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DE    Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere 
Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu 
finden. 

EN    Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this 
product or the available translations of these instructions. 

FR    Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant ce produit ou rechercher ce mode 
d’emploi en d’autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le 
lien correspondant.

NL    Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit 
product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT    Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga 
a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni 
disponibili. 

ES    ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma 
determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) 
para ver las versiones disponibles.

CA   Voleu una guia detallada d'aquest producte en un idioma específic? Visiteu el nostre lloc web 
          a través del següent enllaç (codi QR) per accedir a les versions disponibles.

PT    Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website 
através da seguinte ligação (QR Code) das versões disponíveis.

  

www.bresser.de/P7007320

www.bresser.de/warranty_terms

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA
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1 Imprint
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 
46414 Rhede 
Germany
http://www.bresser.de
Als u een garantieclaim of serviceaanvraag wilt indienen,
raadpleeg dan de informatie over "Garantie" en "Service" in
dit document. Houd er rekening mee dat verzoeken of aan-
meldingen die rechtstreeks naar de fabrikant worden ge-
stuurd, niet in behandeling kunnen worden genomen.
Fouten voorbehouden. Onder voorbehoud van technische
wijzigingen.
© 2019 Bresser GmbH
Alle rechten voorbehouden.
Reproductie van dit document, inclusief fragmenten, in wel-
ke vorm dan ook (gefotokopieerd, afgedrukt, enz.) of het ge-
bruik en de verspreiding van dit document langs elektroni-
sche weg (beeldbestand, website enz.) is niet toegestaan
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabri-
kant.
De in dit document gebruikte termen en merknamen van de
desbetreffende ondernemingen zijn in Duitsland, de Euro-
pese Unie en/of andere landen door het merken-, octrooi- of
productrecht beschermt.

2 Geldigheidsinformatie
Deze documentatie geldt voor de producten met de onder-
staande artikelnummers:
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7007320 
Versie handleiding v0919
Beschrijving handleiding
Quickstart_7007320_ClimaTemp-WS_nl_BRES-
SER_v092019a
Vermeld deze informatie bij eventuele serviceaanvragen.

3 Over deze handleiding
INSTRUCTIE
Deze gebruiksaanwijzing moet worden beschouwd als
onderdeel van het apparaat.
Lees voor het gebruik de veiligheidsvoorschriften en de ge-
bruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor hernieuwd gebruik op
een later tijdstip. Wanneer het apparaat wordt verkocht, of
aan iemand anders wordt gegeven, moet de gebruiksaan-
wijzing aan de nieuwe eigenaar/gebruiker van het product
worden verstrekt.

4 Algemene veiligheidsinstructies
 GEVAAR

Risico op elektrische schokken
Dit apparaat heeft elektronische onderdelen die werken via
een stroombron (voeding en/of batterijen). Onjuist gebruik
van dit product kan een elektrische schok veroorzaken. Een
elektrische schok kan ernstige of potentieel dodelijke ver-
wondingen veroorzaken. De volgende veiligheidsinformatie
moet te allen tijde in acht worden genomen.
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• Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van
volwassenen gebruiken! Gebruik het apparaat alleen
zoals beschreven in de handleiding, anders loopt u het
risico van een elektrische schok.

• Ontkoppel het apparaat van de stroomtoevoer door de
stekker los te koppelen wanneer het niet wordt gebruikt
of in geval van langere bedrijfsonderbrekingen en voor-
dat u begint met onderhouds- en reinigingswerkzaam-
heden.

• Plaats uw apparaat zodanig dat het te allen tijde van
het elektriciteitsnet kan worden losgekoppeld. Het stop-
contact moet zich altijd in de buurt van het apparaat be-
vinden en gemakkelijk bereikbaar zijn, aangezien de
stekker fungeert als de loskoppeling van het elektrici-
teitsnet.

• Om het apparaat van het elektriciteitsnet los te koppe-
len, moet u altijd aan de stekker en niet aan het snoer
trekken!

• Controleer het apparaat, de kabels en de aansluitingen
voor ingebruikname op beschadigingen.

• Een beschadigd apparaat of een apparaat met bescha-
digde stroomvoerende onderdelen nooit in gebruik ne-
men! Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk
worden vervangen door een erkend servicebedrijf.

• Gebruik het apparaat alleen in een volledig droge om-
geving en raak het apparaat niet aan met natte of voch-
tige lichaamsdelen.

 GEVAAR
Risico op verstikking
Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot verstikking. Dit
is bijzonder gevaarlijk voor kinderen. De volgende veilig-
heidsinformatie moet te allen tijde in acht worden genomen.



7 / 20

• Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastiekjes
enz.) uit de buurt van kinderen. Ze kunnen verstikking
veroorzaken.

• Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen
kunnen worden ingeslikt. Er is een risico op verstikking!

 GEVAAR
Explosiegevaar
Onjuist gebruik van dit product kan een explosie veroorza-
ken. Om een explosie te voorkomen, moeten de volgende
veiligheidsinstructies te allen tijde in acht worden genomen.

• Stel het toestel niet bloot aan hoge temperaturen. Ge-
bruik de meegeleverde voedingsadapter of de aanbe-
volen batterijen. Veroorzaak geen kortsluiting in het
toestel of de batterijen en gooi deze niet in het vuur!
Door overmatige hitte en onkundig gebruik kunnen
kortsluitingen, branden of zelfs explosies veroorzaakt
worden!

INSTRUCTIE
Risico op materiële schade
Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het appa-
raat en/of de accessoires. Neem bij het gebruik van het ap-
paraat altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht.

• Demonteer het apparaat nooit. Neem in geval van een
storing contact op met uw gespecialiseerde detailhan-
delaar. De gespecialiseerde detailhandelaar neemt
contact op met het servicecentrum en stuurt het appa-
raat indien nodig ter reparatie op.

• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en
bescherm het tegen water en een hoge luchtvochtig-
heid.
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• Dompel het apparaat niet onder in water!
• Stel het apparaat niet bloot aan schokken.
• Gebruik voor dit apparaat alleen accessoires en reser-

veonderdelen die voldoen aan de technische informa-
tie.

• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang
zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volle-
dige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen
batterijen van verschillende merken of met verschillen-
de capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat
als het lange tijd niet gebruikt is.

• Never use rechargeable batteries.

INSTRUCTIE
Gevaar van stress schade!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
spanningsschade door verkeerd geplaatste batterijen of
doordat een ongeschikte netadapter wordt gebruikt!
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5 Onderdelenoverzicht en
leveringsomvang
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Afb. 1: Alle onderdelen van het basisstation (boven) en
de remote snsor (onder).
1 Huisvesting 2 Display
3 Knop DOWN/°C/°F

(verlaag de waarde of
wissel de weergave tus-
sen °C en °F)

4 MODE/SET-knop (wij-
zig de weergavemodus
of -instellingen)
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5 UP/ALARM-knop (waar-
de verhogen of alarm in-
schakelen)

6 SNOOZE/DIMMER knop
(snooze-functie of hel-
derheid van het display)

7 RF-zoektoets (start de
sensorzoekfunctie)

8 MEMORY-knop (toon
opgeslagen hoogste en
laagste waarden of ver-
wijder de opslag)

9 Batterijvak 10 WEATHER-knop (inge-
stelde weersgesteldheid)

11 OUT-TEMP ALERT
knop (Stel de buiten-
temperatuurwaarschu-
wing in en schakel deze
in)

12 Deksel van het batterij-
compartiment

13 DC aansluiting voor co-
axiale stekker

14 Gelijkstroomadapter met
coaxiale stekker

15 Behuizing (Afstandsbe-
dieningssensor)

16 Display (draadloze sen-
sor)

17 wandbevestiging 18 Batterijvak (Afstandsbe-
dieningssensor)

19 RESET knop (reset alle
instellingen)

20 °C/°F-knop (weergave-
wissel tussen °C of °F)

21 Deksel van het batterij-
compartiment

22 Stand, uitklapbaar

Leveringsomvang
Basisstation (A), voedingsadapter (B), afstandsbedienings-
sensor (C)
Aanbevolen batterijen (niet inbegrepen):
2 stuks Micro-batterijen (1,5V AAA type), 2 st. Mignon-batte-
rijen (1,5V AA-type) optioneel verkrijgbaar
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6 Schermweergave
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Afb. 2: Schermweergave voor het basisstation
1 AM/PM-informatie in de

12-uurs tijdmodus
2 Grafische weergave van

de weersvoorspelling
(24 uur)

3 Buitentemperatuur (in
°C of °F)

4 Hoogste waarde bij bui-
tentemperatuur (in °C of
°F) (24 uur)

5 Laagste waarde bij bui-
tentemperatuur (in °C of
°F) (24 uur)

6 Binnentemperatuur (in
°C of °F)

7 Klimaatindicator (bui-
ten) (te koud, optimaal,
te warm)

8 Vochtigheid binnens-
huis (in %)



12 / 20

9 Vochtigheid hoogste
waarde voor buiten (in
%) (24 uur)

10 Vochtigheid laagste
waarde voor buiten (in
%) (24 uur)

11 Vochtigheid (in %) 12 Weer trend (48 uur)
13 Datum 14 Symbool voor het radio-

signaal
15 Huidige tijd (seconden)

of weekdag of alarmtijd
(de weergave is afhan-
kelijk van de geselec-
teerde weergavemo-
dus)

16 Symbool voor actief
alarm

17 Huidige tijd (uren: minu-
ten: seconden)

7 Voor de ingebruikname
INSTRUCTIE
Vermijd verstoringen van de verbinding
Om onderbrekingen in de connectiviteit tussen de appara-
ten te voorkomen, dient u de volgende punten in overwe-
ging te nemen voordat u de apparatuur in gebruik neemt.

1. Plaats het basisstation (ontvanger) en de draadloze
sensor (zender) zo dicht mogelijk bij elkaar.

2. Stel de stroomvoorziening voor het basisstation in en
wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven.

3. Stel de stroomvoorziening voor de draadloze sensor in.
4. Plaats het basisstation en de draadloze sensor binnen

het effectieve zendbereik.
5. Zorg ervoor dat het basisstation en de draadloze sen-

sor aan hetzelfde kanaal zijn toegewezen.
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Vervang bij het vervangen van de batterijen altijd de batterij-
en in het hoofdtoestel en alle sensoren en vervang ze in de
juiste volgorde, zodat de verbinding op afstand kan worden
hersteld. Als een van de apparaten op netspanning staat,
moet de stroomtoevoer ook voor dit apparaat bij het vervan-
gen van de accu's kortstondig worden onderbroken. Als
slechts in één van de apparaten (de draadloze sensor) bat-
terijen worden vervangen, kan het signaal niet of niet cor-
rect worden ontvangen.
Opmerking: het effectieve bereik kan sterk worden beïn-
vloed door bouwmaterialen en de positie van de hoofd- en
remote units. Door externe invloeden (verschillende RC-ap-
paraten en andere storingsbronnen) kan de maximale af-
stand aanzienlijk worden gereduceerd. In dergelijke geval-
len raden we aan om het hoofdtoestel en de draadloze sen-
sor op andere plaatsen te plaatsen. Soms is het enige wat
nodig is, is een verhuizing van een van deze onderdelen
van een paar centimeter!
Hoewel de sensor weerbestendig is, moet deze uit de buurt
van direct zonlicht, regen of sneeuw worden geplaatst.

8 Instellen van de stroomvoorziening
Base station
1. Steek de DC-connector in de aansluiting van het appa-

raat.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Het apparaat wordt direct onder spanning gezet.
4. Wacht tot de binnentemperatuur op het basisstation

wordt weergegeven.
Remote sensor
5. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
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6. Plaats de batterijen in het batterijvak. Controleer of de
polariteit (+/-) van de batterij correct is.

7. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

9 Automatische tijdinstelling
Nadat de stroomtoevoer tot stand is gebracht, zal de klok
automatisch naar het radiosignaal zoeken.
Als het radiosignaal correct wordt ontvangen, worden de
datum en tijd automatisch ingesteld en gaat het pictogram
van het radiosignaal aan.
Als de klok het tijdsignaal niet ontvangt, wordt het tijdsignaal
weergegeven, ga dan verder met de volgende stappen:
1. Druk gedurende ca. 2 seconden op de knop DOWN/°C/

°F en de knop UP/ALARM om de ontvangst van het ra-
diosignaal te starten.

2. Als het apparaat het signaal nog steeds niet ontvangt,
moet de tijd handmatig worden ingesteld.

Lees de gedetailleerde handleiding voor meer informatie
over de handmatige tijdsinstellingen (zie downloadinforma-
tie op pagina 2).

10 EG-verklaring van
overeenstemming
Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaattype met
artikelnummer 7007320 : in overeenstemming is met Richt-
lijn: 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformi-
teitsverklaring is beschikbaar op het volgende internet-
adres: www.bresser.de/download/7007320/
CE/7007320_CE.pdf

http://www.bresser.de/download/7007320/CE/7007320_CE.pdf
http://www.bresser.de/download/7007320/CE/7007320_CE.pdf
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11 Verwijdering
Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg,
afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of kar-
ton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwij-
deringsservice of de milieuautoriteit voor informatie
over de juiste verwijdering.
Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de richtlijn 2012/19/EG van het Europees
Parlement betreffende afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur en de aanpassing daarvan aan
de Duitse wetgeving, moeten gebruikte elektronische
apparaten gescheiden worden ingezameld en op een
milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Gooi batterijen en oplaadbare batterijen niet bij het
huisvuil. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen
en oplaadbare batterijen in te leveren. Na gebruik kun-
nen de batterijen gratis worden ingeleverd bij ons ver-
kooppunt of bij een nabijgelegen locatie (bijv. detail-
handelaren of gemeentelijke inzamelpunten).
Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd
met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak en
het chemische symbool van de vervuilende stof. "Cd'
staat voor Cadmium, 'Hg' staat voor kwik en 'Pb' staat
voor lood.
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12 Garantie
De normale garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag
van aankoop. Om in aanmerking te komen voor een ver-
lengde vrijwillige garantieperiode zoals vermeld op de ge-
schenkdoos, is registratie via onze website vereist.
U kunt de volledige garantievoorwaarden en informatie over
de verlenging van de garantieperiode en de details van on-
ze diensten raadplegen op www.bresser.de/warranty.









DE   AT    CH   BE
Bei Fragen zum Produkt und eventuellen 
Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit 
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise 
per E-Mail.  

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

* Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je 
Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe 
aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB   IE
Please contact the service centre first for any 
questions regarding the product or claims, 
preferably by e-mail.   

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Unit 1 starborough Farm,  
Starborough Road, Nr Marsh Green,  
Edenbridge, Kent TN8 5RB
Great Britain

* Number charged at local rates in the UK (the amount you will be 
charged per phone call will depend on the tariff of your phone 
provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR   BE
Si vous avez des questions concernant ce 
produit ou en cas de réclamations, veuillez 
prendre contact avec notre centre de services 
(de préférence via e-mail).  

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone*:  +33 494 592 599

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
260, rue des Romarins
83170 Brignoles
France 

* Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

Service
NL   BE

Als u met betrekking tot het product vragen 
of eventuele klachten heeft kunt u contact 
opnemen met het service centrum (bij voorkeur 
per e-mail).  

e-mail: info@folux.nl
Teléfono*: +31 528 23 24 76

Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX  Hoogeveen 
Nederlands

*  Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief 
in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening 
gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon 
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten 
met zich meebrengen.

ES   CA   PT
Si desea formular alguna pregunta sobre el 
producto o alguna eventual reclamación, le 
rogamos que se ponga en contacto con el 
centro de servicio técnico (de preferencia por 
e-mail).  

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925  Alcorcón Madrid
España

* Número local de España (el importe de cada llamada telefónica 
dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del 
extranjero están ligadas a costes suplementarios.


	Titelseite
	Weerstations met radiosensor
	 Inhoud
	1 Imprint
	2 Geldigheidsinformatie
	3 Over deze handleiding
	4 Algemene veiligheidsinstructies
	5 Onderdelenoverzicht en leveringsomvang
	6 Schermweergave
	7 Voor de ingebruikname
	8 Instellen van de stroomvoorziening
	9 Automatische tijdinstelling
	10 EG-verklaring van overeenstemming
	11 Verwijdering
	12 Garantie


