
ClimaTrend Smile
Digitale Thermo-Hygrometer

GebruiksaanwijzingNL

Art. Nr. 7007450GYE000
 7007450CM3000
 7007450QT5000



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. 

GB
   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.

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.

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. 

  

www.bresser.de/P7007450000000



www.bresser.de/warranty_terms

GARANTIE

GARANTIE & SERVICE
La garantie normale dure 2 ans à compter du jour d’achat. Afin de pouvoir profiter d’une extension degarantie 
(prestation non obligatoire), tel que mentionné sur la carte-cadeau, vous êtes tenu de vousinscrire sur notre site 
Web. 
Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations quant au prolongementde 
la durée de la garantie et des prestations de services sous le lien suivant : www.bresser.de/warranty_terms.











 





 ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

RISICO OP LICHAMELIJK LETSEL!
•  Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Bewaar verpakkingsmateriaal, 

zoals plastic zakken en elastiekjes, en houd deze buiten het bereik van kinderen, omdat deze materialen een 
verstikkingsgevaar opleveren.

•  Dit apparaat bevat elektronische componenten die werken via een stroombron (batterijen). Kinderen mogen het 
apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de 
handleiding; anders loopt u het risico op een elektrische schok!

•  Lekkend accuzuur kan leiden tot chemische brandwonden. 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.

RISK OF FIRE/EXPLOSION!
•  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 veroorzaken.

GEVAAR VAN MATERIËLE SCHADE!
•  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, indien nodig, het apparaat opsturen voor reparatie. 
• Bescherm het apparaat tegen zware schokken!
•  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 gebruikt is.

• Laad nooit normale, niet-oplaadbare batterijen, op. Dit kan leiden tot een explosie tijdens het laadproces.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist geplaatste batterijen!

HET PLAATSEN VAN BATTERIJEN
1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats 2 batterijen van het type AAA 1,5V in het batterijvakje volgens de juiste polariteit. 
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.



DISPLAY EN OPERATIE-ELEMENTEN
 LIGHT-knop: de verlichting inschakelen (automatische uitschakeling na 5 sec.)
  Luchtvochtigheidsweergave
 Weergave van de hoogste en laagste waarde bij het indrukken van de MEM-knop 
 Temperatuurweergave
 Comfort klimaatweergave

optimaal binnenklimaat normaal binnenklimaat naar nat/droog binnenklimaat

 °C/°F-knop: druk op de knop om de temperatuureenheid te wijzigen
 MEM-knop: druk meerdere malen op de knop om de hoogste, laagste en huidige waarde na elkaar weer te geven
 RESET-knop: druk op deze knop om de opgeslagen hoogste en laagste waarde te wissen 
 Batterijcompartiment

AFVOEREN

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

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 gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een 
milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Lege oude batterijen moeten door de consument worden ingeleverd bij de inzamelpunten voor batterijen. 
Meer informatie over het afvoeren van apparaten of batterijen die na 6 zijn geproduceerd, vindt u bij uw 
plaatselijke afvalverwijderingsdienst of de milieudienst.



EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaart Bresser GmbH dat het product met artikelnummer: 7007450000000 is in 
overeenstemming met de richtlijn: 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te 

vinden op het volgende internetadres:  
http://www.bresser.de/download/7007450000000/CE/7007450000000_CE.pdf
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Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Duitsland
www.bresser.de

            @BresserEurope


