. Ativar o

3. Tocar no pequeno ícone

Pressionar
para confirmar.

YES

Instruments

3. Ativar o aplicativo

O ícone do aplicativo
será diferente para
cada aplicativo.

instrumento
para confirmar.

Selecionar
Pressionar
para selecionar ou
confirmar a seleção

Rolagens
Pressionar ,
,
ou para
percorrer menus e
displays

Controlar a medição

2. Abrir o aplicativo.

5. Pressionar

– Configurações do Sistema: para definir
configurações regionais, de energia e de rede
– Configurações de Exibição: para ajustar as
configurações de tela e display
– Configurações de Medição: para definir
configurações de controle e entrada e
parâmetros de medição

MENU

USANDO O INSTRUMENTO PARA CONFIGURAR

e remova-o do
instrumento.

NO

Settings

do sonômetro
para abrir o menu.

no calibrador.

6. Desligar o calibrador

5. Pressionar para
confirmar que você
deseja executar a
verificação.

2. Selecionar no menu:

1. Tocar no ícone verde

3. Pressionar On/Off

no

para usar a localização
e o microfone do
telefone para
anotações.

6. Selecionar modo
Wi-Fi Mode

Wi-Fi.
Se você usa uma
conexão de rede,
também deve fazer
login

NO INSTRUMENTO
Rolar para
Cima/Baixo
para
Pressionar
alternar entre
exibições
Parar/Redefinir
Pressionar parar.
Pressionar de novo
para redefinir.

Rolar para
Esquerda/Direita
Pressionar
alternar entre
parâmetros

para

Iniciar/Pausar
Pressionar para
iniciar. Pressionar
novamente para
pausar.

Status LED
– Verde (constante): Medição;
Calibração
– Amarelo (pulso lento): ocioso
– Amarelo (pulso rápido): pausado
– Vermelho (pulso rápido):
sobrecarga instantânea
– Roxo (estável): sobrecarga
contínua

NO CELULAR
Parar/Reiniciar
Deslizar para parar.
Tocar para redefinir
a medição.

Adicionar Anotação
Tocar para abrir o menu.
Escolher entre nota, vídeo, foto
ou voz.

Iniciar/Pausar
Clicar para começar.
Deslizar para pausar
a medição.

