
Ohje Tehomittaparin 
käyttöön.

Sls-50

Opm-50



Opm-50 laitteen nollaus

• Kytke laite päälle ,virta painikkeesta

• Valitse zero valikko näyttöön. Nuoli painikkeita
painamalla.

• Nyt voit nollata ne aallonpituudet mitä käytät, 
aalonpituuden valinta tapahtuu , aallonpituus
vaihtuu mittarin yläkulmassa. Jokainen aallonpituus
nollataan erikseen.

• Paine enter nappia ,Laite nollaa valitun
aallonpituuden ja ilmoittaa nollauksen
onnistuneen,toistat saman muilla aallonpituuksilla.



Opm-50 ja Sls-50 autooffin
päältä pois kytkeminen.

• Valitse Autooff valikko näyttöön. Nuoli
painikkeita painamalla.                        .

• Nyt painat enter painiketta .

• Kellon kuva häviää oikeasta alareunasta ja 
nyt laite ei sammu itsestään , tämä
kannaattaa tehdä joka kerta kun otat
laitteen käyttöön ,koska jos laite sammuu
,niin laiteet pitää nollata ja kalibroida
uudestaan. Ennen uutta mittausta.



Sls-50 ja Opm-50 
kalibrointi.

• Valitse reference molemmista laitteista
valikko näyttöön. Nuoli painikkeita
painamalla.                       

• Kytket mittajohdon laitteiden väliin kiinni.



Sls-50 lähettimen laserin 
kytkentä päälle ja pois.

• Valitse laseronoff laitteesta valikko näyttöön. Nuoli
painikkeita painamalla.                       

• Nyt painat enter painiketta

• Laser menee päälle laitteeseen syttyy punainen
merkkivalo ! Ja näyttöön tulee laserin merkki päälle. 

• Valitse Reference takaisin laitteesta valikko
näyttöön.nuoli painiketta painamalla. 

• Nyt voit aloittaa laitteiden kalibroinnin.

• Huom.

• Laserin saa pois päältä kun olet laseronoff valikossa
ja painamalla enter painiketta

• Laserin merkki valo sammuu laitteesta.



Sls-50 ja Opm-50 
kalibrointi.

Ensiksi valitaan molemmista laitteista sama aallonpituus
,nappia painamalla ja laitteiden oikeassa ylä kulmassa
vaihtuu aallonpituus symbooli,Kalibrointi tehdään niillä
aallonpituuksilla mitä käytät.

Otat Opm-50 laitteen ja painat enter painiketta . 
Laitteen näyttöön tulee kursori esiin ,kursoria pystyy
liikuttamaan sivusuunnassa painikeella .numeroiden
liikutus tapahtuu nuoli ylös tai nuoli alas painikkeella. 
Valonlätin SLS-50 lähettää 0.49 DBm ja OPM-50 
vastaanotin, ottaa vastaan lukeman ,esim -0,26 DBm ja 
tämä lukema pistetään referensiksi .sen jälkeen painat
enter nappia ,kursori häviää. Tallennus tapahtuu
painamalla set ref painiketta kerran.

Nyt laitteet on kalibroitu ja voit aloittaa mittaamisen.



Sls-50 asetukset ja auto id:n
valinta

• Valitse attenuator valikko näyttöön. Nuoli painikkeita
painamalla.

• Seuraavaksi kytke auto id päälle, paina painiketta

CW/mod                      4 kertaa , niin näytön vasempaan

reunaan tulee lukemaan autoid. Nyt lähetin vaihtaa
automaattisesti aallonpituutta 1310/1550 .



Opm-50 mittaus tulosten 
tallennus

• Valitse store valikko näyttöön. Nuoli painikkeita painamalla.

• Nyt laite mittaa vuorotellen 1310/1550 lukemia.

• Talentaa voi enter painikkeella

• Laitteen tiedostot voi purkaa tietokonelle.

• Huom.

• Jos laite sammuu tai lähdet store tilasta pois. Laitteet pitää
nollata ja kalibroida uudestaan enne seuraavaa mittausta.


