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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. 

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/P7001800000000
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Over deze handleiding
Lees voor het gebruik de veiligheidsvoorschriften en 
de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor hernieuwd 
gebruik op een later tijdstip. Wanneer het apparaat 
wordt verkocht of aan iemand anders wordt ge-
geven, moet de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe 
eigenaar/gebruiker van het product worden ver-
strekt.

Beoogd gebruik
Dit product is uitsluitend bestemd voor privé-ge-
bruik. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik 
binnenshuis.

Algemene waarschuwingen

 GEVAARLIJK!
• Houd verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken 

en elastiekjes, buiten het bereik van kinderen, 
omdat deze materialen een verstikkingsgevaar 
opleveren.

• Dit apparaat bevat elektronische componenten 
die werken via een stroombron (batterijen). Kin-
deren 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.

• Stel het apparaat niet bloot aan hoge tempera-
turen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. 
Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi 
ze niet in het vuur. Overmatige hitte of onjuist ge-
bruik kan kortsluiting, brand of een explosie vero-
orzaken.

 LET OP!
• Dompel het apparaat niet onder in water. 
• Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, 

schokken, stof, extreme temperaturen of hoge 
vochtigheid, wat kan leiden tot storingen, een ko-
rtere elektronische levensduur, beschadigde bat-
terijen en vervormde onderdelen.
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RISK 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 
het apparaat opsturen voor reparatie, indien nodig. 

• 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.

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

EG-verklaring van overeenstemming
Bresser GmbH heeft voor dit apparaat een " 
Conformiteitsverklaring " (Wandklok / Art.-

Nr...  7001800) in overeenstemming met de toepas-
selijke richtsnoeren en de overeenkomstige normen 
van Richtlijn 453/EU afgegeven. 
Deze verklaring is beschikbaar onder  

http://www.bresser.de/download/7001800/
CE/7001800_CE.pdf

Reiniging en onderhoud
• Voordat u het apparaat reinigt, moet u het van de 

stroomtoevoer loskoppelen (gebruik alleen een 
droge doek om de buitenkant van het apparaat 
te reinigen. Gebruik geen reinigingsvloeistof om 
schade aan de elektronica te voorkomen.

• Bescherm het apparaat tegen stof en vocht. Ver-
wijder de batterijen uit het apparaat als het lange 
tijd niet gebruikt is.

Verwijdering
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 milieuau-
toriteit voor informatie over de juiste verwijdering.

Gooi elektronische apparaten niet bij het hu-
isvuil!
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Volgens de richtlijn 2012/19/EG van het Europees 
Parlement en de aanpassing ervan aan de Duitse 
wetgeving moeten gebruikte elektronische appa-
raten gescheiden worden ingezameld en op een mi-
lieuvriendelijke manier worden gerecycled. 

Algemene informatie
Dit item is beschikbaar in de volgende varianten. De 
functies en technische gegevens zijn voor alle mod-
ellen gelijk. Ze verschillen alleen in het ontwerp/in de 
kleur.
• Model 7001800CM3000: zwart
• Model 7001800GYE000: wit
• Model 7001800QT5000: grijs

LEVERINGSOMVANG (Fig. 1)                                                                                                                                              
Wandklok (A), afstandsbedieningssensor (B), ge-
bruiksaanwijzing

Benodigde batterijen: 4 x 1,5V batterij (maat AA/
LR6) en 2 x 1,5V batterij (maat AAA/LR03) 
Batterijen zijn niet inbegrepen.

Onderdelenoverzicht (Fig. 2 en 3)                                                                                        
Wandklok (afb. 2)
1. Actuele tijd
2. Symbool voor actief alarm
3. Symbool voor actief alarm
4. Symbool voor RCC signaalontvangst
5. Vochtigheid binnenshuis (%)
6. Batterijstatus binnenshuis
7.  Temperatuur binnenshuis (in °C of °F)
8. Vochtigheid buitenshuis
9. Temperatuur buiten (°C of °F)
10. MEMORY knop
11. Snooze knop
12. SET-knop
13.  Huidige datum
14. Weekdag
15. Muurbevestiging             
16. Omhoog-knop
17. OMLAAG-knop
18. RESET-knop
19. Batterijcompartiment
20. Stand (uitklapbaar)
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plaatst u de batterijen in de afstandssensor en 
plaatst u het deksel terug.

6.  Plaats tijdens het installatieproces de afstands-
sensor naast het basisstation. Plaats de afstands-
sensor en de basiseenheid pas na een succesvol 
installatieproces op de gewenste plaats en binnen 
het effectieve zendbereik.

Tijdinstelling  

 OPMERKING! 
Nadat de klok het DCF-tijdsignaal heeft ontvangen, 
wordt de tijd ingesteld volgens de Midden-Europese 
tijd (CET). Zomer- en wintertijd worden ook autom-
atisch ingesteld (en omgekeerd). Andere afwijkende 
tijden kunnen alleen handmatig worden ingesteld.

Automatische tijdinstelling via DCF-tijdsignaal
Na het plaatsen van de batterijen wordt de tijd au-
tomatisch ingesteld via het DCF-signaal. Dit proces 
kan enkele minuten duren. 

Remote sensor (Fig. 3)
21. Indicatielampje
22. Muurbevestiging
23. Batterijcompartiment

Aan de slag / Stroomvoorziening                                                                                      
                                                               

 OPMERKING! 
Voordat u het apparaat in gebruik neemt of wanneer 
u de batterijen vervangt, dient u de batterijen strikt 
volgens de juiste polariteit (+/-) te plaatsen, zoals 
aangegeven in het batterijvakje.

1.  Verwijder het deksel van het wandklokbatterij 
compartiment (19).

2.  Plaats de batterijen (4x 1,5V, AA/LR6) in het batter-
ijcompartiment (19).

3.  Wacht tot de binnentemperatuur wordt weerge-
geven.

4.  Verwijder het deksel van het batterijvak van de af-
standssensor (23) .

5.  Nadat de binnentemperatuur is weergegeven, 
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Initieer het DCF-tijdsignaal handmatig te 
 ontvangen

 OPMERKING!
Gebruik deze functie wanneer bijv. de automatische 
zomer-/wintertijdomschakeling niet werkt of de 
wandklok tijdelijk geen tijdsignaal ontvangt.  
1.  Houd de DOWN-toets (17) 3 seconden ingedrukt 

om het handmatig zoeken naar het DCF-signaal 
te starten.

2.  Wacht ongeveer 2-5 minuten totdat de huidige tijd 
wordt weergegeven.

3.  Als het signaal voor de zomertijd wordt ontvan-
gen, wordt 'DST' weergegeven.

Handmatige tijdinstelling

 OPMERKING!
Het is noodzakelijk om de tijd handmatig in te stellen 
op plaatsen waar geen radiosignaal wordt ontvan-
gen.

Als de automatische ontvangst van het radiosignaal 
is ingeschakeld, zijn de functies van alle knoppen, 
behalve SNOOZE en DOWN, uitgeschakeld. Houd in 
dit geval de DOWN-knop (17) ca. 5 seconden inged-
rukt tot het LED

km/h

 symbool verdwijnt. De automatische 
signaalontvangst is nu uitgeschakeld.
1.  Houd de SET-toets (12) in de normale tijdweer-

gave ca. 3 seconden ingedrukt om naar de tijdin-
stelmodus te gaan. Jaarcijfer knippert.

2.  Druk op de knop UP (16) of DOWN (17) om de 
waarde te wijzigen.

3.  Druk nogmaals op de SET-knop (12) om naar de 
volgende instelling te gaan.

4.  Herhaal stappen 2 en 3 om andere waarden in de 
volgende volgorde in te stellen: Jaar > Maand > 
Dag > 12/24-uurs modus > Tijdzone (+/- 12 uur) > 
Uren > Minuten > Weekdag-taal

5.  Druk na het instellen van de waarde voor de mi-
nuten nogmaals op de knop SET (12) om op te 
slaan en de tijdinstelling te verlaten.
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Instelling van de alarmtijd
1.  Druk één keer op de SET-knop (12) om over te 

schakelen naar de alarmtijdweergave. De momenteel 
geselecteerde alarmtijd wordt weergegeven met AL.

2.  Houd in de alarmtijdweergavemodus de SET-knop 
(12) ca. 3 seconden om over te schakelen naar de 
instelmodus voor de alarmtijd. Uur cijfer knippert.

2.  Druk op de knop UP (16) of DOWN (17) om de 
waarde te wijzigen.

3.  Druk nogmaals op de SET-knop (12) om naar de 
volgende instelling te gaan.

4.  Herhaal stappen 2 en 3 om andere waarden in de 
volgende volgorde in te stellen: Minuten > Sluimer-
interval (1 tot 20 minuten)

5.  Druk na het instellen van de waarde voor het 
sluimerinterval nogmaals op de knop SET (12) 
om op te slaan en de instelling van de alarmtijd 
te verlaten.

6.  Druk op de UP-knop in de alarmtijdweergavemodus 
om het alarm in of uit te schakelen. Zodra het alarm 
is geactiveerd, wordt het  symbool weergegeven.

 OPMERKING!
Druk op de SNOOZE-knop wanneer het alarm afgaat 
om het alarm gedurende het gewenste snooze-inter-
val te onderbreken. Druk op een willekeurige knop, 
behalve SNOOZE, om het alarm te stoppen.

Temperatuur- en vochtigheidsweergave                                                                                                                             
Na het plaatsen van de batterijen worden de 
binnenvochtigheid (5) en de binnentemperatuur (7) 
weergegeven. Na de eerste gegevensoverdracht 
van de afstandssensor wordt de buitentemperatuur 
(9) weergegeven. Dit proces kan enkele minuten 
duren.

•  U kunt de temperatuurweergave schakelen van 
graden Celsius naar graden Fahrenheit door op de 
DOWN-knop (17) aan de achterkant van de wand-
klok te drukken. 

•  Druk meermaals op de MEMORY-knop (10) om 
achtereenvolgens de opgeslagen maximum-, min-
imum- en actuele waarden voor temperatuur en 
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luchtvochtigheid weer te geven.
•  Houd de MEMORY-knop (10) ca. 3 seconden ti-

jdens weergave van maximale waarde om alle op-
geslagen waarden te wissen.

Montage/positionering

 OPMERKING!  
Zorg ervoor dat u het apparaat op een veilige manier 
hebt gemonteerd of geplaatst. Anders kan het ap-
paraat vallen en kunnen er zware beschadigingen 
ontstaan waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.
De wandklok en de afstandssensor kunnen aan 
de muur worden bevestigd met de muurbeugel 
(9/16). Bovendien kunnen ze met de uitklapbare 
tafelstandaard (14/18) op een vlakke ondergrond 
worden geplaatst. 

Problemen oplossen

Signaalonderbreking
Als zonder duidelijke redenen de weergave van de 

buitentemperatuur niet wordt weergegeven, con-
troleer dan het volgende: 
1.  De sensor staat/hangt nog steeds op zijn plaats. 
2.  De batterijen, van zowel de remote sensor als het 

hoofdtoestel, zijn niet leeg. Vervang de batterijen 
indien nodig door nieuwe.

 OPMERKING!   
Wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, 
zullen de batterijen van de buitenunits bevriezen, 
waardoor de spanningstoevoer, het effectieve bereik 
en de levensduur dalen. 

3.  Alle benodigde eenheden zijn binnen het bereik en 
de weg is vrij van obstakels en storingen. Verkort 
de afstand indien nodig.

Botsing in de transmissie
Signalen van andere huishoudelijke apparaten, zoals 
deurbellen, beveiligings- en toegangscontrolesys-
temen in huis en andere huishoudelijke apparaten, 
kunnen interfereren met de signalen van dit product 
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en tijdelijke storingen in de ontvangst veroorzaken. 
Dit is normaal en heeft geen invloed op de algemene 
prestaties van het product. De verzending en ont-
vangst van de temperatuurmetingen wordt hervat 
zodra de storing is verdwenen.

Andere storingen
Als de wandklok niet reageert door middel van toet-
saanslagen of als er andere storingen optreden, voer 
dan de volgende stappen uit.

 OPMERKING! 
Met deze procedure worden alle ontvangen ge-
gevens gewist.

1.   Druk op de RESET-knop (18) met een puntig in-
strument (b.v. een pen).

2.  Wacht ongeveer 2-5 minuten totdat de huidige tijd 
wordt weergegeven.

Garantie en Service
De reguliere garantieperiode bedraagt 2 jaar en be-
gint op de dag van aankoop. Om gebruik te maken 
van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals 
aangegeven op de geschenkverpakking is aange-
geven dient het product op onze website geregis-
treerd te worden.

De volledige garantievoorwaarden en informatie 
over de verlenging van de garantieperiode en ser-
vicediensten kunt u bekijken op www.bresser.de/
warranty_terms.
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aContact
Bresser Benelux / Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

www.bresserbenelux.nl

         @BresserEurope


