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UT 353 
Mini-helimõõturi kasutusjuhend 

1. Sissejuhatus

UT353 on stabiilne, ohutu ja usaldusväärne mini- 

helimõõtur, mida kasutatakse laialdaselt müra 

tuvastamisel, kvaliteedikontrollis, tervisekontrollis, 

keskkonnamüra mõõtmisel tehastes, liikluses, koduses 

keskkonnas ja muudes kohtades. 

See kasutusjuhend sisaldab asjakohast ohutusteavet ja 

hoiatusi. Lugege see juhend hoolikalt läbi ja järgige 

kõiki ettevaatusabinõusid. 

Hoiatus: enne toote kasutamist lugege palun 

hoolikalt kasutusjuhendeid. 

2. Karbi sisu

Avage pakend ja võtke mõõtja hoolikalt välja. 

Kontrollige hoolikalt, et ükski selle osa poleks 

kadunud või kahjustada saanud. 
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3. Kasutamise ohutus

Selle toote puhul on disaini ja tootmise osas rangelt 

järgitud „Müramõõturite üldist spetsifikatsiooni“. 

1. Kontrollige enne kasutamist seadet ja 

lisaseadmeid ning selle kahjustusi või 

tavapäratuid ilminguid. Kui seadme korpus on 

kahjustatud või LCD ekraanil puudub pilt või kui 

avastate, et seade ei tööta enam korralikult, 

lõpetage selle kasutamine. 

2. Järgige mõõtmise ajal kasutusjuhiseid.

3. Ärge avage seadet jõuga ega muutke sisemist

juhtmestikku, vältimaks seadme kahjustamist.

4. Kui LCDl kuvatakse , vahetage seadme

patareid. Kui seadet pikka aega ei kasutata,

eemaldage patarei.

5. Ärge hoiustage ega kasutage seadet kõrge

temperatuuri või niiskusega, tuleohtlikus, kergesti 

süttivas ega tugeva elektromagnetväljaga keskkonnas.  

6. Kasutage korpuse puhastamiseks pehmet riiet ja

neutraalset pesuvahendit. Ärge kasutage abrasiivseid 

aineid ega lahusteid, vältimaks korpuse korrosiooni 

ning seadme kahjustamist. 

4. Toote kirjeldus

1 Tuulekindel kera 2 Mikrofon 

3 Seadme korpus 4 LCD ekraan 

5 Funktsioonide nupud 

5. Ekraani kasutajaliides

1 Max mõõtmistulemus 5 A kaalutud 

2 Min mõõtmistulemus 6 C kaalutud 

3 Andmete säilitamine 7 Aeglane vastamismäär 

4 Tühjenev patarei 8 Kiire vastamismäär 

9 Mõõdetud väärtus 

6. Põhifunktsioonid ja seadistamine

1. SEES/VÄLJAS (ON/OFF)

Vajutage lühidalt seadme sisse lülitamiseks; 

vajutage veelkord lühidalt seadme välja 

lülitamiseks. 

Märkus: Seadme automaatse väljalülitumise saab 

keelata. Sselleks vajutage ja hoidke all nuppu 

„HOLD“ ja vajutage seejärel nuppu „ON/OFF“, et 

automaatne väljalülitus lubada/keelata. LDC 

ekraanil kuvatakse oleku märkimiseks „APO OFF“ 

2. KIIRE/AEGLANE (FAST/SLOW)

Mõõtmisaeg: Vajutage mõõtmise ajal nuppe 

„FAST/SLOW“, et valida kiire (125 ms) ja aeglase 

aja (1 s) vahel. 

3. MAX/MIN

Vajutage seda nuppu, et valida maksimaalse, 

minimaalse ja tavapärase väärtuse mõõtmine; 

maksimaalse või minimaalse valimisel näitab 

seade alati maksimaalset või minimaalset lugemit. 

4. HOLD/BL

HOLD: Selle nupu ühekordne lühike vajutus hoiab 

mõõtmistulemust ees; veel üks lühike vajutus 

väljub hoidmisrežiimist ja jätkab tavapärast 

mõõtmist. 

BL: hoidke seda nuppu all, et taustvalgus sisse 

lülitada ja hoidke uuesti all, et see välja lülitada. 

7. Tehniline spetsifikatsioon
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1. Müra (dB)
Funktsioon Vahemik Resolutsioon 

Heli tase 30 – 130 dB 0,1 dB 

Mõõtmisaeg KIIRE 

AEGLANE 

Ülekoormuse näidik 

MAX/MIN väärtus 

Andmete 

hoidmine/taustvalgus 

Automaatne 

väljalülitus 

Tühja patarei näidik 

2. Üldine tüüp

a. LCD ekraan: 4 bit LCD ekraan. Maksimaalne

kuvaväärtus on 9999. 

b. Ülekoormuse tähis: seade kuvab „UN“, kui

vahemik on liiga väike ning „OL“, kui liiga suur. 

c. Tühjeneva aku tühis: . Vahetage patarei 

õigeaegselt. 

d. Mõõtmiskiirus: kiire 1/125ms, aeglane 1/1s.

e. Anduri tüüp: ½ tolli kondensaatori mikrofon

f. Löögitugevus: peab vastu 1 m kõrguselt

kukkumisele. 

g. Toitevajadus: 1,5V patareid (AAA) x3

h. Toote suurus: 150mm x 52mm x 27mm

i. Kaal: 116g

3. Keskkonnaalase spetsifikatsioon

a. Siseruumides kasutamiseks

b. Kõrgus: 2000 m

c. Ohutus: EN61326-1

d. Saastetase: 2

e. Töötemperatuur ja niiskus:

0°C - 30°C (mitte rohkem kui 80% RH) 

30°C – 40°C (mitte rohkem kui 80% RH) 

40°C - 50°C (mitte rohkem kui 45% RH) 

f. Hoiustamistemperatuur ja niiskus:

-20°C - 60°C (mitte rohkem kui 80% RH) 

4. Elektrialane spetsifikatsioon

a. Täpsus: ±1,5 dB (@1kHz standardne heliallikas)

Kalibreerimisperiood on 1 aasta. 

b. Keskkonna temperatuur: 23°C ± 5°C

c. Keskkonna niiskus: ≤80%RH

d. Temperatuuri koefitsient: 0,1 x (täpsus)/°C

5. Üldine hooldus

Hoiatus: palun ärge avage seadme korpust, 

vältimaks selle täpsuse halvenemist või seadme 

kahjustamist. 

a. Seadme hooldust peavad läbi viima pädevad

eksperdid või volitatud hooldustöötajad. 

b. Puhastage seadme korpust perioodiliselt.

Abrasiivseid pesuaineid või lahusteid ei tohiks 

kasutada. 

Täpsus Vahemik 

±1,5 dB Kiiruse vastus: 31,5Hz – 8KHz 

125 ms 

1000 ms 

Kuvatakse „UN“ ja „OL“ 

Kuvatakse „MAX/MIN“ 

Kuvatakse „HOLD“ ja lülitatakse taustvalgus 

sisse või välja 

5min seisu järel lülitatakse automaatselt välja 

3,0 – 3,5 V Kuvatakse tühja patarei märk, kui toide on 

3,0 – 3,5V 

6. Patarei paigaldus ja vahetamine

a. See seade kasutab 3 AAA 1,5V patareid.

Vaadake palun allolevat joonist patareide 

paigaldamise ja vahetamise sammude kohta. 

b. Keerake paneel allapoole, lükake patareipesa

kaas noolega näidatud suunas lahti, tõstke kaas 

pealt ja eemaldage patareid; paigaldage uued 

patareid, järgidesm õiget polaarsust. 

c. Kasutage palun sama tüüpi patareisid.

d. Uute patareide paigaldamise järel sulgege kaas

tihedalt. 
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