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UT333 
Temperatuuri ja 

niiskuse minimõõturi 
kasutusjuhend 

1. Tutvustus
UT 333 on stabiilne, ohutu, usaldusväärne digitaalne 
temperatuuri ja niiskuse minimõõtur, mida kasutatakse 
laialdaselt teravilja hoiustamisel ja transportimisel, 
dokumendihalduses, laomajanduses, metsanduses ja 
loomakasvatuses, tervishoius, eksperimentide õpetamisel, 
avalikus sektoris, kodus jm. See kasutusjuhend sisaldab 
olulist ohutusteavet ja hoiatusi. Palun lugege see juhend 
hoolikalt läbi ja järgige rangelt kõiki hoiatusi. 
Hoiatus: 
enne selle toote kasutamist lugege need ohutusjuhised 
hoolikalt läbi. 

2. Lahtipakkimine
Avage pakend ja võtke mõõtur välja. Kontrollige palun 
hoolikalt, kas mõni ese on puudu või kahjustada saanud. 
1. Põhiseade --------------------------- 1
2. Mullikile ------------------------------- 1
3. Kasutusjuhend --------------------- 1

3. Tööohutus
1. Enne kasutamist kontrollige mõõtur ja lisatarvikud üle,

kontrollige kahjustusi ja kõrvalekaldeid. Kui te leiate
kahjustusi või kui LCD-ekraan ei näita midagi või kui te
leiate, et mõõtur ei tööta enam korralikult, siis ärge seadet
enam kasutage.

2. Mõõtmise ajal järgige kasutusjuhiseid.
3. Vältimaks mõõturi kahjustamist, ärge tehke mõõturit lahti

ega muutke sisemisi juhtmeid.

4. Kui LCD-ekraanil kuvatakse „ “, vahetage patareid
aegsasti välja.
Kui mõõturit pikemat aega ei kasutata, eemaldage
patareid.

5. Ärge hoiustage ega kasutage mõõturit keskkonnas, kus
on kõrge temperatuur või niiskustase, mis on tuleohtlik,
kergestisüttiv või millel on tugev elektromagnetväli.

6. Kasutage korpuse hooldamiseks pehmet lappi ja
neutraalset pesemisvahendit. Vältimaks korpuse
roostetamist ja mõõturi kahjustamist, ärge kasutage
abrasiivseid aineid ega lahustit.

4. Toote osad
1. Temperatuuri ja niiskust mõõtev moodul
2. Mõõturi korpus
3. LCD-ekraan
4. Funktsioonide nupud
5. Kuvamisliides

5. Kuvamisliides

1 Maksimaalne 
mõõde

5 Suhteline niiskus 

2 Minimaalne mõõde 6 Celsius 
3 Andmete 

säilitamine
7 Fahrenheit 

4 Patarei tühjenemise 
indikaator

8 Temperatuuri 
väärtus 

9 Niiskuse väärtus

6. Põhilised funktsioonid ja
seadistamine

1. SEES/VÄLJAS:
käivitamiseks vajutage ühe korra lühidalt; seadme
väljalülitamiseks vajutage uuesti lühidalt.

2. °C/°F:
ühiku teisendamise nupp: Celsiuse või Fahrenheiti
valimiseks mõõtmise ajal vajutage seda nuppu lühidalt.

3. MAX/MIN:
seda nuppu vajutades saab valida maksimaalse,
minimaalse või normaalväärtuse mõõtmise; valige
maksimaalne ja mõõtur näitab alati maksimaalset näitu;
valige minimaalne ja mõõtur näitab minimaalset näitu.

4. HOLD (SÄILITAMINE) / BL (TAUSTAVALGUS)
HOLD (SÄILITAMINE): mõõtme säilitamiseks vajutage
seda nuppu korra lühidalt; andmete säilitamise
funktsioonist väljumiseks ja tavapärase mõõtmise
jätkamiseks vajutage seda nuppu lühidalt uuesti.
BL (taustavalgus): taustavalguse sisselülitamiseks
vajutage seda nuppu ja hoidke pikemalt all;
taustavalguse väljalülitamiseks hoidke seda nuppu
uuesti all.



 

7. Tehniline spetsifikatsioon 
1. Temperatuur ja niiskus 

 

Funktsioon Ulatus Resolutsioon Täpsus Kirjeldus 

Niiskus 0~100,0% RH 0,1% RH ±5% RH 
Tavapärastes temperatuuritingimustes (23 °C 
±5 °C)

Temperatuur 
-10~60 °C 0,1 °C ±1,0 °C Tavapärastes niiskustingimustes (40% RH ~ 

75% RH) 14~140 °F 0,2 °F ±2,0 °F 

Sämplimissagedus   1/s Sämplimissagedus on kord sekundis 

Ülekoormuse näidik   100% RH/OL 

Maksimaalne kuvatav niiskus on 100% RH; kui 
temperatuur on madalam kui 20 °C või kõrgem kui 
60 °C, kuvatakse „OL“

MAX/MIN mõõdud   MAX/MIN Näitab „MAX/MIN“ 

Andmete säilitamine   HOLD 
(SÄILITAMINE)

Näitab „HOLD“ 

Ühik   °C/°F Näitab „°C/°F“ 

Taustavalgus   BL Lülitage taustavalgus manuaalselt sisse või välja 

Automaatne toite 
väljalülitamine 

  5 min Seade lülitub automaatselt välja, kui seda 5 minutit 
ei kasutata; funktsiooni saab välja lülitada 

Patarei tühjenemise 
indikaator 

  3,0~3,5 V 
Ekraanile ilmub patareide tühjenemise viip, kui 
patareide võimsus on 3,0~3,5 V 

 

2. Üldine tüüp 
a. LCD: 4 numbrikohaga LCD-ekraan 
b. Ülekoormuse näidik: kui niiskus on suurem kui 

99,99% RH, kuvatakse ekraanile „100,0% RH“; kui 
temperatuur on suurem kui 60 °C või madalam kui -20 °C, 
kuvatakse ekraanile „OL“. 

c. Patarei tühjenemise indikaator: viip „ “. Patareid tuleks 
õigeaegselt välja vahetada. 

d. Sämplimissagedus: 1/s 
e. Anduri tüüp: ülitäpne digitaalne temperatuuri ja niiskuse 

moodul. 
f. Löögitugevus: peab vastu kukkumisele 1 m kõrguselt. 
g. Energiatarve: 1,5 V patareid (AAA) x3 
h. Toote mõõtmed: 155x50x28 mm 
i. Kaal: 102 g 
3. Keskkonna spetsifikatsioonid 
a. Siseruumides kasutamiseks 
b. Maksimaalne kõrgus: 2000 m 
c. Ohutus: EN61326-1 
d. Saastetase: 2 
e. Temperatuur ja niiskus töötamisel: 0 °C ~ 40 °C (mitte 

suurem kui 90% RH) 
f. Hoiustamise temperatuur ja niiskus: 

-20 °C ~ 60 °C (mitte suurem kui 75% RH) 
4. Elektrilised spetsifikatsioonid 
a. Täpsus: niiskus: 

±5% RH (tavapärastes temperatuuritingimustes) tempera-
tuur: ±1,0 °C (tavapärastes temperatuuritingimustes) 

b. Keskkonna temperatuur: 23 °C ±3 °C 
c. Keskkonna niiskus: ⩽ 90% RH 
5. Üldine hooldus 

Hoiatus: vältimaks seadme täpsuse või mõõturi 
kahjustumist, ärge palun mõõturi korpust avage. 

a. Seadet peavad hooldama väljaõppinud professionaalid või 
tuleb seda teha selleks ette nähtud hooldusosakonnas. 

b. Puhastage korpust regulaarselt kuiva lapiga, aga ärge 
kasutage abrasiivset ega lahustit sisaldavat puhastus-
vahendit. 

6. Patareide paigaldamine ja vahetamine 

a. Mõõtur kasutab 3 AAA 1,5 V patareid. Vaadake allolevat 
patareide paigaldamise ja vahetamise joonist. 

b. Keerake paneel allapoole, avage patareide kate, lükates 
seda noole suunas, tõstke kate üles ja võtke patareid välja; 
paigaldage uued patareid vastavalt polaarsuse tähistele. 

c. Palun kasutage sama tüüpi patareisid, mitte valesid. 
d. Peale uute patareide paigaldamist sulgege kate tihedalt. 
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