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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.



5 / 16

2 Over deze gebruiksaanwijzing
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.

3 Algemene veiligheidsinstructies
 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.

• 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!
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 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.

• 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.

 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 apparaat niet bloot aan hoge temperaturen.
Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Apparaat of
batterijen niet kortsluiten of in het vuur gooien! Overma-
tige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of
een explosie veroorzaken!

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.
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• 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.

• Dompel het apparaat niet onder in water!
• Stel het apparaat niet bloot aan stoten, trillingen, stof,

constante hoge temperaturen of een te hoge luchtvoch-
tigheid. Dit kan leiden tot storingen, kortsluiting of be-
schadiging van de batterijen en componenten.

• 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 voor beschadiging van de spanning!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg
van onjuist geplaatste batterijen!

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.
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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.

4 Onderdelenoverzicht en
leveringsomvang
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Afb. 1: Alle onderdelen van de digitale thermometer
1 Display 2 Huisvesting
3 Batterijvak 4 Batterijklep
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5 Stand, uitklapbaar 6 °C/°F-knop (weergave
tussen °C of °F)

7 wandbevestiging

5 Schermweergave

5

4

2

3

1

Afb. 2: Schermweergave van de digitale thermometer
1 Klimaatindicator 2 Vochtigheidstendens
3 Temperatuur trend 4 Binnentemperatuur (in

°C of °F)
5 Luchtvochtigheid



10 / 16

6 Instellen van de stroomvoorziening
1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats de batterij(en) in het batterijcompartiment. Con-

troleer of de polariteit (+/-) van de batterij correct is.
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

7 Automatische meetweergave
Zodra de stroom is aangesloten, worden de waarden voor
de huidige omgeving op het apparaat weergegeven.

8 Pijlindicatoren voor trendweergave

1 2 3

1 Stijgend 2 Rustig
3 Dalend

De temperatuur- en vochtigheidstrendindicator geeft de ont-
wikkeling van de veranderingen in de komende minuten
weer. Pijlen geven een stijgende, constante of dalende
trend aan.

9 Weergave wijziging
In de normale weergavemodus drukt u op de C/F-knop om
bij weergave van de temperatuureenheid tussen °C en °F te
wisselen.
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10 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.

11 EG-conformiteitsverklaring
Een “conformiteitsverklaring” in overeenstemming
met de van toepassing zijnde richtlijnen en overeen-
komstige normen is door Bresser GmbH afgegeven.
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De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring
is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.bresser.de/download/7000006/
CE/7000006_CE.pdf

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.

http://www.bresser.de/download/7000006/CE/7000006_CE.pdf
http://www.bresser.de/download/7000006/CE/7000006_CE.pdf








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
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

* 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*: 00 800 6343 7000

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   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.
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