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Over deze handleiding
Deze gebruiksaanwijzing maakt
deel uit van het apparaat. Lees
vóór het eerste gebruik van het apparaat
de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar
deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Wanneer het apparaat wordt verkocht of doorgegeven, dient de gebruiksaanwijzing aan de volgende
eigenaar / gebruiker van het product te
worden overgedragen.

Algemene waarschuwingen
GEVAAR voor verwondingen!
Kinderen mogen dit toestel alleen
onder toezicht gebruiken. Verpakkingsmaterialen (Plastic zakken, elastiekjes, etc.) uit de buurt van kinderen
houden! Er bestaat VERSTIKKINGSGEVAAR! Dit toestel bevat elektronische onderdelen die door een
elektriciteitsbron (batterijen) worden
gevoed. Houd kinderen bij het gebruiken van dit toestel altijd onder toe4

zicht! Het toestel mag alleen gebruikt
worden zoals in de handleiding wordt
beschreven, anders bestaat er GEVAAR op een STROOMSTOOT! Uitgelopen batterijzuur kan tot corrosieve
brandwonden leiden! Vermijd contact
van het batterijzuur met de huid, ogen
en slijmvliezen. Spoel de getroffen lichaamsdelen bij contact met het zuur
onmiddellijk met ruim helder water af
en raadpleeg een arts.
BRAND-/EXPLOSIEGEVAAR!
Stel het apparaat niet bloot aan hoge
temperaturen. Gebruik uitsluitend de
aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat en de batterijen niet kort en gooi
deze niet in het vuur! Te hoge temperaturen en ondeskundig gebruik kunnen leiden tot kortsluitingen, branden
en zelfs explosies!
OPMERKING!
Neem het toestel niet uit elkaar! Neem
bij defecten a.u.b. contact op met de
verkoper. Deze zal contact opnemen

met een servicecenter en kan het toestel indien nodig voor reparatie terugsturen. Stel het apparaat niet bloot aan
schokken of trillingen! Gebruik alleen
de aanbevolen batterijen. Vervang
zwakke of lege batterijen alleen door
een set nieuwe batterijen met volledige capaciteit. Gebruik geen batterijen
van verschillende merken, types of capaciteiten samen. Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer deze langere tijd niet gebruikt wordt! Laad in
geen geval normale, niet weer oplaadbare batterijen op! Deze kunnen bij
het opladen exploderen. De fabrikant
is niet aansprakelijk voor de gevolgen
van spanningsschade door verkeerd
geplaatste batterijen!

Inbegrepen in de levering:
Weerstation, gebruikshandleiding.
Type AAA/LR03 batterijen vereist (niet
inbegrepen).
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RESET knop
Muurbevestiging
°C/°F knop
Batterijvak
Tafelstandaard
Binnentemperatuur MIN/MAX
Vochtigheit van lucht MIN/MAX
Binnentemperatuur
Vochtigheit van lucht
Comfort Level

Inbedrijfstelling
1. Verwijder de deksels van de batterijvakjes van het weerstation.
2. Plaats nieuwe batterijen (type
AAA/LR03) in de batterijvakjes van
het weerstation. Let er hierbij op dat
de polariteit (+ en -) van de batterijen
overeen komt met de weergave in de
vakje.
Tip: Als de weergave van het weerstation zwakker wordt dient u de batterijen van het weerstation te vervangen.
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Tonen
Als zich de luchtvochtigheid over 24
uren onder 20% houdt, wordt in MINbereik  MIN aangegeven. Als de actuele luchtvochtigheid onder 20% valt,
toont de hoofdbereik  BELOW, en
de MAX-aanduiding  MAX.
Comfort Level: A, B, C, D, E
A (rood): Temperatuur >= 26.0°C
(Volledig luchtvochtigheid gebied)
of
Vochtigheid >=66%
(Volledig temperatuur gebied).
B: Temperatuur 19.0-25.9°C
en Vochtigheid 59-65%
C: Temperatuur 19.0-25.9°C
en Vochtigheid 52-58%
D: Temperatuur 19.0-25.9°C
en Vochtigheid 45-51%
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E (blauw): Temperatuur <= 18.9°C
en Vochtigheid < 66%
of
Temperatuur < 26.0°C
en Vochtigheid <=44%
°C/°F knop
Druk op de knop °C / °F om te wisselen tussen temperatuurweergave in
°C of °F.
RESET knop
Druk als er zich een storing voordoet
met een dun metaalstaafje op deze
knop om de instellingen van het apparaat te resetten.

TIPS voor reiniging
Koppel het toestel los van de
stroomvoorziening
(batterijen
verwijderen) voordat u het reinigt!
Reinig het toestel alleen uitwendig
met een droge doek. Gebruik geen
vloeistoffen, om schade aan de
elektronica te vermeiden. Bescherm
het toestel tegen stof en vocht!

Verwijder de batterijen uit het toestel
wanneer deze langere tijd niet gebruikt
wordt.

AFVAL
Scheid het verpakkingsmateriaal
voordat
u
het
weggooit.
Informatie over het correct scheiden
en weggooien van afval kunt u bij uw
gemeentelijke milieudienst inwinnen.
Gooi elektronische apparaten
niet bij het huisvuil! Volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG
over elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing hiervan in
nationale wetten moeten afgedankte
elektrische apparaten gescheiden
worden
ingezameld
en
op
milieuvriendelijke
wijze
worden
afgevoerd.
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kunt de gebruikte batterijen in
onze winkel of in de onmiddellijke
omgeving, bijv.
bij gemeentelijke
Inzamelpunten
gratis
inleveren.
Batterijen en accu’s zijn gemarkeerd
met een doorgestreepte vuilnisbak
en het chemische symbool van de
verontreinigingende stoffen: “Cd” staat
voor Cadmium, “Hg” staat voor Kwik en
“Pb” voor Lood.

EGCONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaard Bresser
GmbH, dat dit apparaat:
Temeo Hygro Circuitu
Art.Nr.: 70-00005
in overeenstemming met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC staat!

Batterijen en accu’s mogen niet
worden weggegooid in de
vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om
gebruikte batterijen in te leveren. U
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Garantie & Service

De reguliere garantieperiode bedraagt 2 jaar en begint op de dag van aankoop. Om
gebruik te maken van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals aangegeven op
de geschenkverpakking is aangegeven dient het product op onze website geregistreerd
te worden. De volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de
garantieperiode en servicediensten kunt u bekijken op www.bresser.de/warranty_terms. U
wenst een uitvoerige gebruikshandleiding voor dit product in een specifieke taal? Bezoek dan
onze website via deze link (QR Code) voor alle beschikbare versies. U kunt ook een e-mail
sturen naar manuals@bresser.de of een bericht achterlaten op nummer +49 (0) 28 72 – 80
74-220*. Vermeld alstublieft altijd uw naam, uw exacte adres, een geldig telefoonnummer en
e-mailadres, evenals het artikelnummer en het kenmerk.
*Lokaal nummer in Duitsland (het tarief voor het telefoongesprek is afhankelijk van het tarief van uw telefoonprovider).
Telefoongesprekken uit het buitenland brengen hogere kosten met zich mee.

Manual Download:
www.bresser.de/download/7000005
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Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. · Errors and technical changes reserved.
Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques. · Vergissingen en technische veranderingen voorbehouden.
Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores. · Con riserva di errori
e modifiche tecniche.

www.bresser.de/start/bresser

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de

