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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 aanmeldingen die rechtstreeks
naar de fabrikant worden gestuurd, 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 welke vorm dan ook (gefotokopieerd, afge-
drukt, enz.) of het gebruik en de verspreiding van dit document langs elektronische weg (beeldbe-
stand, 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 Europese Unie en/of andere landen door het merken-, octrooi- of productrecht be-
schermt.

2 Geldigheidsinformatie
Deze documentatie geldt voor de producten met de onderstaande artikelnummers:
7002570 
Versie handleiding v0219
Beschrijving handleiding
Manual_7002570_PC-Weather-Station_nl_BRESSER_v022019b
Vermeld deze informatie bij eventuele serviceaanvragen.

3 Over deze gebruiksaanwijzing

INSTRUCTIE
Deze gebruiksaanwijzing moet worden beschouwd als onderdeel van het apparaat.
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 gegeven, moet de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe ei-
genaar/gebruiker van het product worden verstrekt.

4 Algemene veiligheidsinstructies

 GEVAAR
Risico op verstikking
Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot verstikking. Dit is bijzonder gevaarlijk voor kinderen. De
volgende veiligheidsinformatie moet te allen tijde in acht worden genomen.
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• 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!

 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 ern-
stige of potentieel dodelijke verwondingen veroorzaken. De volgende veiligheidsinformatie moet te al-
len tijde in acht worden genomen.

• Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken! Gebruik het ap-
paraat 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 veroorzaken. Om een explosie te voorkomen, moe-
ten de volgende veiligheidsinstructies te allen tijde in acht worden genomen.

• 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
Risico op materiële schade
Onjuiste behandeling kan leiden tot schade aan het apparaat en/of de accessoires. Neem bij het ge-
bruik van het apparaat altijd de volgende veiligheidsinstructies in acht.

• Demonteer het apparaat nooit. Neem in geval van een storing contact op met uw gespecialiseerde
detailhandelaar. De gespecialiseerde detailhandelaar neemt contact op met het servicecentrum en
stuurt het apparaat 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

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.

INSTRUCTIE
Gevaar voor beschadiging van de spanning!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist geplaatste batterijen!
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5 Onderdelenoverzicht Multisensor
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1 Windvaan 2 Windbekers (Anemometer)
3 Antenne 4 Stralingsscherm
5 Montagegat voor verticale montagepaal (buis-

diameter: 35-40 mm)
6 Hygro-Thermische sensor

7 Batterijvak deksel 8 RESET-knop
9 Functie-indicator 10 Waterpas

11 Regenvanger (gootsteen) 12 UV-sensor
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13 Zonnepaneel

6 Onderdelenoverzicht Basisstation en
leveringsomvang
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Afb. 1: Alle onderdelen van het basisstation

1 Display 2 Huisvesting
3 SNOOZE/LIGHT knop (snooze functie en

tijdelijke achtergrondverlichting)
4 CHANNEL knop (kanaalselectie)

5 GRAPH/UP knop (normale diplay: staafdi-
agram voor historiegegevens / instellin-
gen: waardeverandering naar boven)

6 Knop HISTORY/DOWN-toets (normale
weergave: enkelvoudige waarden van his-
toriegegevens / instellingen: waardeveran-
dering naar beneden)

7 MAX/MIN-knop (schakel tussen de hoog-
ste, laagste of huidige waardedisplay)

8 BARO knop (weergave van verschillende
luchtdrukwaarden)

9 WIND knop (weergave wisselt tussen ge-
middelde waarde en huidige windvlaag)

10 RAIN-knop (weergave wisselt tussen da-
gelijkse, wekelijkse en maandelijkse neer-
slag)

11 INDEX-knop (wissel tussen dauwpunt,
warmte-index en weergave van de gevoel-
stemperatuurindex)

12 microUSB-slot (aansluiting met een PC*
via de meegeleverde USB-kabel)

13 wandbevestiging 14 ALARM-knop (instelling van de alarmtijd
of wijziging van het display)

15 ALERT knop (temperatuurinstelling of wij-
ziging van het display)

16 RESET knop (reset alle instellingen)

17 TIME SYNC knop (start de tijdsynchroni-
satie* met een PC)

18 Batterijvak

19 Deksel van het batterijcompartiment 20 Stand, uitklapbaar
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21 DATA knop (start de gegevensoverdracht*
naar de PC)

22 °C/°F-knop (instelling van het tempera-
tuurformaat)

23 SENSOR-knop (initialiseer de gegevens-
ontvangst van de draadloze sensor)

24 Knop CLOCK SET (handmatige tijdinstel-
ling)

25 USB-kabel met microUSB stekker (basis-
station) en USB-A stekker (PC)

*Voor de overdracht van weergegevens is een PC met Windows 7 of hoger en de geïnstalleerde
'WEATHER TOOL'-software vereist.

Leveringsomvang
Basisstation (A), buitensensor (multifunctionele afstandsbedieningssensor) (B), USB-kabel (C)
Ook benodigd (niet inbegrepen):
6 stuks Mignon batterijen (1,5V, type AA/LR06) voor basisstation, 3 stuks Mignon batterijen (1,5V, AA-
type) voor multifunctionele afstandsbedieningssensor
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7 Schermweergave

1 43

28

2

6

7

9

11

10

13
12

14

15

17

16

19

20

22
21

24

18

23

26
25

27

5

8

Afb. 2: Schermweergave voor het basisstation

1 Huidige tijd of alarmtijd (uren: minuten: secon-
den)

2 Alarm ingeschakeld

3 Synchronisatie pictogram (tijd) 4 Datum (dag-maand of omgekeerd)
5 Weekday 6 Maanfasen
7 Staafdiagram voor waardeweergave 8 Luchtdrukalarm ingeschakeld
9 Luchtdruk 10 Zonsopgangstijd

11 Zonsondergangstijd 12 Windsnelheidsalarm ingeschakeld
13 Windsnelheid 14 Alarm voor hoge (HI AL) of lage (LO AL) waar-

de is ingeschakeld
15 Buitentemperatuur 16 Alarm voor hoge (HI AL) of lage (LO AL) waar-

de is ingeschakeld
17 Binnentemperatuur 18 Vochtigheid buitenshuis
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19 Vochtigheid binnenshuis 20 Kamerklimaatindicator
21 Sensor signaalstatus 22 Sensorsymbool
23 Wind-/stormclassificatie 24 Windrichting
25 Index (warmte-/dauwpunt/UV/UV/Beaufort) 26 Indexwaarde
27 Weertrend 28 AM/PM-informatie in de 12-uurs tijdmodus

8 Voor de ingebruikname

INSTRUCTIE
Vermijd verstoringen van de verbinding
Om onderbrekingen in de connectiviteit tussen de apparaten te voorkomen, dient u de volgende pun-
ten in overweging te nemen voordat u de apparatuur in gebruik neemt.

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

gegeven.
3. Stel de stroomvoorziening voor de draadloze sensor in.
4. Plaats het basisstation en de draadloze sensor binnen het effectieve zendbereik.
5. Zorg ervoor dat het basisstation en de draadloze sensor aan hetzelfde kanaal zijn toegewezen.
Vervang bij het vervangen van de batterijen altijd de batterijen in het hoofdtoestel en alle sensoren en
vervang ze in de juiste volgorde, zodat de verbinding op afstand kan worden hersteld. Als een van de
apparaten op netspanning staat, moet de stroomtoevoer ook voor dit apparaat bij het vervangen van
de accu's kortstondig worden onderbroken. Als slechts in één van de apparaten (de draadloze sensor)
batterijen worden vervangen, kan het signaal niet of niet correct worden ontvangen.
Opmerking: het effectieve bereik kan sterk worden beïnvloed door bouwmaterialen en de positie van
de hoofd- en remote units. Door externe invloeden (verschillende RC-apparaten en andere storings-
bronnen) kan de maximale afstand aanzienlijk worden gereduceerd. In dergelijke gevallen raden we
aan om het hoofdtoestel en de draadloze sensor op andere plaatsen te plaatsen. Soms is het enige
wat nodig is, is een verhuizing van een van deze onderdelen van een paar centimeter!

9 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.
Remote sensor
4. Draai de schroef aan het deksel van het batterijvakje los met een kleine Philips-schroevendraaier

en verwijder het deksel.
5. Plaats de batterijen in het batterijvak. Controleer of de polariteit (+/-) van de batterij correct is.
6. Plaats het deksel terug en draai het vast met de schroef.
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10 Rubber pads bevestigen

Bevestig de meegeleverde zelfklevende rubberen kussentjes zoals afgebeeld op de klemmen om een
stevigere bevestiging van de bevestigingsstang te garanderen.
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11 Montage en installatie van de multifunctionele
draadloze sensor

NORTH
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1 U-bolt (2x) 2 Montageklem (4x)
3 Sluitring (4x) 4 Noten (4x)
5 Montagepaal (1x) Stok onder de eierbak ge-

plaatst. Controleer dit voor het afvoeren van
de verpakking.

6 Batterijcompartiment

7 Schroeven (4x) 8 Wijs naar het noorden en minstens 1,5 meter
boven de grond.
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Afhankelijk van de gewenste locatie kan de draadloze sensor op verschillende manieren worden geïn-
stalleerd.

INSTRUCTIE! Zorg er tijdens de montage voor, dat het bovenste deel van de windvaan zich mi-
nimaal 1,5 meter boven de grond bevindt. Gebruik het waterpas in de sensorkop om een water-
pasinstallatie te garanderen. De windvaan moet naar het Noorden wijzen.

Assembly on a vertical or horizontal tube
1. Steek de roestvrijstalen montagestang in het montagegat van de sensor en draai de schroeven

stevig vast.
2. Bevestig de roestvrijstalen paal aan een paal of pijp met behulp van de 2 U-bouten, bevestigings-

klemmen en moeren.

12 Signaaloverdracht
Het basisstation maakt automatisch verbinding met de multi-buiten-sensor en (indien beschikbaar)
met andere draadloze sensoren. Druk op de SENSOR SYNC knop om direct naar sensoren te zoe-
ken. Na een geslaagde verbinding wordt het symbool voor de buitenruimte (OUT) en/of het kanaal
weergegeven.
Weergave van de verbindingsstatus

Verbindingsstatus Schermweergave
Goed signaal Ontvangst icoon
Zoeken naar een sensor Ontvangstsymbool knippert
Geen signaal gedurende 48 uur Er' (Fout) wordt weergegeven
Sensor lage batterijstatus, goed signaal, goed
signaal

Batterijsymbool wordt weergegeven

13 Tijdsynchronisatie via de PC
Tijd en datum worden automatisch gesynchroniseerd voor dit toestel wanneer het is aangesloten op
een computer* met de meegeleverde USB-kabel. Ga als volgt te werk:
1. Steek de microUSB-stekker van de USB-kabel in de USB-aansluiting van het apparaat.
2. Steek de USB A-stekker van de USB-kabel in een vrije USB-poort van de computer.
3. Schakel de computer in en wacht ongeveer 5 seconden.
4. Start de 'WEATHER TOOL' software. Dit synchroniseert de tijd.
5. Druk gedurende ca. 8 seconden op de TIME SYNC knop om de tijdsynchronisatie te deactiveren

of te activeren.
6. Druk eenmaal op de TIME SYNC knop om de synchronisatie van de tijd te starten.

INSTRUCTIE! De tijdsynchronisatie wordt uitgevoerd via de software op de aangesloten compu-
ter met de daar ingestelde tijd. Zorg ervoor dat het correct is ingesteld en dat de software blijft
geopened tot de tijd is gesynchroniseerd. Na een geslaagde synchronisatie wordt dit door het
synchronisatiesymbool op het display aangegeven.
*Computer met Windows 7 of hoger vereist.

INSTRUCTIE! Als het apparaat op de computer is aangesloten via USB, wordt het van stroom
voorzien zodra de computer wordt ingeschakeld.

14 Handmatige tijdinstelling
Om de tijd / datum handmatig in te stellen, schakelt u eerst de ontvangst van het tijdsignaal uit door de
RCC-knop gedurende ca. 8 seconden in te drukken.
1. Houd de SET-toets ca. 3 seconden ingedrukt om naar de tijdinstelmodus over te schakelen.
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2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de knop SET om te bevestigen en verder te gaan naar de volgende instelling.
5. Volgorde van de instellingen: 12/24-uursmodus > Uren > Uren > Minuten > Jaar > Maand > Dag >

Tijdverschuiving > Taal > Zomertijd (DST)
6. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

15 Instellen van het station voor de overdracht van
weergegevens
INSTRUCTIE! Voor de overdracht van de weergegevens naar de Weather Underground Commu-
nity is een internetverbinding vereist. Voor het ontvangen van gegevens met behulp van de gra-
tis Weather Tool-software is een computer met een vrije USB-poort en een Windows-bestu-
ringssysteem vereist.
Om weergegevens van het weerstation naar een computer of naar de Weather Underground Commu-
nity over te dragen, zijn de volgende voorbereidende stappen nodig:

1. Download de software 'Weather Tool' als een zip-bestand van http://archive.bresser.de/down-
load/7002570/software

2. Pak het zip-bestand uit op de computer.
3. In de geselecteerde doelmap wordt een overeenkomstige map 'WEATHER_TOOL_7_26' aange-

maakt.
4. De map bevat het installatiebestand 'WEATHER TOOL-7-26.exe' en een handleiding voor het in-

stellen van het weerstation voor het verzenden van weergegevens.
5. Open het installatiebestand met een dubbelklik op de linker muisknop en volg de instructies van

de installatiewizard.
6. Verbind het weerstation met de computer.
7. Lees de handleiding van de software in detail en stel het weerstation in volgens de specificaties.

(Zie voor meer informatie het hoofdstuk 'Tijdsynchronisatie met de PC')

16 EG-verklaring van overeenstemming
Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaattype met artikelnummer 7002570 : in overeenstem-
ming is met Richtlijn: 2014/30/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschik-
baar op het volgende internetadres: www.bresser.de/download/7002570/CE/7002570_CE.pdf

17 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 richtlijn 2012/19/EG van het Europees Parlement betreffende afgedankte elektri-
sche en elektronische apparatuur en de aanpassing daarvan aan de Duitse wetgeving, moe-
ten gebruikte elektronische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuvrien-
delijke 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 kunnen de batterijen gratis wor-
den ingeleverd bij ons verkooppunt of bij een nabijgelegen locatie (bijv. detailhandelaren of
gemeentelijke inzamelpunten).

http://archive.bresser.de/download/7002570/software
http://archive.bresser.de/download/7002570/software
http://www.bresser.de/download/7002570/CE/7002570_CE.pdf
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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.

18 Garantie
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 via on-
ze website vereist.
U kunt de volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en
de details van onze diensten raadplegen op www.bresser.de/warranty.



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
Unit 1 starborough Farm,  
Starborough Road, Nr Marsh Green,  
Edenbridge, Kent TN8 5RB
Great Britain

* 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*:  +33 494 592 599

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   CA   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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