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ALGEMENE INFORMATIE

Over deze gebruiksaanwijzing 
Lees de veiligheidsinstructies in deze handleiding aandachtig door. Om schade 
aan het apparaat en het risico op letsel te voorkomen, mag u dit product alleen 
gebruiken zoals beschreven in de handleiding.
Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand, zodat u gemakkelijk informatie over alle 
functies kunt opzoeken.

ALGEMENE WAARSCHUWING

  GEVAARLIJK!
Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron 
(voeding en/of batterijen). Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van 
volwassenen gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de hand-
leiding, anders loopt u het risico van een elektrische schok.

Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. 
Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en elastiekjes, buiten het bereik 
van kinderen, omdat deze materialen een verstikkingsgevaar opleveren.

Houd batterijen buiten het bereik van kinderen! Zorg ervoor dat u de batterijen op 
de juiste manier plaatst. Lekkend accuzuur kan leiden tot chemische brandwon-
den. Vermijd contact van accuzuur met huid, ogen en slijmvliezen. In geval van 
contact, spoel het getroffen gebied onmiddellijk met veel water en roep medische 
hulp in.

  GEVAARLIJK!
Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen 
batterijen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur. 
Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroor-
zaken.

  OPMERKING!
Demonteer het apparaat niet. Neem in geval van een defect contact op met uw 
dealer. De dealer neemt contact op met het Service Center en kan het apparaat 
opsturen voor reparatie, indien nodig. 

Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen 



3

NL

op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met ver-
schillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd 
niet gebruikt is.

LEZEN VOORDAT U AAN DE SLAG GAAT
Uw Meteotime-weerstation is anders dan de traditionele weerstations, die alleen 
de actuele omstandigheden meten. De gegevens van dit weerstation zijn geba-
seerd op de METEOTIME, die dagelijks door zeer professionele meteorologen 
met behulp van de modernste instrumenten wordt uitgewerkt.

Het weerstation Metotime is zo ontworpen dat het in staat is om het gecodeerde 
METEOTIME-signaal met de weersinformatie te ontvangen. De informatie wordt 
uitgezonden via de DCF77-zender voor radiogestuurde klokken (in Duitsland). 
Daarom is uw Meteotime-weerstation ook een radiogestuurde klok met alle be-
kende voordelen, zoals altijd de exacte tijd weergeven en automatische overgang 
naar zomertijd in de winter en zomer.

U kunt de weersverwachtingen voor 90 meteorologische regio's in Europa tot 2 
dagen (vandaag en morgen) van tevoren ontvangen.

WAT IS ER NODIG OM EEN GOEDE ONTVANGST TE KRIJGEN?
Net als bij draadloze signalen zoals het mobiele telefoonnetwerk of radio-/tv-uit-
zendingen, is het mogelijk dat Meteotime-weerstations niet altijd en overal signa-
len ontvangen. Hieronder volgen enkele tips die u in ieder geval moet opvolgen 
om er zeker van te zijn dat uw apparaat goed werkt:

De locatie van het weerstation Meteotime is erg belangrijk. Daarom hebben we 
ze allemaal uitgerust met een innovatietestfunctie (de [TEST]-knop) waarmee u 
de kwaliteit van de ontvangst in uw omgeving kunt testen en het apparaat kunt 
plaatsen waar de beste omstandigheden heersen.

Probeer uw ontvangst uit door uw Meteotime-weerstation te testen zoals in de 
handleiding staat vermeld. Schakel hiervoor alle mogelijke storingsbronnen in 
(bijvoorbeeld een tv-toestel in de kamer waar u het apparaat wilt installeren). 
Plaats vervolgens het Meteotime-weerstation op de plaats en richting die u wilt, 
maar altijd minstens één meter binnen de potentiële storingsbron.

Let op het symbool GOOD RECEPTION of BAD RECEPTION op het display. Zodra u de 
juiste locatie voor GOOD RECEPTION hebt gevonden, kunt u het weerstation Meteotime 
daar plaatsen. Het zal zijn gegevens verzamelen door middel van een radiografisch ge-
stuurd signaal. Binnen enkele minuten verschijnt de datum.  De overdracht van zeer grote 
hoeveelheden gegevens (voorspellingen voor alle regio's en dagen) zal echter veel langer 
duren. Om alle gegevens volledig te ontvangen, duurt het tot 24 uur vanaf het moment van 
de eerste instelling.
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MOGELIJKE BRONNEN VAN STORINGSBRONNEN
Bij alle weerstations van Meteotime moeten we maatregelen nemen om een zo 

goed mogelijke radio-ontvangst te garanderen. DCF is een lange golf frequen-
tie met een groot bereik (ongeveer 1500 km). Net als bij een lange-golfradio-
zender kunnen er echter storingen optreden die vaak door de volgende invloe-
den worden veroorzaakt:

- In gebouwen met veel beton, metalen onderdelen en de elektrische apparatuur 
kunnen er ontvangstproblemen ontstaan (bijvoorbeeld in winkelcentra en op 
beurzen).

- Elektronische apparatuur zoals tv's, computers, huishoudelijke apparaten enz. 
of transformatoren, hoogspanningsleidingen, radiozenders en treinen zijn 
potentiële storingsbronnen.

- Atmosferische invloeden kunnen de radiogolven beïnvloeden.
- De afstand tot het station, maar ook de geografische omstandigheden (bergen, 

enz.) zijn van invloed op de ontvangst. Vanwege de grote afstand tot het station 
zijn gebieden als Zuid-Italië of Noord-Scandinavië van cruciaal belang.

• Zogenaamde (dode hoeken) die de ontvangst onmogelijk maken, kunnen overal 
verschijnen

• Er is minder inmenging op het platteland dan in sterk bebouwde stedelijke 
gebieden.

•   In principe zijn de storingsbronnen 's nachts minder actief, waardoor de ont-
vangst beter is dan overdag.

- Zwakke batterijen in het apparaat verlagen de kwaliteit van de ontvangst.

GEGEVENSOVERDRACHT
METEOTIME verstuurt de gegevens op nauwkeurig gedefinieerde tijdstippen in 
overeenstemming met UTC. (UTC, d.w.z. voor Midden-Europa tijdens de winter 
UTC+1, tijdens de zomer UTC+2; voor Groot-Brittannië en Portugal tijdens de 
winter UTC+1, tijdens de zomer UTC+1)

Transmissietijden (UTC)   Prognose voor
22.00 uur - 03.59 uur de huidige dag (TODAY)
04.00 uur - 09.59 uur de volgende dag (TOMORROW)

In het geval dat de receptie tijdens de bovengenoemde tijdvensters geheel of 
gedeeltelijk wordt verstoord of defect is, zullen deze voorspellingen, of delen 
ervan, ontbreken.
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LEVERINGSOMVANG
Dit pakket bevat het 4Cast CS weerstation, een geschikte voeding en 
een draadloze buitensensor voor het meten van de buitentemperatuur en 
-vochtigheid.

HOOFDKENMERKEN
- Weerssituatie voor vandaag en morgen voor 90 regio's in Europa (470 steden 

voor gemakkelijke keuze)
- Regen/Sneeuw/Sneeuw/Haarwaarschijnlijkheid voor vandaag
- Windsnelheid en windrichting voor vandaag
- Draadloze 433MHz buitenthermo-hygrometer met 3 externe kanalen (1 sensor 

is inbegrepen)
Thermo-hygrometer
- Geheugenfunctie voor maximale en minimale temperatuur- en vochtigheidsme-

tingen
- Temperatuur in °C
- Regionale informatie over de dag- en nachttemperatuur overdag en 's nachts
- Weersrapporten: keuze uit 7 talen (Engels/Spaans/Frans/Italiaans/Nederlands/

Nederlands/Zweeds/Duits)
- Kritisch weerbericht
- Tot 5 favoriete steden kunnen worden toegewezen voor eenvoudige query's
- Aanpassing van een plaatsnaam/stad
- Radiogestuurde klok (in 24-uursformaat) en kalender
Tijdzone instelling
- Dubbel alarm (weekdagalarm/enkelvoudig alarm, wekkergeluid gedurende 2 

minuten)
- Vooralarm (programmeerbaar) voor buitensensor - alleen voor kanaal 1.
- Batterij-indicator voor het hoofdtoestel en de draadloze sensor met lage batter-

ijspanning
- Voeding van het weerstation door een netadapter en van de draadloze sensor 

door 2 stuks AA-batterijen. De weerstationfunctie wordt gewaarborgd door een 
ingebouwde oplaadbare batterij in geval van een storing van de netadapter. Ge-
durende die tijd is het display niet verlicht en alleen in optimaal licht afleesbaar.

- Bewegingssensor voor het omschakelen van de weergave van de weerinforma-
tie van vandaag/morgen

- Lichtsensor voor het automatisch aanpassen van de lichtintensiteit van het 
display
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INLEIDING
Het 4Cast CS LCD-display van de 4Cast CS wordt weergegeven:
- Het weerinformatievenster van vandaag de dag
- Weersinformatie voor de volgende dag (dag 2).
•  Informatievenster dat datum en huidige tijd, alarmtijd, steden en waarschuwingen 

voor kritieke weersomstandigheden weergeeft 
Temperatuur en luchtvochtigheid (binnen en buiten)
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WIRELESS THERMO • HYGRO

1

WIRELESS THERMO • HYGRO

1

Buiten sensor 
(de zender)

◄

◄
◄

◄

◄

 Informatie voor vandaag of morgen (shift), inclusief 
windsnelheid, windrichting en de kans op regen/
sneeuw/hagel, dag- en nachttemperatuur, dag- en 
nachtweerstatus.

Binnen/Buiten temperatuur/
luchtvochtigheid

Automatische lichtfunctie 
om de juiste lichtintensiteit 
in te stellen

Bewegingssensor voor het 
schakelen van de weergave van 
de weerinformatie van vandaag/
morgen. Bewegingssensor 
op de bovenste locatie van 
het station

Informatie venster

RADIOGESTUURD WEERSTATION 
(de ontvanger)
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IN TOTAAL ZIJN ER 8 KNOPPEN OP HET WEERSTATION::

     
•   Kritische weersinformatie  Tijd en Datum Weerstatuswijziging van de 

dag/nacht
•  Lees de kritische weersinformatie één voor één.

 KANAAL    
•  Schakelaar voor het aflezen van kanaal 1, 2, 3 of binnenthermometer.
•   Druk en houd de toets gedurende 3 seconden ingedrukt om naar de automatische 

cyclus weergavemodus te gaan 

˚C

s

 .
 
 MEM    
•  Geef de maximale en minimale gemeten temperatuur in het record weer
•  Druk en houd gedurende 3 seconden ingedrukt om alle Max. en Min. records te wis-
sen
•  Bewerk uw woonplaats

 INSTELLING    
•  Geselecteerde stad  datum  weekdagalarm "UIT W-ALM"     
 Enkelvoudig alarm "UIT S-ALM"   Pre-alarm "UIT P-ALM".
•      Houd [SET] 3 seconden lang ingedrukt om <1> Land, <2> Tijdzone,  

<3> Taal, <4> Terug naar de weergavemodus van de stad te selecteren

▲
•  Verhogen van de waarde tijdens het instellen
• Schakel het alarm in
• Houd 3 seconden ingedrukt om de RC-klokontvangst te forceren
• Schakel over naar de weerinformatie van morgen voor morgen. Het "DAY"-pictogram 
knippert.

▼
•  Verlagen van de waarde tijdens het instellen
•  Kies een van de vooraf geselecteerde steden
•  Schakel het alarm uit
•  3 seconden ingedrukt houden om het zoeken naar een buitensensor te forceren

 TEST √    
•  Zoek een plaats voor het apparaat met een goede ontvangst
•  Voeg de stad toe aan de lijst van uw gewenste steden
 OF
 Verwijder de stad uit de lijst van gewenste steden uit de lijst van gewenste steden
•  Bewerk uw woonplaats

 RESET AAN/UIT    
•  Het station in- of uitschakelen van het station
•  De toets moet worden ingedrukt en ingeklikt, om te worden ingeschakeld!
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THERMO/HYGRO AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR
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A. LED-ANZEIGEIGE LED-ANZEIGE 
knippert één keer wanneer de sensor een meting verzendt en knippert twee keer 
wanneer een lege batterij op de sensoreenheid wordt gedetecteerd

B. BATTERIJVAK 
geschikt voor 2 UM-3 of "AA" 1,5V batterijen van het formaat 1,5V

C. RESET BUTTON
resetten van alle functies na het veranderen van de kanalen

D. KANAALSELECTOR
wijst de sensor toe aan kanaal 1, kanaal 2 of kanaal 3

E. WANDMONTAGE
voor de montage van de sensor aan de muur

F. °C/ °F ZWITCH
Kies tussen Celsius (˚C) of Fahrenheit (˚F)
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VAN START GAAN
•  Plaats 2 stuks. AA-batterijen eerst in de draadloze sensor. (voor gebruik van het 

weerstation). 
•  Sluit het weerstation aan op het stopcontact (voeding). Het weerstation scant 

automatisch naar het radiogestuurde kloksignaal en naar het Meteotime signaal 
wanneer het wordt gestart.

blinkt

•    Tijd en datum worden in enkele minuten weergegeven. Aangezien er een grote 
hoeveelheid weersinformatie voor alle regio's en dagen is, heeft de eenheid 
vanaf het moment van de eerste instelling ongeveer 24 uur nodig om de ont-
vangst van alle gegevens te voltooien.

• Na ontvangst van het DCF-radiosignaal probeert het weerstation het radiosignaal 
van de buitensensor te ontvangen. Het golfsymbool (ontvangstsymbool) knippert. 
Na succesvolle ontvangst worden de waarden voor temperatuur en vochtigheid 
weergegeven.

•   Als het toestel in staat is om het Meteotime signaal met succes te ontvangen, 
zal het Meteotime icoon  in de tweede rij van het scherm verschijnen. 
Anders wordt het .

blinkt

◄  betekent dat het met succes de 
weerinformatie van vandaag ontvangt. 
Anders zal het zijn 

◄

betekent dat het in staat is om 
het Meteotime-weersignaal te 
ontvangen. Anders zal het zijn 
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In het geval dat het Meteotime-pictogram verandert in , betekent dit dat er 
potentiële storingsbronnen op het apparaat aanwezig zijn. De storingsbronnen 
kunnen afkomstig zijn van elektronische apparatuur, zoals tv's, computers, 
huishoudelijke apparaten, enz. Het kan ook te wijten zijn aan veel beton, metalen 
onderdelen en elektrische apparatuur in het gebouw. Het kan ook te wijten zijn 
aan uw woonruimte als deze ver verwijderd is van de radiogestuurde klokkento-
ren (Mainflingen - Coördinaten 50°01' Noord, 09°00' Oost. 

U kunt de "TEST"-functie gebruiken om een betere locatie te zoeken.
•  Druk op de knop "TEST", "SCAN" wordt weergegeven in het informatievenster.

•  Neem de eenheid en vind een goede locatie.
• knipperen: De test loopt en het Meteotime signaal wordt goed ontvangen. U 

kunt het apparaat in deze positie laten staan.
 Knippert: De test loopt en de Meteotime signaalontvangst is slecht. Je moet 

blijven zoeken naar een betere locatie.
•  De test duurde ongeveer 1 minuut. U kunt de test op elk moment opnieuw 

starten met de [TEST]-toets en ook de test beëindigen door op de [TEST]-toets 
te drukken.

•  Scan A: die "A" betekent dat de ontvangstkwaliteit 0=slecht moet zijn.......9=zeer 
goed

SCHAKEL TUSSEN STAD  ALARM TIJD  TIJD EN DATUM
•  Na het inschakelen zoekt het weerstation naar het radiogestuurde tijdsignaal 

en het MeteoTimesignaal. Nadat het met succes het MeteoTime signaal heeft 
ontvangen, toont het informatievenster de standaard stad „FRANKFURT.M“.

•  U kunt op [ SET ] drukken om over te schakelen van de weergave van de stad, 
tijd en datum naar de weekwekker, enkelvoudig alarm of pre-alarm voor Frank-
furt am Main.

SELECTEER HET LAND EN DE STAD/STEDEN
•  Houd [ SET ] 3 seconden lang ingedrukt, in het informatievenster wordt "COUN-

TRY" weergegeven en druk vervolgens op de toets [ ▲ ] of [ ▼ ] om het land te 
selecteren.  
Als u bijvoorbeeld in het informatievenster "D/GER" ziet, betekent dit dat u 
"Duitsland" hebt geselecteerd.
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•  Druk op de toets [ SET ] om het land te bevestigen. Ervan uitgaande dat u 
Duitsland hebt geselecteerd, verschijnt in het informatievenster [CITY].

•  Druk vervolgens op de toets [ ▲ ] of [ ▼ ] om de plaats te selecteren en de 
plaatsnaam wordt in het informatievenster weergegeven. Voorbeeld: "FRANK-
FURT.M" betekent de stad 'Frankfurt am Main'. 
Druk op [SET] om deze waarde te accepteren. Vanaf nu zal het informatievak 
de geselecteerde stad weergeven....

ACTIVERING VAN FAVORIETEN
Zodra u uw stad hebt ingesteld zoals hierboven beschreven, kunt u nog meer 
steden opslaan om de toegang te vergemakkelijken. In plaats van de invoer te 
beëindigen met de [SET]-toets, kunt u als volgt te werk gaan:
•  Als 'Frankfurt am Main' uw selectie is als een van uw favoriete steden, druk dan 

op de knop  [TEST√ ] om te bevestigen. Bovenaan de door u geselec-
teerde stad wordt een √ getoond en deze wordt opgeslagen in uw persoonlijke 
geheugenlijst.

•  Vervolgens kunt u op [ ▲ ] or [ ▼ ] drukken om meer steden in hetzelfde land te 
selecteren en vervolgens op [TEST√ ] om te bevestigen. 

U kunt maximale VIJF-steden selecteren om weer te geven. Als u meer steden 
wilt toevoegen, dan wordt [MEMFULL] getoond in het informatievenster.
OF 
Druk op de toets [ SET ] om te stoppen en het informatievenster zal worden 
verlaten.

LET OP: Als u na het plaatsen van de batterijen voor de eerste keer de stadsselectie over-
slaat, zal het product standaard "Frankfurt am Main" als uw geselecteerde stad selecteren.

WEERGAVE VAN FAVORIETEN
Als u meer dan één stad heeft geselecteerd. Stel dat u "Frankfurt am Main", Köln 
en Münster in de gewenste stadslijst hebt geselecteerd, dan kunt u op de [▼] 
toets drukken wanneer het informatievenster de CITY NAME (druk op SET totdat 
de City Name wordt weergegeven).

UW GESELECTEERDE STAD/STEDEN UIT HET GEHEUGEN TE VERWIJDEREN UIT 
DE LIJST MET STEDEN DIE U HEBT GESELECTEERD

Om in de instelling te komen zoals hieronder beschreven, moet de huidige dag worden 
weergegeven in het prognosevenster.

•  Houd [ SET ] 3 seconden lang ingedrukt, "COUNTRY" wordt in het informatie-
venster weergegeven en druk vervolgens op de toets [ ▲ ] of [ ▼ ] om het land 
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te selecteren. U had bijvoorbeeld de landnaam geselecteerd, zoals "D/GER" 
betekent Duitsland.

•  Druk op de toets [ SET ] om het land te bevestigen. (laten we zeggen dat we nu 
Duitsland selecteren), en dan zal het informatievenster "CITY" tonen.

•  Druk vervolgens op [ ▲ ] of [ ▼ ] om naar de door u geselecteerde stad te 
gaan, laten we zeggen 'Frankfurt am Main', en de 'FRANKFURT.M' zal in het 
informatievenster verschijnen.

•  Druk op [ TEST √ ] om de √ te verwijderen, en deze stad is succesvol verwijderd 
uit uw lijst met voorkeurssteden die u had geselecteerd.

•  Herhaal dit als u meer steden van uw lijst wilt verwijderen
•  Vervolgens kunt u op de toets [ ▲ ] of [ ▼ ] drukken om meer steden te selecte-

ren en vervolgens op [ TEST √] om de geselecteerde steden te verwijderen. 
OF
•  Druk op de toets [ SET ] om af te sluiten, en EXIT verschijnt in het informatie-

venster.
Na 4 seconden gaat het naar de City-Date-Time Mode.

EEN PLAATSNAAM PERSONALISEREN
•  Houd [ SET ] 3 seconden lang ingedrukt, wordt in het informatievenster weer-

gegeven en druk vervolgens op [ ▲ ] of [ ▼ ] om het land te selecteren. Laten 
we bijvoorbeeld zeggen dat u het land Duitsland had geselecteerd dat vertegen-
woordigd is in "D/GER"

•  Druk op de toets [ SET ] om het land te bevestigen. (laten we zeggen dat we nu 
Duitsland selecteren), dan zal het informatievenster "CITY" tonen.

•  Druk vervolgens op de [ ▲ ] of [ ▼ ] toets om de stad te selecteren en de 
plaatsnaam wordt in het informatievenster weergegeven, zoals "FRANKFU-
RT.M", en u zou een nieuwe stad invoeren die in de buurt van de regio Frankfurt 
am Main ligt

•  Druk op de toets [ MEM ] ; een cursor knippert op de eerste positie van het 
informatievenster

Volg dan de invoercommando's die u vervolgens toepast:
KEY Functie
[ ▲ ] of [ ▼ ] Selectie van een brief

SET  <1> Accepteer de geselecteerde letter en spring naar de volgende positie. 
OF  
<2> Als u geen letter hebt ingevoerd (met andere woorden, als alleen de curs-
or op de laatste positie knippert), bevestig dan de invoer met deze toets en uw 
plaats zal ook met onmiddellijke ingang in het geheugen worden opgenomen 

TEST Eén positie terug in het data-invoerproces
** De plaats die u hebt gekozen om uw eigen beschrijving in te voeren, blijft 
bestaan onder zijn eigen naam.
•  Druk op de toets [ SET ] om te bevestigen en te verlaten.
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DE TIJDZONE EN DE TALEN INSTELLEN
- Houd [ SET ] 3 seconden lang ingedrukt, "COUNTRY" wordt in het informatie-

venster weergegeven.
- Druk nogmaals op [ SET ], dan verschijnt " " in het informatieven-

ster en druk op [ ▲ ] of "" om de tijdzone in te stellen.
- Druk nogmaals op [ SET ], dan verschijnt de LANGUAGE in het informatieven-

ster en druk op de [▲] of [ ▼ ] toets om de gewenste taal te selecteren. Er zijn 
in totaal zeven talen voor de selectie, namelijk Duits, Engels, Spaans, Frans, 
Italiaans, Nederlands, Zweeds, Engels, Frans en Zweeds

- Druk de laatste keer op [ SET ] en "EXIT" wordt in het informatievenster weerge-
geven. Na 4 seconden schakelt het over naar de City-Date-Time Mode

Opmerking: Als u tot 30 seconden geen selectie in de instelmodus hebt, zal deze
automatisch de instelmodus verlaten. Het informatievenster toont de stad/datum & het alarm

DE WEERGAVE VAN DE GEGEVENS WIJZIGEN VAN DE HUIDIGE DAG NAAR DE VOLGENDE 
DAG
Beweeg uw hand over de bewegingssensor of druk op [▲] om de weergave van 
de weersvoorspelling om te schakelen van de huidige dag naar de volgende dag.

WISSELEN TUSSEN DAGWEERINFORMATIE NACHTWEERINFORMATIE
Het apparaat kan automatisch respectievelijk overschakelen naar DAY-WEATHER 
en NIGHT-WEATHER. De gebruiker kan op de toets [ DAY/NIGHT ] drukken om 
de DAY-Weather (voor een periode van 10 seconden) te zien als momenteel de 
NIGHT-WEATHER wordt weergegeven, of vice versa.

blinkt

DAG/NACHT



14

KRITISCHE WEERSINFORMATIE
Meteotime Weersignaal bevat de Kritische Weersinformatie zoals Windvlaag, 
IJzel, Zware Sneeuw, Donder, Hoge UV, Dichte Mist, Bise, Mistral, etc. voor 
vandaag en de komende drie dagen. Een waarschuwingssignaal voor kritiek weer 
" " wordt ingeschakeld voor het geval dat er op die dag kritisch weer is dat de 
gebruiker moet weten.

blinkt

Soms zijn er meer dan één waarschuwingen voor het weer in de 4 dagen. Druk 
op de [DAY/NIGHT] toets om de kritische weersinformatie één voor één af te 
lezen. Het speciale pictogram van de dag zal knipperen wanneer u de informatie 
leest.

blinkt

DAG/NACHT

DAG/NACHT

DAG/NACHT
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•  Druk op de [SET] toets om terug te keren naar het display van CITY  
DATUM  WEEKDAG ALARM  SINGLE ALARM   SINGLE 
ALARM PRE-ALARM. Als u de weersinformatie in het informatievenster wilt 
aflezen, drukt u op de [ DAY/NIGHT] toets om de dag- nacht-weerinforma-
tie en ook de kritieke weersinformatie weer te tonen.

Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de kritische weersinformatie omgescha-
keld naar weergave, zodat u zich bewust bent van de kritische weersgegevens.

AANDUIDING ZWAKKE BATTERIJ
Wanneer het tijd is om de batterijen in de buitenzender te vervangen, zal de 
batterij-laag-batterij-indicator naast de kanaal-indicator verschijnen (zie de 
afbeeldingen aan de rechterkant). Wanneer de Li-Ion batterij van het hoofdstation 
bijna leeg is, zal de laag-batterij-indicator naast de dag van de voorspelling 
verschijnen. Dit zal echter moeilijk te zien zijn wanneer er geen adapter is 
aangesloten en zodra dit wel het geval is, zal de Li-Ion batterij automatisch 
worden opgeladen.

Laag-batterij indictor pictogram voor het hoofdtoestel
Laag-batterij indictor pictogram  
     voor buitenzender

blinkt
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WEERSTATUS / INFORMATIE OVER HET WEER /INFORMATIE
•  Er zijn in totaal 15 weerstatussymbolen voor de dag en nog eens 15 symbolen 

voor de nacht.
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ONTVANGSTINDICATOR
Boven de kanaalindicator wordt de huidige verbinding met de draadloze sensor 
aangegeven door een golfsymbool:

Symbool Status

Zoeken naar het signaal van de afstandsbedienings-
sensor

Afstandsbedieningssensor aangesloten

Geen signaal ontvangen gedurende meer dan een uur

ZOEKEN NAAR BUITENSENSOREN
U kunt het zoeken naar buitensensoren handmatig starten door de [▼] knop 
ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden. Het golfsymbool begint te knipperen. 
Met deze zoekoptie zoekt het hoofdtoestel naar dezelfde buitensensor die eerder 
door het hoofdtoestel werd herkend. Als u de batterij in de buitensensor heeft 
vervangen, dan heeft de sensor een nieuw identificatienummer gekregen en 
wordt deze niet meer herkend door het hoofdtoestel. U kunt de buitensensor met 
het nieuwe identificatienummer als volgt aansluiten: U moet een geavanceerde 
zoekactie starten door 3 seconden op de [▼]-knop te drukken en terwijl het 
golfpictogram knippert, moet u opnieuw 3 seconden op de [▼]-knop drukken. 
Daarna begint de temperatuur te knipperen en nu wordt een nieuwe buitensensor 
gezocht.

WEERGAVE VAN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID VAN DE DRAADLOZE SENSOR 
(KANAAL)

Statische weergave:
- Druk op de toets [CHANNEL] om de metingen van verschillende draadloze 

sensoren, kanaal 1, 2, 3 of IN, te selecteren

Automatische kanaalweergave wisseling:
- Om een automatische scan van alle kanalen in te schakelen, houdt u CHANNEL 
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ingedrukt tot het 

˚C

s

 pictogram wordt weergegeven. De metingen van elk kanaal 
op afstand worden afwisselend weergegeven met een 5 seconden durende 
weergave.
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MAXIMUM- EN MINIMUMTEMPERATUREN
•  De maximum en minimum geregistreerde binnen- en buitentemperaturen 

en -vochtigheid worden automatisch opgeslagen in het geheugen van het 
hoofdtoestel. Druk op de [MEM]-knop, de respectievelijke indicatoren, [MAX] of 
[MIN] zullen dan afgebeeld worden.

•  Om het geheugen te wissen, houdt u de [MEM]-toets 3 seconden ingedrukt. De 
maximum- en minimumtemperatuurregistraties worden gewist.

ALARM FEATURE
Wekelijks alarm [

˚C

s

]
•  Het alarm klinkt op weekdagen (maandag tot en met vrijdag) wanneer de alarmtijd 

is bereikt.

Single Alarm [

˚C

s

]
- Het alarm klinkt slechts eenmaal wanneer de alarmtijd is bereikt. 

Pre-Alarm [

˚C

s

]
- Het vooralarm wordt geactiveerd als de temperatuur van kanaal 1 tot +0°C of 

lager daalt. Het is programmeerbaar 15, 30, 45, 60 of 90 minuten eerder dan 
het weekdagalarm of de enkelvoudige alarmtijd.

HOE HET ALARM IN TE STELLEN
• Druk op de [SET] knop om te schakelen tussen weekdagalarm, enkelvoudig 

alarm of pre-alarm.
Als het alarm is uitgeschakeld, wordt de tijd weergegeven als "OFF W-ALM"
- Houd [ SET ] 3 seconden ingedrukt, de uurcijfers zullen knipperen.
- Voer het uur in met behulp van de UP [ ▲ ] of DOWN [ ▼ ] toets.
- Druk op de toets [ SET ] om te bevestigen, de minuten zullen knipperen.
- Voer het uur in met behulp van de UP [ ▲ ] of DOWN [ ▼ ] toets.
- Druk op de [ SET ]-knop om af te sluiten en de respectievelijke 

wekkerpictogrammen [

˚C

s

], [

˚C

s

] en [

˚C

s

] zullen geactiveerd worden.

HOE HET ALARM TE STOPPEN
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- Wanneer het alarm is ingeschakeld, knipperen de respectieve 
alarmpictogrammen [

˚C

s

] en [

˚C

s

]. Druk op de UP [▲] of DOWN [ ▼ ] knop 
om het alarm onmiddellijk te stoppen.

- Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de knop UP [ ▲ ] of DOWN [ ▼ ] om 
de weergave van de wektijd te wijzigen als "OFF W-ALM".

- Als er geen toets wordt ingedrukt, zal het alarm gedurende 2 minuten afgaan en 
vervolgens automatisch worden gedeactiveerd.

HET INSTELLEN VAN HET PRE-ALARM VOOR HET IJSALARM
- Het pre-alarm (Pre-ALM) kan worden ingesteld wanneer het alarm voor 

weekdagen (W) of afzonderlijke dagen (S) is ingesteld.
- Druk gedurende 3 seconden op de [SET]-toets na het invoeren van de waarde 

in de instelling van het Pre-Weksignaal in de displaymodus "PRE-ALM".
- Het getal 15 knippert en dit betekent dat dit alarm nu 15 minuten voor het 

weekdagalarm of het enkele alarm afgaat.
- Gebruik de UP (▲) of DOWN (▼) knop om het pre-alarm interval tussen 15 en 

90 minuten te selecteren.
- Druk op de [SET] toets om de instellingen te bevestigen en te verlaten.

INFORMATIE OVER DE METING VAN DE BINNEN- EN BUITENTEMPERATUUR EN 
DE VOCHTIGHEIDSGRAAD BINNEN EN BUITEN

Temperatuurweergave -20°C tot 60°C tot 60°C

Temperatuurresolutie °C

Temperatuurnauwkeurigheid +/-1 °C (tussen +5 °C en +40 °C)

Transmissiefrequentie 433 MHz

Maximaal aantal externe apparaten 3

RF-transmissiebereik tot 30 meter (open ruimte)

Vochtigheidsweergavebereik: 30% tot 80%

Vochtigheidsresolutie 1%

Het hoofdtoestel wordt gevoed door een oplaadbare lithium-ionbatterij en een 
AC-adapter.
De buitensensor wordt gevoed door 2 stuks AA-batterijen.
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OPMERKINGEN OVER HET SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat reinigt, moet u het loskoppelen van de stroomtoevoer (ver-
wijder de batterijen)!

  OPMERKING!
Gebruik alleen een droge doek om de buitenkant van het apparaat schoon te mak-
en. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Bresser GmbH heeft een "Conformiteitsverklaring" conform de gel-
dende richtlijnen en normen afgegeven. Dit kan op elk moment op ver-
zoek worden bekeken.

VERWIJDERING
Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het 
soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatseli-
jke afvalverwijderingsservice of de milieuautoriteit voor informatie over de 

juiste verwijdering.

Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de aan-
passing ervan aan de Duitse wetgeving moeten gebruikte elektronische 
apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke 

manier worden gerecycled.

In overeenstemming met de voorschriften voor batterijen en oplaadbare batteri-
jen is het uitdrukkelijk verboden deze bij het normale huisvuil te deponeren. Zorg 
ervoor dat u uw gebruikte batterijen volgens de wettelijke voorschriften weggooit 
- bij een plaatselijk inzamelpunt of in de detailhandel. Verwijdering in huishoudelijk 
afval is in strijd met de batterijrichtlijn.
Batterijen die giftige stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met een teken en een 
chemisch symbool. "Cd" = cadmium, "Hg" = mercury, "Pb" = lead.

Cd¹ Hg² Pb³

1 batterij bevat cadmium
2 batterij bevat kwik
3 batterij bevat lood

GARANTIE & SERVICE
De normale garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om in 
aanmerking te komen voor een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals vermeld 
op de geschenkdoos, is registratie op onze website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden en informatie over de verleng-
ing van de garantieperiode en de details van onze diensten raadplegen op  
www.bresser.de/warranty.
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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2 2
DE-46414 Rhede 
Duitsland

www.bresser.de · service@bresser.de


