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Termo-Hygrometer med klocka WDH-TH205 
 
 
Kära kund, 
 
Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, 
har vi här några fler tips: 
 
 
Vid eventuella problem: 
 
Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg 
skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket 
angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd. 
 
 

Viktiga säkerhetsanvisningar: 

 
• Placera inga föremål på enheten ! 

• Förvara inte enheten tillsammans med lösningsmedel och/eller andra aggressiva oljor, 
gaser och vätskor ! 

• Utsätt inte enheten för temperaturer över 50° C ! 

• Enheten är inte vattentät. Skydda den från vattenstänk! 

• Utsätt inte enheten för våldsamma stötar ! 

• Ta bort batteriet när du rengör enheten eller om du inte ska använda den under en 
längre tid! 

• Rengör endast apparaten med milda rengöringsmedel ! 

• Gör inga självständiga ändringar på enheten ! 

• Endast kvalificerad personal får öppna enheten ! 
 
 

Utrustning och kvalitetsegenskaper: 
 

► Temperaturmätningsområde från -10°C till 65°C 
 

► Mätområde för fuktighet från 10 % till 99 % relativ fuktighet 
 

► Temperaturmätningsnoggrannhet +/- 1 °C 
 

► Noggrannhet vid fuktmätning +/- 5 % relativ fuktighet 
 

► Ny mätning efter varje 5 sekunder 
 

► Nattljusfunktion / Belyst display 
 

► Visning av tid och datum 
 

► Justerbar larmfunktion för avvikelser från de inställda minimivärdena 
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Bruksanvisning: 
 
Enheten har totalt fyra knappar/brytare. Från vänster till höger är dessa följande:  
 
- Inställningsknapp 
- Piltangenten för att öka 
- Minskad piltangent 
- Bakgrundsbelysning 
 
Funktionerna förklaras nedan. Du kommer också att lära dig allt om hur du ställer in din 
termo-hygrometer: 

 
1.) Inställningsknapp: Håll knappen intryckt i två sekunder i normalläge för att gå in i 

inställningsläget. Först kan du ställa in tiden. Detta gör du genom att trycka på 
Ökningstangenten för att öka värdet och på Minskningstangenten för att minska 
värdet. 
Tryck på inställningsknappen igen för att komma till inställningen för år. Tryck återigen 
på knapparna för ökning och minskning för att justera värdet och tryck sedan på 
inställningsknappen för att komma till inställningarna för månad och dag. 

 
Tryck på inställningsknappen igen för att ställa in larm eller gränsvärden för 
temperatur och fuktighet. Även här kan du använda piltangenterna för att först ställa in 
gränsvärdena för temperaturen och sedan, genom att trycka upprepade gånger på 
inställningstangenten, ställa in gränsvärdena för luftfuktigheten. 

 
När du har ställt in larmvärdena måste du trycka på inställningsknappen igen för att 
aktivera larmet. Just nu visar tidsfältet "(RL: ---)". 
För att aktivera larmfunktionen måste du använda piltangenterna igen. Använd nu 
piltangenterna för att välja mellan "(RL: ---)" för att avaktivera larmet eller "(RL: ON)" 
för att aktivera larmet. 
 
Om du har aktiverat larmet kommer din termo-hygrometer att ljuda ett akustiskt larm 
så snart de inställda minimi- och maximivärdena för temperatur och luftfuktighet 
överskrids eller inte uppnås.  
 
Tryck på inställningsknappen igen för att avsluta inställningsläget. 

 
2.) Öka piltangenten: I normalläge trycker du på den ökande piltangenten för att visa de 

inställda larmvärdena för temperatur och luftfuktighet. 
 
3.) Piltangenten för minskning: I normalt läge trycker du på piltangenten för minskning för 

att visa år och datum i tur och ordning. 
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4.) Bakgrundsbelysningsknappen: I alla lägen trycker du på bakgrundsbelysningsknappen 

en gång för att slå på bakgrundsbelysningen. Displayen tänds och 
bakgrundsbelysningen släcks automatiskt efter 6 sekunder. 

 
 
Tekniska data: 
 
Modellnamn:  WDH-TH205 
Strömförsörjning:  2 x AAA-batteri (ingår inte) 
Mätområden:  Temperatur: -10°C ~ 65°C 
  Luftfuktighet: 10 % ~ 99 % r.H. 

Noggrannhet:  ± 1°C för temperatur 
  ± 5 % r.h. för fuktighet 
Mått (H/W/D):  95 x 75 x 21 mm 
Vikt:  105 g (med batteri) 
 
För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!! 
 
 
Annat: 
 
 
Garantiförklaring: 
 
Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med 
lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar 
gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren. 
Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. 
Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett 
garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum). 
Garantin omfattar inte följande: 
- Normalt slitage 
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör. 
- Skador på grund av yttre påverkan, våldsanvändning eller främmande föremål. 
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten har 

anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte har följts. 
- Helt eller delvis demonterade enheter. 
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Överensstämmelse: 
 
Mätaren har testats och har själv och/eller delar av den tillverkats enligt följande 
(säkerhets)standarder: 
 
CE-överensstämmelse (EMC), förstås. 
 
Överensstämmelse testad i enlighet med:  EN 61326-1:2021 
     EN 61000-3-2:2019 
     EN 6100-3-3-3:2019 
 
 
 
Korrekt bortskaffande av denna produkt: 

 
Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med 
hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara 
material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön och människors hälsa inte 
förorenas av okontrollerad avfallshantering. Släng följande  
Därför ska du göra dig av med gamla apparater via lämpliga 
insamlingssystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den för 
att göra dig av med den. De kommer sedan att återvinna apparaten. 
 

 

 
Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe! 
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