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Thermo-hygrometer met klok WDH-TH205 
 
 
Beste klant, 
 
Je hebt een hoogwaardig product gekozen. Om ervoor te zorgen dat u veel plezier beleeft 
aan dit product, volgen hier nog enkele tips: 
 
 
In geval van problemen: 
 
Wij hopen dat de eenheid aan uw verwachtingen voldoet! Mocht er, ondanks de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid, toch aanleiding zijn tot een klacht, neem dan even contact met 
ons op, want wij zijn zeer begaan met uw tevredenheid en willen graag een misverstand uit 
de weg ruimen. 
 
 

Belangrijke veiligheidsinstructies: 

 
• Plaats geen voorwerpen op het toestel ! 

• Bewaar het toestel niet met oplosmiddelen en/of andere agressieve oliën, gassen en 
vloeistoffen ! 

• Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen boven 50° C ! 

• Het toestel is niet waterdicht. Bescherm het tegen opspattend water! 

• Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken ! 

• Verwijder de batterij als u het apparaat schoonmaakt of als u het langere tijd niet gaat 
gebruiken ! 

• Reinig het apparaat alleen met milde schoonmaakmiddelen ! 

• Breng geen onafhankelijke wijzigingen aan in het toestel ! 

• Alleen gekwalificeerd personeel mag het apparaat openen! 
 
 

Uitrusting en kwaliteitskenmerken: 
 

► Temperatuur meetbereik van -10°C tot 65°C 
 

Vochtigheidsmeetbereik van 10% tot 99% relatieve vochtigheid 
 

Nauwkeurigheid temperatuurmeting van +/- 1°C 
 

► Nauwkeurigheid van de vochtigheidsmeting van +/- 5% relatieve vochtigheid 
 

► Nieuwe meting na elke 5 seconden 
 

Nachtlichtfunctie / Verlicht displaypaneel 
 

► Weergave van tijd en datum 
 

► Instelbare alarmfunctie voor afwijking van de door u ingestelde minimumwaarden 
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Gebruiksaanwijzing: 
 
Het toestel heeft in totaal vier knoppen/schakelaars. Van links naar rechts zijn dat de 
volgende:  
 
- Instelknop 
- Pijltjestoets om te verhogen 
- Pijltjestoets omlaag 
- Toets voor achtergrondverlichting 
 
De functies worden hieronder toegelicht. U leert ook alles over het instellen van uw 
thermo-hygrometer: 

 
1.) Instellingsknop: Houd de knop twee seconden ingedrukt in de normale modus om de 

instellingsmodus te openen. Eerst kun je de tijd instellen. Daartoe drukt u op de 
verhogingstoets om de waarde te verhogen en op de verlagingstoets om de waarde te 
verlagen. 
Druk nogmaals op de insteltoets om naar de jaarinstelling te gaan. Druk opnieuw op 
de toetsen verhogen en verlagen om de waarde aan te passen en druk vervolgens op 
de insteltoets om de maand- en daginstellingen te openen. 

 
Druk nogmaals op de insteltoets om uw alarm of grenswaarden voor de temperatuur 
en de vochtigheid in te stellen. Ook hier kunt u met de pijltjestoetsen eerst de 
grenswaarden voor de temperatuur en, door herhaaldelijk op de insteltoets te drukken, 
de grenswaarden voor de vochtigheid instellen. 

 
Na het instellen van de alarmwaarden moet u nogmaals op de insteltoets drukken om 
het alarm te activeren. Op dit moment toont de tijdsbalk "(RL: ---)". 
Om de alarmfunctie te activeren, moet u opnieuw de pijltjestoetsen gebruiken. Gebruik 
nu de pijltjestoetsen om te kiezen tussen "(RL: ---)" om het alarm uit te schakelen of 
"(RL: ON)" om het alarm te activeren. 
 
Als u het alarm hebt geactiveerd, laat uw thermo-hygrometer een akoestisch alarm 
horen zodra de door u ingestelde minimum- en maximumwaarden voor temperatuur 
en vochtigheid worden overschreden of niet worden bereikt.  
 
Druk nogmaals op de insteltoets om de instellingsmodus te verlaten. 

 
2.) Pijltjestoets verhogen: Druk in de normale modus op de pijltjestoets omhoog om de 

ingestelde alarmwaarden voor temperatuur en vochtigheid weer te geven. 
 
3.) Pijltjestoets omlaag: Druk in de normale modus op de pijltjestoets omlaag om het jaar 

en de datum in volgorde weer te geven. 
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4.) Backlight knop: In elke modus, druk eenmaal op de backlight knop om de backlight in 

te schakelen. Het display licht op en de achtergrondverlichting gaat na 6 seconden 
automatisch uit. 

 
 
Technische gegevens: 
 
Modelaanduiding:  WDH-TH205 
Stroomvoorziening:  2 x AAA batterij (niet inbegrepen) 
Meetbereiken:  Temperatuur: -10°C ~ 65°C 
  Vochtigheid: 10% ~ 99% r.H. 

Nauwkeurigheid:  ± 1°C voor temperatuur 
  ± 5% r.h. voor vochtigheid 
Afmeting (H/W/D):  95 x 75 x 21 mm 
Gewicht:  105 g (met batterij) 
 
Afwijkingen in de technische gegevens voorbehouden! 
 
 
Andere: 
 
 
Garantieverklaring: 
 
Niettegenstaande de wettelijke garantieaanspraken verleent de fabrikant een garantie 
volgens de wetgeving van uw land, maar minstens 1 jaar (in Duitsland 2 jaar voor 
particulieren). De garantie gaat in op de datum van verkoop van het apparaat aan de 
eindgebruiker. 
De garantie dekt alleen gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten. 
Garantiereparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantenservice. 
Voor een garantieclaim dient u de originele kassabon (met verkoopdatum) bij te voegen. 
Uitgesloten van de garantie zijn: 
- Normale slijtage 
- Onjuiste toepassingen, zoals overbelasting van het apparaat of niet-goedgekeurde 

accessoires. 
- Schade door invloeden van buitenaf, gebruik van geweld of vreemde voorwerpen 
- Schade veroorzaakt door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing, bijv. aansluiting op 

een verkeerde netspanning of niet-naleving van de montagehandleiding. 
- Volledig of gedeeltelijk gedemonteerde eenheden 
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Conformiteit: 
 
De meter is getest en zelf en/of onderdelen ervan zijn vervaardigd volgens de volgende 
(veiligheids)normen: 
 
CE (EMC) conformiteit, natuurlijk. 
 
Conformiteit getest volgens:  EN 61326-1:2021 
     EN 61000-3-2:2019 
     EN 6100-3-3:2019 
 
 
 
Correcte verwijdering van dit product: 

 
Binnen de EU geeft dit symbool aan dat dit product niet met het 
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Afgedankte apparatuur bevat 
waardevolle recycleerbare materialen die moeten worden gerecycleerd. 
Voorts mag het milieu of de volksgezondheid niet worden vervuild door 
ongecontroleerde afvalverwijdering. Gelieve zich te ontdoen van  
Gooi oude apparaten daarom weg via geschikte inzamelsystemen of stuur 
het apparaat voor verwijdering naar de plaats waar u het hebt gekocht. Zij 
zullen het apparaat dan recyclen. 

 
 

 
Ik wens u veel plezier met dit apparaat. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed! 
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