
UT363 
Mini-anemomeeter 

Kasutusjuhend 
1. Sissejuhatus
UT363S on stabiilne, ohutu ja usaldusväärne digitaalne mini-

anemomeeter, mida kasutatakse laialdaselt kaevandustes, elektri, 

raua ja terase, naftakeemia, energia säästmise, navigatsiooni, 

ventilaatorite tootmise, väljatõmbeventilatsiooni, spordi ja 

paljudes teistes tööstusvaldkondades. 

Kasutusjuhendi hulka kuuluvad toote ohutusteave ja hoiatused. 

Palun lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ja järgige rangelt 

kõiki hoiatusi. 

Hoiatus: Lugege enne toote kasutamist hoolikalt ohutus-

juhiseid. 

2. Karbist välja võtmine
Avage pakkekarp ja võtke mõõtja välja. Palun veenduge, et kõik 

all toodud seadme osad oleksid olemas ja poleks kahjustunud. 
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3. Ohutusjuhised
1. Palun kontrollige enne kasutamist mõõtjat ja lisaseadmeid ning

veenduge, et see poleks kahjustada saanud ega muul moel 

ebatavaline. Kui avastate, et korpus on kahjustunud, LCD-ekraan 

ei kuva teavet või kahtlustate, et seade ei tööta korralikult, 

lõpetage palun selle kasutamine. 

2. Järgige mõõtmise ajal käitamisjuhiseid.

3. Ärge avage seadet omal soovil ega muutke sisemist

juhtmestikku, vältimaks mõõtja kahjustamist. 

4. Kui LCD-ekraanil kuvatakse  , vahetage seadme patareid. 

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, eemaldage patareid seadmest. 

5. Ärge kasutage ega hoiustage seadet keskkonnas, kus võib

esineda kõrge temperatuur, suur õhuniiskus, tule- või plahvatusoht 

või tugevad magnetväljad. 

6. Kasutage korpuse puhastamiseks pehmet riiet ja neutraalset

pesuainet. Ärge kasutage korpuse korrosiooni ja mõõtja 

kahjustumise vältimiseks abrasiivseid vahendeid ega lahusteid. 

Hoiatus: tuginedes magnetilise induktsiooni tuule kiiruse 

mõõtmise põhimõttele, võib patarei kiirgusseisund seadet häirida. 

4. Toote välimus

1 Tiivik 3 Mõõtja 

3 LCD-ekraan 4 Funktsioonide nupud 

5. Kuvaliides

1 Maksimaalne näit 2 Keskmine väärtus 

3 Andmete hoidmine 4 Patarei tühjeneb 

5 m/s 6 km/h 

7 ft/min 8 Sõlme 

9 Mph 10 Celsius 

11 Fahrenheit 12 Temperatuur 

13 Tuule-külma näitaja 14 Tuule kiirus 

15 Beauforti skaala 

6. Põhifunktsioonid ja seadistamine
a. Sisse/Välja lülitamine

Üks lühike vajutus sisse lülitamiseks, teine lühike vajutus välja 

lülitamiseks. 

Märkus: Toote automaatse väljalülitumise saab keelata: 

vajutage ja hoidke all „HOLD“ nuppu, seejärel vajutage 

„ON/OFF“ nuppu, et automaatne väljalülitumine 

lubada/keelata. LCD-ekraanil kuvatakse oleku näitamiseks 

„APO OFF“. 

b. ÜHIK: Ühiku teisendamine

Vajutage nuppu lühidalt, et valida m/s, km/h, ft/min, sõlme ja 

mph vahel. Vajutage nuppu pikalt, et valida ºC ja ºF. 

c. MAX/AVG

Vajutage nuppu, et valida maksimumi, keskmise või 

tavapärane väärtuse mõõtmine. Maksimumi valimisel näitab 

mõõtur alati maksimaalset näitu; keskmise valimisel näitab 

mõõtur alati keskmist näitu. 

d. HOLD/BL

HOLD: Vajutage nuppu üks kord lühidalt, et mõõtmistulemus 

alles hoida; vajutage nuppu uuesti lühidalt, et andmete 

hoidmine lõpetada ja tavapärase mõõtmisega jätkata. 

BL: Vajutage nuppu pikalt, et taustvalgus sisse lülitada ja 

uuesti pikalt, et taustvalgus taas välja lülitada. 



7. Tehnilised andmed
1. Tuule kiirus ja temperatuur

Funktsioon Vahemik Resolutsioon Täpsus Kirjeldus 

Tuule kiirus 

0-30 m/s (standardne) 0,1 m/s ±(5% rdg+0,5) 

1,4 ~ 108 km/h 

(võrdluseks) 

±(5% rdg+15 dgts) 

0,7 ~ 58 sõlme 

(võrdluseks) 

±(5% rdg+10 dgts) 

0,8 ~ 67 mph 

(võrdluseks) 

±(5% rdg+10 dgts) 

78 ~ 5905 ft/min 

(võrdluseks) 

±(5% rdg+180 dgts) 

Temperatuur -10 ~ 50 ºC 0,1 ºC ±2 ºC 

14 ~ 122 ºF 0,2 ºF ±4 ºF 

Beaufort`i skaala 0 ~ 12 1 ±1 Ainult võrdluseks 

Proovivõtu sagedus 0,5 s Kaks korda sekundis 

Ülekoormuse näit OL Kuvab „OL“ 

MAX/AVG MAX/AVG Kuvab „MAX/AVG“ 

Andmete hoidmine HOLD Kuvab „HOLD“ 

Taustvalgus BL Käsitsi sisse-/väljalülitus 

Automaatne 

väljalülitus 

5 min Automaatne väljalülitumine 5 min 

pärast, kui seadet ei kasutata 

Patarei tühjeneb 3,0 ~ 3,5 V Kuvab tühja patarei ikooni, kui 

võimsus on 3,0 ~ 3,5 V 

Tuule-külma näit WIND CHILL Kui tuule kiirus on üle 5 m/s ja 

temperatuur alla 0 ºC, kuvatakse 

„WIND CHILL“ 

2. Üldine tüüp 9. Patareide paigaldus ja vahetamine
a. LCD-ekraan: 4-bitine; suurim kuvatav väärtus on 9999. a. Mõõtja kasutab 3 AAA 1,5 V patareid. Palun vaadake allolevat

b. Ülekoormuse näit: kui tuule kiirus on üle 45 m/s või kui joonist patarei paigaldamise ja vahetamise etappide kohta.

temperatuur on alla -10 ºC, kuvatakse „OL“ (overload) b. Keerake paneel allapoole, lükake patareide kaas noolega näidatud

c. Tühi patarei: märk , asendage õigel ajal uue patareiga. suunas lahti, tõstke kaas üles ja võtke patareid välja; paigaldage 

d. Mõõtesagedus: 2/s uued patareid järgides nende polaarsust. 

e. Anduri tüüp: magnetinduktsiooni tüüpi tuule kiiruse c. Kasutage palun sama tüüpi patareisid.

 andur ja NTC negatiivse temperatuuri koefitsiendi andur. d. Sulgege uute patareide paigaldamise järel kindlalt kaas.

f. Kui temperatuur on alla 0 ºC ja tuule kiirus on üle 5 m/s, siis

kuvatakse „WIND CHILL“. 

g. Tugevus: talub kukkumist 1 m kõrguselt

h. Võimsusvajadus: 1,5 V patareid (AAA) *3

i. Toote suurus: 160x50x28 mm

j. Kaal: 118 g

3. Keskkonna piirangud
a. Siseruumides kasutamiseks

b. Maksimaalne kõrgus: 2000 m

c Saasteaste: 2 

d. Töötemperatuur ja niiskus: 0 ºC~40 ºC (<80% RH)

40 ºC ~ 50 ºC (<45% RH) 

e. Hoiustamistemperatuur ja niiskus:-20 ºC~60 ºC (<75% RH)  

4. Elektrilised nõuded  
a. Täpsus: Tuule kiirus ±5%rdg+0,5 Temp.: ±2 ºC  

b. Keskkonna temperatuur: 23 ºC ± 5 ºC  

c. Keskkonna niiskus: ≤ 80% RH  

5. Üldine hooldus  

Hoiatus: ärge avage mõõtja korpust, vältimaks seadme täpsuse  

halvendamist või seadme kahjustamist.  

a. Seadme hooldust peaksid teostama vajalike teadmistega

töötajad või selleks ette nähtud hooldusüksus. 

b. Puhastage korpust perioodiliselt kuiva riidega, abrasiivseid

või lahustavaid pesuvahendeid kasutada ei tohi. 
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