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1 Afdruk (Nederlands)
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 
46414 Rhede 
Germany
http://www.bresser.de
Voor eventuele garantieclaims of serviceaanvragen verwijzen wij u naar de informatie over "Garantie"
en "Service" in deze documentatie. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak dat wordt veroorzaakt
door het feit dat wij geen vragen of opmerkingen kunnen verwerken die rechtstreeks naar het adres
van de fabrikant worden gestuurd.
Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.
© 2020 Bresser GmbH
Alle rechten voorbehouden.
De reproductie van deze documentatie - zelfs in uittreksels - in welke vorm dan ook (bijv. fotokopie, af-
drukken, enz.) evenals het gebruik en de verspreiding door middel van elektronische systemen (bijv.
beeldbestand, website, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant is
verboden.
De benamingen en merknamen van de respectievelijke bedrijven die in deze documentatie worden
gebruikt, zijn over het algemeen beschermd door het handels-, merken- en/of octrooirecht in Duits-
land, de Europese Unie en/of andere landen.

2 Geldigheidsverklaring
Deze documentatie geldt voor de producten met de onderstaande artikelnummers:
7002410 
Versie handleiding  1220
Handleiding aanwijzing: 
Manual_7002410_ClimaTemp-FW_nl_BRESSER_v122020a
Geef altijd informatie bij het aanvragen van service.

3 Over deze handleiding

INSTRUCTIE
Deze gebruiksaanwijzing moet worden beschouwd als onderdeel van het apparaat.
Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat in ge-
bruik neemt.
Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie. Wanneer het apparaat
wordt verkocht of aan iemand anders wordt gegeven, moet de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe ei-
genaar/gebruiker van het product worden verstrekt.
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4 Algemene veiligheidsinstructies

 GEVAAR
Risico op verstikking
Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot verstikking, vooral bij kinderen. Het is daarom absoluut
noodzakelijk dat u de volgende veiligheidsinformatie in acht neemt.

• Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastiekjes enz.) uit de buurt van kinderen. Ze kunnen
verstikking veroorzaken. Er is gevaar voor verstikking [verstikkingsgevaar]

• Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt! Er is gevaar voor
verstikking [verstikkingsgevaar]

 GEVAAR
Gevaar van ELECTRIC SHOCK!
Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een voedingsbron (AC-adapter
en/of batterijen). Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot elektrische schokken. Een elektrische
schok kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u de volgen-
de veiligheidsinformatie in acht neemt.

• Laat kinderen nooit onbeheerd achter bij het hanteren van het apparaat! Volg de instructies zorg-
vuldig op en probeer dit apparaat niet te voeden met iets anders dan de in deze handleiding aan-
bevolen stroombronnen, anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok!

 GEVAAR
Explosiegevaar!
Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot brand. Het is essentieel dat u de volgende veiligheidsin-
formatie in acht neemt om brand te voorkomen.

• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Ap-
paraat of batterijen niet kortsluiten of in het vuur gooien! Overmatige hitte of onjuist gebruik kan
kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken!

INSTRUCTIE
GEVAAR van materiële schade!
Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het apparaat en/of de accessoires. Gebruik het appa-
raat daarom alleen in overeenstemming met de volgende veiligheidsinformatie.

• Demonteer het apparaat niet! Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. Zij zullen
contact opnemen met het Service Center en kunnen indien nodig de terugzending van dit appa-
raat voor reparatie regelen.

• Dompel het apparaat nooit onder in water!
• Stel het apparaat niet bloot aan stoten, trillingen, stof, constante hoge temperaturen of een te hoge

luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot storingen, kortsluiting of beschadiging van de batterijen en
componenten.

• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe,
volledige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of
met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet ge-
bruikt is.
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INSTRUCTIE
Gevaar voor beschadiging van de spanning!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist geplaatste batterijen!

5 Onderdelenoverzicht Basisstation
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Afb. 1: Alle onderdelen van het basisstation

1 Huisvesting 2 Display
3 Knop DOWN/RAIN HISTORY (verlaag de

waarde of toon 30 dagen neerslagverle-
den)

4 MODE/SET-knop (wijzig de weergavemo-
dus of -instellingen)

5 Knop UP/RCC/ALARM (waarde verhogen
of alarm inschakelen)

6 SNOOZE/LIGHT knop (snooze functie en
tijdelijke achtergrondverlichting)

7 Knop WEATHER/ABS/REL (weer instellen
of van barometerdruktype veranderen)

8 RAIN SINCE/CLEAR-knop (toon de neer-
slag sinds de laatste reset of verwijder de
opgeslagen neerslagwaarden)

9 RAIN ALERT knop (instellen en activeren
neerslagwaarschuwing)

10 OUT-TEMP ALERT knop (Stel de buiten-
temperatuurwaarschuwing in en schakel
deze in)

11 RESET knop (reset alle instellingen) 12 Batterijvak
13 Deksel van het batterijcompartiment 14 Tafelstandaard
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6 Onderdelenoverzicht Multisensorset
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Afb. 2: Multisensor Thermo-hygrometer (linksboven) en windmeter/regenmeter/regenmeter (rechtsboven)

1 wandbevestiging 2 Signaaltransmissie-indicator
3 Display 4 Huisvesting
5 °C/°F-knop (weergavewissel tussen °C of

°F)
6 RESET knop (reset alle instellingen)

7 Batterijvak 8 Modulaire stopcontact
9 Deksel van het batterijcompartiment 10 Windvaan

11 Windbekers 12 Regenmeter
13 Aansluitkabel met modulaire stekker 14 Montagebuis (zware onderdelen)
15 Montageschoen 16 Bevestigingsschroeven
17 Buisklemmen 18 Montageschroeven en moeren
19 Modulaire stekker voor aansluiting op het

modulaire stopcontact van het basisstati-
on

7 Leveringsomvang
Basisstation (A), thermo-hygrometer (B), windmeter/afvoermeter (C), aansluitkabel (D), montagege-
reedschap (E)
Ook benodigd (niet inbegrepen):
Station: 2 stuks Mignon batterijen (1.5V, AA type) Sensor: 2 stuks Mignon batterijen (1.5V, AA ty-
pe)Kleine kruiskopschroevendraaier (1.5V, AA type)Kleine kruiskopschroevendraaier
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8 Schermweergave

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

20 1921

Afb. 3: Schermweergave voor het basisstation

1 AM/PM-informatie in de 12-uurs tijdmodus 2 Huidige tijd (uren: minuten: seconden)
3 Weersverwachting 4 Beaufort-schaal voor windkrachtclassifica-

tie (1 tot 12)
5 Symbool van de buitensensor (wanneer

de meetwaarden worden weergegeven)
6 Windsnelheid (M/S, MP/H, KM/H of

KNOTS)
7 Voelt als temperatuur 8 Totale neerslag (30 dagen) (MM of INCH)
9 Dagelijkse neerslag (24 uur) (MM of

INCH)
10 Maanfasen

11 Barometrische drukwaarde (MB/HPA,
MM/HG of INHG)

12 Symbool voor de barometrische drukten-
dens (stijgend, stabiel of dalend)

13 Barometerdruktype (ABS = absoluut of
REL = relatief)

14 Windrichting

15 Buitentemperatuur (in °C of °F) 16 Vochtigheid buiten (in %)
17 Vochtigheid binnenshuis (in %) 18 Binnentemperatuur (in °C of °F)
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19 Symbool voor RCC-signaal 20 Huidige tijd (seconden) of weekdag of
alarmtijd (de weergave is afhankelijk van
de geselecteerde weergavemodus)

21 Symbool voor actief alarm

9 Voor de ingebruikname

INSTRUCTIE
Vermijd aansluitingsfouten!
Om verbindingsproblemen tussen de apparaten te voorkomen, moeten bij de ingebruikname de vol-
gende punten in acht worden genomen.

1. Plaats het basisstation (ontvanger) en de sensor (zender) zo dicht mogelijk bij elkaar.
2. Stel de stroomvoorziening voor het basisstation in en wacht tot de binnentemperatuur wordt weer-

gegeven.
3. Zorg voor de voeding van de sensor.
4. Instellen/bedienen van het basisstation en de sensor binnen het effectieve zendbereik.
5. Zorg ervoor dat het basisstation en de radiosensor op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.
Verwijder bij het vervangen van de batterijen altijd de batterijen in zowel het basisstation als de sensor
en plaats deze in de juiste volgorde terug, zodat de radioverbinding weer tot stand kan komen. Als
een van de twee apparaten via een netaansluiting wordt bediend, moet bij het vervangen van de bat-
terijen ook de netaansluiting voor dit apparaat kortstondig worden losgekoppeld. Als bijvoorbeeld al-
leen de batterijen in de sensor worden vervangen, kan het signaal niet of niet meer correct worden
ontvangen.
Opmerking: het werkelijke bereik is afhankelijk van de in het gebouw gebruikte bouwmaterialen en de
positie van de basiseenheid en de buitensensor. Externe invloeden (verschillende radiozenders en an-
dere storingsbronnen) kunnen het mogelijke bereik sterk beperken. In dergelijke gevallen raden wij
aan om andere locaties te vinden voor zowel de basiseenheid als de buitensensor. Soms is een ver-
schuiving van enkele centimeters al voldoende!

10 Instellen van de stroomvoorziening
Base unit
1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats de batterijen in het batterijvak. Controleer of de polariteit (+/-) van de batterij correct is.
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
Thermo-Hygrometer
4. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
5. Plaats de batterijen in het batterijvak. Controleer of de polariteit (+/-) van de batterij correct is.
6. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

INSTRUCTIE! De stroomvoorziening van de wind-/regenmeter wordt gerealiseerd via de kabel-
verbinding met de thermo-hygrometer. (Zie voor meer informatie het hoofdstuk "Installatie van
de multisensorset")
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11 De multisensor set installeren

Afb. 4: Mounting example

1. Monteer de afzonderlijke onderdelen van de montagebuis.
2. Voer de aansluitkabel van de windmeter/regenmeter voorzichtig door de montagebuis en de mon-

tageschoen.
3. Steek het ene uiteinde van de montagebuis in de opening onder de windmeter / regenmeter en het

andere uiteinde in de opening van de monterschoen.

VOORZICHTIG Let erop dat de kabel, bij het inbrengen van de buis, niet wordt beschadigd!
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4. Bevestig de windmeter/regenmeter en de montageschoen aan de montagebuis met de bevesti-
gingsschroeven door de boorgaten.

5. Bevestig de montageschoen aan een horizontaal en verticaal uitgelijnde paal of een muur met het
meegeleverde bevestigingsmateriaal op een hoogte van minstens 2 meter.

6. Verwijder het deksel van het batterijvak van de thermo-hygrosensor.
7. Steek de modulaire stekker aan het andere uiteinde van de kabel in de modulaire bus van de ther-

mo-hygrosensor.

VOORZICHTIG Voor het plaatsen of verwijderen van de modulaire stekker moet de vergrende-
lingshendel naar beneden worden gedrukt!
8. Monteer de thermo-hygrosensor onder de windmeter/regenmeter.

12 Automatische tijdinstelling
Nadat de stroomtoevoer tot stand is gebracht, zal de klok automatisch naar het radiosignaal zoeken.
Het duurt ongeveer 3-8 minuten om dit proces te voltooien.
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 vol-
gende stappen:
1. Druk gedurende ca. 2 seconden op de knop DOWN/RAIN HISTORY en de knop UP/RCC/ALARM

om het radiosignaal opnieuw te ontvangen.
2. Als het apparaat het signaal nog steeds niet ontvangt, moet de tijd handmatig worden ingesteld.

13 Handmatige tijdinstelling en andere door de
gebruiker gedefinieerde instellingen
1. Druk in de normale weergavemodus gedurende ca. 3 seconden op de MODE/SET-knop om over

te schakelen naar de instellingsmodus.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op de knop DOWN/RAIN HISTORY of de knop UP/RCC/ALARM om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de MODE/SET-knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende instelling te

gaan.
5. Volgorde van de instellingen: 12/24 uur modus > RCC aan/uit > tijdzone (-12 tot +12 uur) > uren >

minuten > minuten > seconden > seconden > jaar > maand > dag > taal > temperatuureenheid >
barometerdrukeenheid > windsnelheidseenheid > neerslagseenheid > windrichting > windrichting

6. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

14 Instellen van de windrichting
Om de windrichting in te stellen, gaat u als volgt te werk:
1. Houd de "MODE/SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instelmodus te openen.
2. Druk herhaaldelijk op de MODE/SET-knop tot u aan het einde bij de instelling van de windrichting

komt (alle richtingen knipperen).
3. Lijn de windvaan uit met de windturbine in noordelijke richting (tip punten noordelijk).
4. Druk op de toets UP/RCC/ALARM-knop of DOWN/RAIN HISTORY-knop om de windrichtingaan-

wijzer op het display in te stellen op Noord.
5. Druk op de MODE/SET-knop om de instelling te bevestigen.



12 / 20

15 Tijdzone instelling
Om een andere tijdzone in te stellen, gaat u als volgt te werk:
1. Houd de SET-toets ca. 3 seconden ingedrukt om naar de tijdinstelmodus over te schakelen.
2. Druk meerdere malen op de MODE-knop tot het display de tijdverschuiving weergeeft 00 Hr.
3. Druk op de UP of DOWN-knop om de gewenste tijdsafwijking in uren (-23 tot +23 uur) te selecte-

ren.
4. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

16 Weergave wijzigen
In de normale weergavemodus, druk op de OMLAAG/RCC-knop om de tijdweergave om te schakelen
tussen 12-uurs- of 24-uursmodus (AM/PM-tijdinformatie wordt overeenkomstig weergegeven of ver-
borgen)
In de normale weergavemodus drukt u op de knop OMHOOG/CF om bij weergave van de tempera-
tuureenheid tussen °C en °F te wisselen.
In de normale weergavemodus drukt u meerdere malen op de toets CH om de kanalen 1, 2, 3 of auto-
matisch afwisselend de ene na de andere kanaal weer te geven.

INSTRUCTIE! Voor de weergave van de waarden voor verschillende kanalen is de aansluiting van
meerdere geschikte draadloze sensoren nodig (niet inbegrepen).
In de normale weergavemodus, druk meerdere malen op de ALERT knop om de ingestelde tempera-
tuuralarmwaarden een voor een weer te geven.

17 Alarm instellen
1. Druk op de MODE-knop om over te schakelen naar de alarmtijdweergave.
2. Houd de ALARM-knop ca. 2 seconden ingedrukt om naar de alarmtijdinstelmodus (AL) te gaan.
3. De in te stellen cijfers knipperen.
4. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
5. Druk op de knop SET om te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling.
6. Volgorde van de instellingen: Uren > Notulen
7. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten. Het

alarm wordt automatisch geactiveerd. Het  symbool wordt weergegeven.
8. Druk in de normale weergavemodus op de MODE-knop om de alarmtijd weer te geven.
9. Druk op de ALARM-knop tijdens de alarmtijdweergave om het alarm uit te schakelen. Het  sym-

bool wordt niet weergegeven.

18 Snooze-functie
1. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE/LIGHT knop om de sluimerfunctie te activeren.

Het alarm gaat na 5 minuten weer af.
2. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een andere knop om het alarm te stoppen totdat de alarmtijd

weer wordt bereikt.
3. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt het alarm na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

19 Instelling van het temperatuuralarm
1. In de normale tijdweergavemodus drukt u gedurende ca. 2 seconden op de OMLAAG-knop om

naar de instelmodus voor de temperatuuralarmtijd te gaan.
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2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Volgorde van de instellingen: AAN/UIT (Temperatuuralarm aan/uit) > Temperatuur hoogste limiet

> Temperatuur laagste limiet > Afsluiten
4. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
5. Druk op de SET-knop om te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling.
6. De temperatuurinstelmodus wordt automatisch verlaten na 30 seconden van inactiviteit. Alle eer-

der uitgevoerde instellingen worden opgeslagen.
7. Wanneer de buitentemperatuur de hoogste of laagste grens bereikt, zal het temperatuuralarmsym-

bool knipperen en zal er gedurende ongeveer 3 seconden een alarm klinken. Dit wordt met een in-
terval van 1 minuut herhaald totdat de temperatuur weer onder de limiet is gedaald.

INSTRUCTIE! OPMERKING! Selecteer het temperatuuralarm OFF vanuit de temperatuurin-
stelmodus, om het temperatuuralarm permanent uit te schakelen.

20 Automatische ontvangst van de metingen
Zodra de batterijen zijn geplaatst, zal het basisstation de meetwaarden weergeven. Metingen van de
draadloze sensor worden binnen 3 minuten na het inschakelen van de sensor weergegeven.

21 Instelling van het temperatuuralarm
1. In de normale tijdweergavemodus drukt u gedurende ca. 2 seconden op de OMLAAG-knop om

naar de instelmodus voor de temperatuuralarmtijd te gaan.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Volgorde van de instellingen: AAN/UIT (Temperatuuralarm aan/uit) > Temperatuur hoogste limiet

> Temperatuur laagste limiet > Afsluiten
4. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
5. Druk op de SET-knop om te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling.
6. De temperatuurinstelmodus wordt automatisch verlaten na 30 seconden van inactiviteit. Alle eer-

der uitgevoerde instellingen worden opgeslagen.
7. Wanneer de buitentemperatuur de hoogste of laagste grens bereikt, zal het temperatuuralarmsym-

bool knipperen en zal er gedurende ongeveer 3 seconden een alarm klinken. Dit wordt met een in-
terval van 1 minuut herhaald totdat de temperatuur weer onder de limiet is gedaald.

INSTRUCTIE! OPMERKING! Selecteer het temperatuuralarm OFF vanuit de temperatuurin-
stelmodus, om het temperatuuralarm permanent uit te schakelen.

22 Neerslag
De neerslag die over een bepaalde periode is verzameld, wordt op het basisstation in millimeters of in-
ches weergegeven en is gebaseerd op de huidige neerslaghoeveelheid.

Selecteer de weergavemodus
Druk meerdere malen op de RAIN-knop totdat het gewenste tijdsbereik wordt weergegeven:

RATE (WAAR-
DEN)

Huidige neerslaghoeveelheid in het afgelopen uur

DAILY (DAGE-
LIJKS)

Totale neerslaghoeveelheid van de huidige dag, gemeten vanaf middernacht

WEEKLY (WEKE-
LIJKS)

Totale neerslaghoeveelheid van de huidige week

MONTHLY
(MAANDELIJKS)

Totale neerslaghoeveelheid van de huidige maand
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Meeteenheid kiezen (millimeters of inch)
1. Druk gedurende ca. 3 seconden op de RAIN-knop om over te schakelen naar de instellingen van

de meeteenheid.
2. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om te schakelen tussen mm (millimeters) en in (inch).
3. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

INSTRUCTIE! De metingen worden automatisch om de 6 minuten bijgewerkt.

23 Stel de weerstoestand en luchtdruk in boven
N.N
INSTRUCTIE! Voor een correcte weergave van de weersvoorspelling moeten de actuele weersitu-
atie en de luchtdruk boven N.N. direct na de inbedrijfstelling correct worden ingesteld. De eer-
ste weersvoorspelling wordt ongeveer 6 uur na de opstelling weergegeven.

INSTRUCTIE! Deze instellingen moeten ook opnieuw worden uitgevoerd bij het veranderen van
de locatie van het apparaat.
1. Druk na het inschakelen van het apparaat gedurende 3 seconden op de knop WEATHER/ABS/

REL. Het weersymbool op het display knippert.
2. Selecteer het grafische symbool dat overeenkomt met de huidige weerstoestand door op de knop

UP of DOWN te drukken.
3. Druk op de knop WEATHER/ABS/REL om de volgende instelling te openen. De luchtdrukwaarde

knippert.
4. Stel de huidige waarde voor de luchtdruk boven N.N. in door op de UP of DOWN-toets te drukken.

5. INSTRUCTIE! Informatie over de actuele waarde voor de luchtdruk boven N.N. is te vinden
op het internet op https://www.dwd.de/DE/leistungen/beobachtung/beobachtung.html

6. Druk tenslotte op de knop WEATHER/ABS/REL om de instellingen op te slaan en terug te keren
naar de normale weergavemodus.

24 Weertrend
Het weerstation berekent op basis van de gemeten waarden een weertrend voor de komende 12 uur.

1 2 3 4 5

Afb. 5: Weather trend indicators

1 Zonnig 2 Gedeeltelijk bewolkt
3 Bewolkt 4 Regen
5 Sneeuw
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25 Barometrische / Atmosferische Druk
Atmosferische druk is de druk op een willekeurige plaats op aarde, veroorzaakt door het gewicht van
de luchtkolom erboven. Een atmosferische druk verwijst naar de gemiddelde druk en neemt geleidelijk
af naarmate de hoogte toeneemt. Meteorologen gebruiken barometers om de luchtdruk te meten.
Aangezien de variatie in luchtdruk sterk beïnvloed wordt door het weer, is het mogelijk om het weer te
voorspellen door de drukveranderingen te meten.

1. Druk op de BARO knop om de instelmodus te openen.
2. Druk nogmaals op de BARO knop, om de eenheid te wijzigen tussen inHg / mmHg / hPa.
3. Druk 3 seconden op de BARO knop om te wisselen tussen absolute en relatieve atmosferische

druk.

• ABSOLUTE: de absolute atmosferische druk van uw locatie.
• RELATIEF: de relatieve atmosferische druk op basis van de zeespiegel.

Relatieve atmosferische drukwaarde instellen
4. Haal de atmosferische drukgegevens van de zeespiegel (het is ook de relatieve atmosferische

drukgegevens van uw thuisgebied) via de lokale weerdienst, internet en andere kanalen.
5. Houd de BARO-knop ca. 3 seconden ingedrukt, totdat ABSOLUTE of RELATIVE knippert.
6. Druk op de OMHOOG of OMLAAG knop om over te schakelen naar de RELATIEVE modus.
7. Druk nogmaals op de BARO-knop en het nummer voor RELATIVE knippert.
8. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
9. Druk op de BARO knop om de instelmodus op te slaan en te verlaten.

OPMERKING
10. De standaard relatieve luchtdrukwaarde is 1013 mb/hPa (29,91 inHg), wat verwijst naar de gemid-

delde luchtdruk.
11. Wanneer u de relatieve atmosferische drukwaarde wijzigt, zullen de weerindicatoren mee veran-

deren.
12. De ingebouwde barometer kan de absolute luchtdrukveranderingen in de omgeving waarnemen.

Op basis van de verzamelde gegevens kan zij de weersomstandigheden in de komende 12 uur
voorspellen. Daarom zullen de weerindicatoren veranderen in overeenstemming met de gedetec-
teerde absolute atmosferische druk nadat u de klok gedurende 1 uur hebt bediend.

13. De relatieve atmosferische druk is gebaseerd op de zeespiegel, maar zal veranderen met de ab-
solute atmosferische drukveranderingen na 1 uur gebruik van de klok.

26 Windsnelheid en -richting
Aflezen van de windrichting

Windrichtingindicator Betekenis
Real-time windrichting
Windrichtingen verschenen in de laatste 5 minuten (max. 6)
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Selecteer de weergavemodus
Druk meerdere malen op de knop WIND totdat de gewenste snelheid wordt weergegeven:

• AVERAGE: gemiddelde van alle windsnelheidsnummers die in de afgelopen 30 seconden zijn op-
genomen

• GUST: hoogste windsnelheid (windvlaag) gemeten vanaf de laatste meting

Het windniveau is een snelle referentie voor de windconditie en wordt aangegeven door een reeks
tekstpictogrammen:

Windniveau LICHT MODERAAT STERK STORM
Snelheid 1 - 19 km/h 20 - 49 km/h 50 – 88 km/h > 88 km/h

Windsnelheidseenheid kiezen
1. Druk gedurende ca. 3 seconden op de knop WIND om de instelmodus te openen.
2. Druk op de OMHOOG of OMLAAG knop om de eenheid te wijzigen tussen mph (mijl per uur), m/s

(mijl per seconde), km/h (kilometer per uur) of knopen.
3. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

27 Gevoelstemperatuurfactor
De gevoelstemperatuurfactor wordt in het veld "WIND CHILL" op het display weergegeven.
Opmerking:
De gevoelstemperatuur is gebaseerd op de gebruikelijke effecten van temperatuur en windsnelheid.
De weergegeven gevoelstemperatuur wordt uitsluitend berekend op basis van temperatuur en wind-
snelheid en wordt gemeten door de buitensensor (vanaf 10°C).
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28 EG-verklaring van overeenstemming
Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaattype met artikelnummer 7002410 : in overeenstem-
ming is met Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschik-
baar op het volgende internetadres: www.bresser.de/download/7002410/CE/7002410_CE.pdf

29 Verwijdering
Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zo-
als papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsservice of de mi-
lieuautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.

Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische appa-
ratuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent
wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's in te leveren en u kunt de batterijen na ge-
bruik gratis inleveren in ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in de handel of bij ge-
meentelijke 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.

30 Garantie
De normale garantieperiode is 5 jaar en gaat in op de dag van aankoop. U kunt de volledige garantie-
voorwaarden en de details van onze diensten raadplegen op www.bresser.de/warranty_terms

http://www.bresser.de/download/7002410/CE/7002410_CE.pdf
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