
   

 

 

 

 

         

 

                                                              

 

              BAR 700 
 

NL. WEERSTATION     GEBRUIKSAANWIJZING 

EN. WEATHER STATION   INSTRUCTION MANUAL 

DE. WETTERSTATION    BEDIENUNGSANLEITUNG 

FR.  STATION MÉTÉOROLOGIQUE  MODE D’EMPLOI 



GEBRUIKSAANWIJZING 

Wij feliciteren u met de aankoop van ons CRESTA weerstation BAR 700 en bedanken 

u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.  

Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig 

kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele 

jaren plezier zult hebben. 

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit 

product en het gebruik ervan neemt u dan telefonisch contact op met onze service 

afdeling onder nummer:  

0900 – 4000030 

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voordat u het product in 

gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. 

Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEBRUIKSAANWIJZING 

In de verpakking van dit weerstation zult u de volgende delen aantreffen: 

 Basisstation, de ontvanger van de weergegevens 

 Een draadloze buitenzender die de gegevens die buiten worden gemeten 

doorgeeft naar het basisstation. 

 Deze gebruiksaanwijzing 

Bewaart u deze gebruiksaanwijzing goed voor mogelijk later gebruik. Deze 

gebruiksaanwijzing bevat praktische tips, zodat u uw weerstation optimaal kunt 

gebruiken. 

INSTALLATIE 

De communicatie tussen het basisstation en de sensor verloopt draadloos, dit 

vereenvoudigt de installatie. 

De draadloze sensor verzendt gegevens naar het basisstation, die deze binnen een 

afstand van 30 meter in het open veld kan ontvangen. 

De draadloze sensor kan zowel binnen als buiten geplaatst worden, afhankelijk van 

het gebied waarvan u de temperatuur wilt meten. Wanneer u de gegevens van de 

buitentemperatuur wilt meten dient u de sensor buiten te plaatsen 

Let op: 

 Plaats eerst de batterijen in de sensor VOORDAT u de batterijen in het 

basisstation plaatst 

 Plaats de sensor nu dicht bij het basisstation totdat de gegevens van de 

sensor in het display van het basisstation zichtbaar worden. Nadat deze 

synchronisatie succesvol is afgerond kunt u de sensor verder weg naar buiten 

plaatsen. 

VOOR U BEGINT 

 Wij adviseren het gebruik van alkaline batterijen voor de draadloze sensor, de 

bijgeleverde exemplaren dienden als testexemplaren tijdens de productie.  

Wanneer de buitentemperatuur onder het vriespunt zakt - 0°C – daalt het 

voltage van de batterijen. Dit kan het zendbereik van de sensor beïnvloeden. 

Voor het basisstation worden lithium batterijen gebruikt. 

 Gebruik geen oplaadbare batterijen; deze houden het benodigde voltage 

niet vast. 

 Plaats altijd eerst de batterijen in de sensor en let u hierbij op de juiste 

poolrichtingen + en -, die zowel op de batterij als in het batterijvakje staan 

aangegeven. 

 Plaats de sensor bij de eerste installatie zo dicht mogelijk bij het basisstation. 

 Nadat de verbinding tot stand gekomen is verschijnen de uitlezingen van de 

sensor in het display van het basisstation. U kunt nu de sensor binnen het 

bereik van het basisstation – 30 meter – elders plaatsen. 

 



Let op: 

 Raak geen van de toetsen van het basisstation aan zolang de gegevens va 

de sensor nog niet in het display zijn verschenen. 

 Het zenderbereik tussen de sensor en het basisstation kan worden beperkt 

door bomen, metalen constructies, dikke betonnen muren en elektronische 

apparatuur. De posities van basisstation en sensor bepalen mede het 

zendbereik. Plaats de sensor idealiter in een zichtlijn ten opzichte van het 

basisstation en vermijd hierbij dat deuren, dikke muren of grote meubel in de 

lijn van de sensor staan. 

 De sensor is weerbestendig maar zorg er toch voor dat deze niet in het volle 

zonlicht, de regen of sneeuw geplaatst is. De optimale locatie is op een 

beschermde plaats, bijvoorbeeld onder een afdakje. 

DRAADLOZE TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID SENSOR 

De draadloze sensor zendt haar gegevens naar het basisstation door via de 433 MHz 

frequentie. 

 

 

 

A. In het batterijvakje kunt u 2 AAA – alkaline batterijen plaatsen. 

B. Muurbevestiging uitsparing 

 Voor wandmontage van de sensor 

BEVESTIGING 

U kunt de draadloze sensor op een vlakke ondergrond of aan de muur plaatsen. 

Plaats eerste de rond houder waarna u de sensor hierin kunt plaatsen. 

PLAATSING 

Plaats de sensor op een beschermde plaats, bijvoorbeeld onder een afdakje, waar 

er vrije luchtcirculatie is, maar waar geen direct zonlicht op de sensor terechtkomt of 

waar extreme weersomstandigheden de metingen beïnvloeden. Ideaal is de sensor 

op ongeveer 1,25 meter boven de grond te plaatsen, echter niet boven asfalt, 

beton of tegels, aangezien deze materialen warmte opnemen en later afgeven en 

zodoende verkeerde meetresultaten te zien geven. Plaats de sensor ook niet in de 

buurt van warmte bronnen zoals bijvoorbeeld een schoorsteen of 

verwarmingselement. Vermijd gebieden die zonnewarmte opvangen en uitstralen 



zoals metaal, baksteen, beton, tegels etc. De internationale standaard voor een 

geldige buitentemperatuur is 1,25 meter 94 feet) boven de grond. Zodra de 

batterijen zijn geplaatst begint de sensor met het overseinen van de gemeten 

temperatuur en lichtvochtigheid naar het basisstation. 

BASISSTATION 

Op het basisstation worden diverse gegevens getoond: 

a. Tijd. Hier wordt de absoluut seconde nauwkeurige tijd van de centrale 

atoomklok uit Mainflingen bij Frankfurt weergegeven. Uw basisstation 

ontvangt dit DCF 77 genaamde signaal en geeft eveneens de datum hiervan 

weer 

Deze tijd wordt volautomatisch ontvangen en weergegeven. U kunt de tijd in 

een 12 of 24-uurs formaat laten tonen. In het geval u geen signaal ontvangt 

kunt u de tijd en datum ook handmatig instellen. De dag aanduiding is in 7 

verschillende talen - Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en 

Zweeds - in te stellen. Het product beschikt over een tweevoudig alarm met 

repeteerfunctie met een in sterkte toenemend alarm signaal. U kunt een ijzel 

waarschuwingssignaal programmeren.  

b. Weer. Diverse weergegevens worden in het display getoond. De 

weervoorspelling voor de komende 12 tot 24 uur door middel van 7 grote 

iconen: zonnig, half bewolkt, bewolkt, regen, zware regen, sneeuw en zware 

sneeuw. De barometer geeft de luchtdruk in mBar aan, die tevens voor de 

hoogte kan worden aangepast. In het display wordt de ontwikkeling van de 

luchtdruk van de afgelopen 24 uur in een balkengrafiek getoond. 

c. De binnen – en buitentemperatuur alsmede de binnen – en 

buitenluchtvochtigheid worden weergegeven.  

U kunt voor een hoge – of lage temperatuur een alarm instellen. U kunt de set 

met 2 extra losse sensoren uitbreiden zodat u de temperatuur en 

luchtvochtigheid van 3 verschillende locaties kunt meten. Aan de hand van 

de verkregen cijfers wordt een comfort niveau berekend: droog, vochtig, enz. 

Tot slot wordt de maanstand weergegeven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOORZIJDE  

                           

 

A                  B           C      D       E        F      G   H         I     

 

ACHTERZIJDE 

 

             J  

 

   

              K  

 

 

               L 

 



VERKLARING VOOR – EN ACHTERZIJDE BASISSTATION 

A. WEER / LUCHTDRUK SCHERM 

B. TEMPERATUUR / LUCHTVOCHTIGHEID SCHERM 

C. TIJDSCHERM 

D. ALARM TOETS.  

- Wanneer u in de tijd modus staat – het radio signaal icoon knippert – druk 

eenmaal op deze toets om de alarmtijd van het week alarm (W), het 

enkelvoudig alarm(S) of het vooralarm(Pre-AL) weer te geven  

- De toets gedurende 2 seconden ingedrukt houden om de weekdag, het 

enkelvoudig alarm of het voor-alarm in te stellen 

- Wanneer u in de Temperatuur modus staat – het IN icoon knippert – druk 

eenmaal op deze toets om het hoogste – laagste temperatuur alarm 

waarden in te zien. 

- De toets gedurende 2 seconden ingedrukt houden om het hoogste – of 

laagste temperatuuralarm in te stellen 

- Wanneer het alarm aanstaat deze toets indrukken om het alarm tijdelijk te 

stoppen. 

E. KANAAL TOETS 

- Deze toets indrukken om de opgeslagen buitentemperatuur van de 

kanalen 1, 2 of 3 weer te geven (voor de kanalen 2 en 3 heeft u extra 

sensoren nodig). 

- Deze toets gedurende 2 seconden ingedrukt houden om in de circulatie 

stand te komen; het licht op onder de kanaal aanduiding. De 

temperaturen van de kanalen 1, 2 en 3 worden om de 5 seconden 

weergegeven. 

F. MODE TOETS 

- Wanneer u in de luchtdruk modus staat – het luchtdruk icoon knippert -  

druk eenmaal op de MODE toets om de plaatselijke luchtdruk, hoogte en 

zeeniveau uit te lezen. 

- Houd de toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de hoogte en het 

zeeniveau in te stellen. 

- Wanneer u in de Tijd modus staat – het klok icoon knippert -  druk eenmaal 

op de MODE toets om te kiezen tussen tijduitlezing met seconden of met 

weekdag. 

- Houd de toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de taal van de 

weekdag in afgekorte vorm, het jaar, de maand, de dag, het tijdformaat, 

de uren en de minuten in te stellen. 

Let op: het kalender formaat staat standaard op maand – dag uitlezing. 

- Wanneer u in de Temperatuur modus staat – het IN icoon knippert – houd 

de MODE toets gedurende 2 seconden ingedrukt om het radio gestuurde 

signaal handmatig in of uit te schakelen. 

G. MEM / HISTORY TOETS 

- Wanneer u in de Temperatuur modus staat druk op de MEM / HISTORY 

toets om de minimum en maximum bereikte temperatuur en 

luchtvochtigheid van het basisstation en de sensor uit te lezen. 

- Houd de toets gedurende 2 seconden ingedrukt om alle opgeslagen 

geheugenwaarden te wissen 



Wanneer u in de Luchtdruk modus staat druk dan eenmaal op deze toets 

om de luchtdruk geschiedenis van de afgelopen 24 uur te controleren. 

H. OP - ▲ – TOETS 

- Voor het kiezen van de volgende uitlezing 

- Voor het naar boven aanpassen van de parameters 

- In de Tijdmodus met seconden stand de toets gedurende 2 seconden 

ingedrukt houden om het radio gestuurde tijdsignaal handmatig in of uit te 

schakelen. 

I. NEER - ▼ – TOETS 

- Voor het kiezen van de vorige uitlezing 

- Voor het naar beneden aanpassen van de parameters 

J. MUURBEVESTIGING UITSPARINGEN 

- Bevestig het basisstation hieraan aan de muur 

K. BATTERIJVAKJE 

- Plaats voor 2 knoop cel CR 2032 lithium batterijen 

L. STANDAARD 

- Klap beide standaardjes uit om het basisstation stabiel op de tafel of kast 

te plaatsen 

PLAATSING 

Overtuigt u zich er allereerst van dat het basisstation zich binnen het ontvangstbereik 

van de sensor(en) bevindt. 

De ideaalste plaats voor het basisstation is in een zichtlijn naar de sensor, vermijd u 

daarbij plaatsen die warmte genereren / uitstralen zoals verwarmingsbuizen / 

elementen of een airconditioning en gebieden waar storing door draadloze 

elektronische apparaten kan ontstaan; denkt u aan een draadloze telefoon, een 

babyfoon en dergelijke andere elektronica. 

BEDIENING 

Zodra de batterijen in het basisstation zijn geplaatst lichten alle beschikbare LCD 

segmenten in het display kort op. 

BELANGRIJK: Alle display functies zijn nu geblokkeerd, zodat u de lokale hoogte en 

druk parameters kunt instellen door het indrukken van de OMHOOG ▲ of OMLAAG 

▼ toets en de MODE toets. Het geblokkeerde display toont her luchtdruk icoon en 

de afkorting “inHG” knipperend in het Weer / Luchtdruk scherm, de vast ingestelde 

tijd in het Tijdscherm en de temperatuur en luchtvochtigheid uitlezing van kanaal 1 in 

het Temperatuur / Luchtvochtigheid scherm. 

Wanneer u gedurende het geblokkeerde scherm geen aanpassingen ingeeft voert 

het basisstation gedurende enkele minuten een zelf instellingsprogramma uit en 

toont daarna de vaste instellingen voor luchtdruk en hoogte (zeeniveau) en d 

uitlezing van de sensor(en). 

WEERVOORSPELLING 

Dit weerstation kan atmosferische luchtdrukveranderingen vaststellen. Gebaseerd 

op de ontvangen weergegevens geeft het een weervoorspelling voor de komende 

12 tot 24 uur. 



 

In het display verschijnt een van de bovenstaande iconen waarvan onderstaand de 

betekenis: 

Zonnig, half bewolkt, bewolkt, regenachtig, zware regenval, licht sneeuw, zware 

sneeuwval 

LET OP; de nauwkeurigheid van de voorspelling is circa 70%. Een zonnig symbool 

gedurende de nacht betekent dat het helder weer is. Houd u er rekening mee dat 

het icoon een voorspelling weergeeft die kan afwijken van het actuele weer bij u in 

de buurt. 

LUCHTDRUK BEDIENING 

Het barometer scherm toont; de actuele barometer luchtdruk, de luchtdruk op 

zeeniveau en het icoon van de weervoorspelling. De informatie bevat een aantal 

historische statistieken: luchtdruk / temperatuur / luchtvochtigheidgeschiedenis van 

de afgelopen 24 uur in een balken grafiek. De luchtdruk kan gemeten worden in 

inHG, hPa/mBar of mmHg, de hoogte kan worden ingesteld in meters of voet (feet). 

BELANGRIJK: 

Er zijn 3 uitleesopties beschikbaar: luchtdruk ZEENIVEAU, of LOKAAL en HOOGTE. De 

lokale druk is een vaste waarde die niet kan worden aangepast, de luchtdruk op 

zeeniveau en de hoogte zijn variabelen die u naar persoonlijk omstandigheden kunt 

instellen. Wij raden u aan slechts één van de variabelen te kiezen en te 

programmeren; laat vervolgens de 3e waarde door het weerstation berekenen.  

Dit weerstation is ontworpen om luchtdruk verschillen in uw gebied te meten inde 

LOKALE barometer stand. Informatie over het programmeren van de hoogte en 

zeeniveau waarden kunnen via het internet of vanaf GS apparaten worden 

verkregen. 

ZEENIVEAU luchtdruk voorziet u van informatie over drukveranderingen op andere 

hoogtes dan uw omgeving. Deze kan worden ingesteld zodat hij overeenkomt met 

de weerinformatie van uw lokale weergebied (bron: lokale tv, radio, of internet) 

INSTELLEN INITIELE DRUK PARAMETERS 

BELANGRIJK: laat het basisstation tijdens het opstarten zichzelf instellen door 

gedurende 6 tot 8 minuten GEEN ENKELE TOETS in te drukken. Het basisstation kan 

zich nu synchroniseren et de draadloze sensor(s), de drukuitlezing stabiliseren en d 

vaste instelling opnemen. 

KIEZEN DRUK EENHEID. 

Druk op de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ toets tot het lichtdruk icoon “PRESSURE” links 

naast de barometer luchtdruk waarde begint te knipperen 

 



 Druk op de MODE toets om te schakelen tussen de luchtdruk keuzes, tot “SEA 

LEVEL” of “LOCAL” luchtdruk wordt weergegeven. 

 Houd de MEM / HISTORY toets ingedrukt om in de eenheden keuze te komen. 

Druk op OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ om de gewenste meeteenheid te 

kiezen: inHG (Engels), hPa/mBar (wetenschappelijk) of mmHg (metrisch). 

 Druk op de MEM / HISTORY toets om uw keuze te bevestigen. Druk daarna op 

de MODE toets om in de ALTITUDE (HOOGTE) eenheden te komen. Druk op 

OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼om te kiezen tussen FEET of METER.  

 Druk op de MEM / HISTORY toets om uw keuze te bevestigen en houd de 

MODE toets ingedrukt om in de ALTITUDE waarden te komen 

 Druk op OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ om de hoogtewaarde voor uw locatie in 

te stellen. Houd de toets langer ingedrukt om versneld vooruit of achteruit te 

gaan. 

 Druk op de MODE toets om uw keuze te bevestigen. 

LET OP: het basisstation verlaat automatisch de instelstand wanneer u gedurende 

2 minuten geen enkele toets indrukt.  

DE LUCHTDRUK EN HOOGTE INFORMATIE INZIEN 

Om de luchtdruk en de hoogte informatie in te zien drukt u op de MODE toets. 

Het display schakelt tussen zee niveau luchtdruk, de lokale luchtdruk en de lokale 

hoogte displays. 

INPROGRAMMEREN VAN LUCHTDRUK OP ZEENIVEAU (Indien u de hoogte al heeft 

ingesteld is dit niet meer nodig). 

 Houd de MODE toets ingedrukt tot de luchtdruk cijfers knipperen. 

 Voer de gewenste zeeniveau luchtdruk waarde in door het indrukken van de 

OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ toetsen. Houd deze ingedrukt om versneld 

vooruit of achteruit te gaan. 

 Druk op de MODE toets o m uw instelling te bevestigen 

VERANDEREN VAN DE LUCHTDRUK EN HOOGTE EENHEDEN 

 Druk op de MODE toets tot de “LOCAL” luchtdruk wordt weergegeven. 

 Houd de MEM / HISTORY toets ingedrukt tot de eenheden knipperen.  

 Verander de lokale of zeeniveau druk eenheden door het indrukken van de 

OMHOOG ▲ of OMLAAG ▼ toetsen om de druk eenheden te kiezen: inHG, 

hPa/mBar of mmHg. 

 Druk op de MODE toets om uw keuze te bevestigen 

 Druk op de MODE toets en de lokale hoogte wordt getoond 

 Houd de MEN / HISTORY toets ingedrukt tot de hoogte eenheden knipperen 

 Kies de ALTITUDE eenheden: meters of voet (feet) door de toetsen OMHOOG 

▲ of OMLAAG ▼ in te drukken 

 Druk op de MEM / HISTORY toets om uw keuze te bevestigen. 

INZIEN VAN DE ZEENIVEAU LUCHTDRUK GESCHIEDENIS 

 Druk in de luchtdruk modus op MEM / HISTORY om in het zeeniveau luchtdruk 

scherm te komen 



 Wanner SEA LEVEL wordt getoond druk dan herhaaldelijk op de MEM / 

HISTORY toets om de zeeniveau luchtdrukgeschiedenis van de afgelopen 24 

uur in stellen vaan 1 uur in te zien. 

 Wanneer u gedurende 5 seconden geen enkele toets indrukt, keert het 

basisstation automatisch terug naar de beginstand van de luchtdruk en de 

weervoorspelling. 

INZIEN VAN DE LUCHTDRUK, TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID 

De balkengrafiek in het luchtdruk scherm kan worden geconfigureerd om de 

luchtdruk op zeeniveau en temperratuur of luchtvochtigheid voor kanaal 1 in te 

zien. Wanneer u in het alarm scherm staat houd u dan de ALARM toets ingedrukt 

om de grafiek te schakelen tussen zeeniveau met het woord “PRESSURE” in de 

rechter bovenhoek va de grafiek, temperatuur met een thermometer icoon en 

“CH1”(kanaal 1) en luchtvochtigheid met “RH” icoon en “CH1”. 

 

MAANSTAND ICONEN 

  

 

        1           2                3                  4               5              6                7                8 

 

1= Nieuwe maan  2= wassende sikkel  3= eerste kwartier  4= wassende maan     

5= volle maan   6= afnemende maan   7= laatste kwartier   8= afnemende sikkel 

 

DISPLAY VOOR TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID 

Het basisstation ondersteunt tot maximaal 3 draadloze sensoren – waarvan u er één 

bijgeleverd heeft gekregen – die corresponderen met een eigen kanaal voor de 

weergave van de temperatuur en luchtvochtigheid. De temperatuur kan in Celsius 

°C of Fahrenheit °F worden uitgelezen. In het basisstation is een sensor ingebouwd 

voor de temperatuur en luchtvochtigheid die de gegevens gebruikt om een 

binnenhuis comfort niveau te berekenen. – WET, COMFORT of DRY – VOCHTIG, 

COMFORTABEL of DROOG. 

Eveneens is er een temperatuur waarschuwing voor alle sensoren beschikbaar. Deze 

kan geprogrammeerd worden om een signaal te geven wanneer een vooraf 

ingestelde limiet temperatuur wordt onder – of overschreden. 



STATUS DRAADLOZE SENSOR 

Het golf icoon boven de kanaal uitlezing op het basisstation geeft de status van de 

verbinding met de sensor aan: 

 

 

ICOON STATUS 

 

ZOEKT NAAR HET SIGNAAL VAN DE DRAADLOZE 

SENSOR 

 
SIGNAAL VAN DE SENSOR SUCCESVOL 

ONTVANGEN 

 
AFGELOPEN UUR GEEN SIGNAAL ONTVANGEN 

 

ZOEKEN NAAR HET SIGNAAL VAN DE DRAADLOZE SENSOR 

 U kunt het basisstation handmatig activeren om het signaal van de draadloze 

sensor te zoeken door de NEER ▼ toets ingedrukt te houden 

BEDIENING 

 Om de binnen / buitentemperatuur en luchtvochtigheid stand te kiezen drukt 

u op de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets tot het  icoon knippert en u een 

signaal hoort. 

INZIEN VAN DE SENSOR – KANAAL – TEMPERATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID 

Statisch display 

 Druk op de CHANNEL toets om de meting(en) van de sensor(s) in te zien; elke 

sensor heeft een uniek kanaal 1, 2 of 3. 

Kanaal auto scan display 

 Om een automatische scan van alle sensoren te verkrijgen houdt u dan de 

CHANNEL toets ingedrukt tot het icoon  wordt weergegeven. De 

meetresultaten van elke sensor worden gedurende 5 seconden 

weergegeven 

LET OP: de auto-scan functie kan alleen worden weergegeven indien u meer dan 1 

sensor in werking heeft. 

PROGRAMMEREN VAN DE TEMEPRATUUR IN CELSIUS OF FAHRENHEIT 

 Houd de MOODE toets 3 seconden ingedrukt om te wisselen tussen uitlezen in 

Celsius °C of Fahrenheit °F 

INSTELLEN TEMPERATUUR ALARM 

 Druk op de ALARM toets om het gewenste alarm te kiezen. De waarschuwing 

voor hoge temperatuur met icoon ▲ of alarm voor lage temperatuur ▼ (OFF 

wordt weergegeven indien dit nog niet is ingesteld. 

 Houd de ALARM toets ingedrukt tot de temperatuur cijfers knipperen 



 Stel de temperatuur cijfers in met de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets. Door 

ingedrukt te houden gaat u versneld voor – of achteruit. 

 Druk op ALARM om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar het 

temperatuur alarm keuze scherm 

HET TEMPERATUUR ALARM IN – OF UITSCHAKELEN 

 Wanneer de bovenstaande waarschuwingen getoond worden druk dan op 

de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets om de overeenkomende waarschuwing 

in of uit te schakelen. 

MAXIMUM EN MINIMUM TEMPRATUUR EN LUCHTVOCHTIGHEID INZIEN 

Druk op de MEM / HISTORY toets om vervolgens op te roepen: 

 Actuele temperatuur en luchtvochtigheid 

 Minimum temperatuur en luchtvochtigheid 

 Maximum temperatuur en luchtvochtigheid 

TEMPERATUUR GEGEVENS UIT HET GEHEUGEN WISSEN 

Houd de MEM/HISTORY toets gedurende 3 seconden ingedrukt om alle kanaal 

gegevens te wissen. 

COMFORT NIVEAU INDICATIE 

Het basisstation kan het actuele comfort niveau van de omgeving opslaan en 

tonen. Dit comfort niveau os gebaseerd op de combinatie van de actuele 

binnentemperatuur en actuele luchtvochtigheid. Het basisstation kan de volgende 

comfort niveaus tonen: COMFORT (comfortabel) – WET (vochtig) en DRY (droog) 

   TEMPERATUUR VOCHTIGHEID CONDITIE 

COMFORT  +20 – +25 °c  40 – 70% RH  IDEALE SITUATIE 

 

WET   -5 – + 50 °C  BOVEN 70% RH OVERMATIG VOCHTIG 

 

DRY   +5 - +50 °C  ONDER 40% RH ONVOLDOENDE VOCHT 

 

TIJDSCHERM 

Het tot op de seconde nauwkeurige zender gestuurde tijdsignaal (DCF 77) wordt 

met korte tussenposen vanaf de atoomklok in Mainflingen bij Frankfurt verstuurd. Dit 

signaal heeft een bereik van 1.500 kilometer rondom Frankfurt. Wanneer het antenne 

symbool niet volledig oplicht of wanneer de tijd en de datum niet automatisch in uw 

display verschijnen, let u dan op de volgende punten: 

 Gedurende de nacht zijn de atmosferische storingen minder sterk dan 

overdag en is de ontvangst van het signaal veel beter. Eén enkele ontvangst 

per dag garandeert de nauwkeurigheid tot op 1 seconde. 



 Zorg voor voldoende afstand tussen het basisstation en storingsbronnen als 

Televisie, computer schermen, magnetrons enz. Wij adviseren een afstand van 

minimaal 2 meter. 

 De ontvangst van het signaal kan zwakker worden door bijvoorbeeld dikke 

betonnen muren, in een kelder of in een kantoorgebouw. Plaats dan het 

basisstation bij voorkeur dicht bij een raam voor een betere ontvangst. 

 Zodra het tijdsignaal ontvangen is worden de tijd en de datum automatisch 

ingesteld en verschijnt het  icoon.  

 

ICOON SIGNAAL STERKTE 

 KNIPPEREND 
GEEN GEGEVENS 

 
GEEN ONTVANGST AFGELOPEN 24 UUR 

 ZWAK SIGNAAL MAAR KAN WEERGEGEVEN WORDEN 

  STERK SIGNAAL 

 

 De zender gestuurde tijdontvanger is zodanig geprogrammeerd dat dagelijks 

om 0:00, 3:00, 6:00 en 12:00 uur naar het signaal wordt gezocht en dit wordt 

gecontroleerd. 

 Om de ontvangst van het signaal in – of uit te schakelen houd u de 

OMHOOG ▲ toets gedurende 3 seconden ingedrukt. Wanneer de zender 

gestuurde tijd geactiveerd is start het antenne symbool te knipperen; 

wanneer de ontvangst is uitgeschakeld verdwijnt het antenne symbool. 

 Wanneer binnen 8 minuten geen signaal wordt ontvangen kunt u de tijd 

handmatig instellen. 

HANDMATIGE INSTELLINGEN 

Om in de Tijdstand te komen druk de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets tot het IN 

icoon  knippert en u een signaal hoort. 

TIJD EN DATUM 

 Houd de MODE toets ingedrukt tot de taal van de dag aanduiding “ENG” 

knippert. 

 Druk op de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets om de taal van de weekdag in 

te stellen. U kunt kiezen uit Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans of 

Zweeds. 

 Nadat u de taal heeft geselecteerd drukt u op de MODE toets om deze te 

bevestigen en over te gaan naar de volgende instelling – jaar. 

 Ga op deze wijze door met het instellen van het jaar, de maand, de dag, het 

tijdformaat (12 of 24 uur), de uren en de minuten. 



 Nadat alle instellingen gereed zijn keert het display automatisch terug naar 

de vaste instelling met uren, minuten en seconden. 

TIJD ALARM 

Er zijn 2 verschillende alarmen instelbaar – een alarm dat alle weekdagen op de 

ingestelde tijd afgaat (W) en een enkelvoudig alarm dat alleen op één bepaalde 

dag op een ingestelde tijd afgaat (S). Daarnaast is er een temperatuur alarm, dat 

voor het ingestelde tijd alarm afgaat indien een bepaalde lage temperatuur is 

gemeten PRE-AL). 

 Wanneer het Weekdagen alarm (W) is ingeschakeld gaat van maandag tot 

en met vrijdag het alarm af op de ingestelde tijd en knippert een alarm icoon 

wanneer het alarm afgaat. 

 Wanneer het Enkelvoudige alarm (S) is ingeschakeld gaat het alarm op de 

ingestelde tijd af en knippert het alarm icoon alleen voor deze specifieke dag 

en niet voor de overige dagen. 

 Wanneer de Temperatuur waarschuwing (PRE-AL) is ingeschakeld gaat de 

waarschuwing af en knippert het icoon wanneer de gemeten temperatuur 

van de draadloze sensor met kanaal 1 een temperatuur meet van 0 °C of 32 

°F of lager. 

LET OP: het temperatuur alarm kan alleen ingesteld worden wanneer één van 

beide andere alarmen – Weekdag of enkelvoudig – is ingesteld. 

INSTELLEN VAN HET WEEKDAG ALARM EN ENKELVOUDIG ALARM 

 Druk eenmaal op de ALARM toets om in de alarm instelstand te komen. Het 

standaard alarm is Weekdag (W) alarm. De afkorting “OFF” met de letter “W” 

ernaast wordt getoond wanneer het alarm nog niet is ingeschakeld. 

 Houd de Alarm toets gedurende 2 seconden ingedrukt . de uren van het 

alarm knipperen 

 Stel de uren in met de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets 

 Druk nogmaals op de Alarm toets, de minuten knipperen 

 Stel de minuten in met de OMHOOG ▲ of OMLAAG ▲ toets 

 Druk nog een keer op de Alarm toets om te bevestigen en het weekdagen 

alarm is nu geactiveerd. 

 Stel op dezelfde wijze het Enkelvoudige (S) alarm in. 

INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR WAARSCHUWING 

Wanneer u het Weekdagen of Enkelvoudige alarm heeft ingesteld kunt u het 

Temperatuur (PRE-AL) alarm instellen. 

 Druk eenmaal op de Alarm toets om in de Temperatuur alarm instelling stand 

te komen, de afkorting “OFF” met ernaast PRE-AL wordt getoond. 

 Houd de Alarm toets 2 seconden ingedrukt. Het getal 30 knippert om aan te 

geven wanneer u hiervoor kiest de waarschuwing 30 minuten oor het 

weekdagen alarm of enkelvoudig alarm zal afgaan. 

 Kies de gewenste tijd dat de waarschuwing afgaat en kies met intervallen van 

15 minuten tussen 15 tot en met 90 minuten door de OMHOOG ▲ of OMLAAG 

▲ toets te gebruiken 



 Druk op Alarm om het gekozen tijdstip te bevestigen en het instel menu te 

verlaten 

EEN ALARM IN – OF UITSCHAKELEN 

 Druk op de Alarm toets om in de gewenste alarm stand te komen 

 Druk op de OMHOOG ▲ toets om het alarm in te schakelen, het 

corresponderende icoon W, S of PRE-AL wordt weergegeven. 

 Druk op de OMLAAG ▲ toets om het alarm uit te schakelen. In het display 

wordt: “OFF” getoond. 

ONDERHOUD 

Batterijen vervangen 

 Wanneer de indicator voor zwakke batterijen oplicht, vervang dan de 

batterijen van het betreffende deel. 

 Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen. Gebruik bij voorkeur alkaline 

batterijen, gebruik geen oplaadbare batterijen. 

REINIGEN 

Het basisstation en de sensor behuizing kunnen met een licht bevochtigde doek 

worden schoongemaakt. Kleine onderdelen kut u met een wattenstaafje of een pijp 

/ tuitreiniger schoonmaken. Gebruik geen scherpe of schurende 

schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen. Hierdoor kunnen delen van uw weerstation 

worden beschadigd. Dompel geen van de delen onder in water. 

STORINGEN OPLOSSEN 

Controleer het onderstaande voordat u contact met onze service afdeling contact 

opneemt: 

 

ONDERDEEL KENMERK OPLOSSING 

BASISSTATION TIJDSIGNAAL WORDT 

NIET ONTVANGEN 

PLAATS HET BASISSTATION BIJ EEN RAAM 

EN LAAT DAAR GEDURENDE DE NACHT 

STAAN 

DRAADLOZE 

SENSOR 

SENSOR SIGNAAL 

WORDT NIET 

GEVONDEN  

 

 

CONTROLEER DE BATTERIJEN 

CONTROLEER DE JUISTE POSITIE 

HOUD DE NEER ▼ TOETS OP HET 

BASISSTATION INGEDRUKT OM HET 

ZOEKEN VAN HET SIGNAAL TE FORCEREN 

GEGEVENS KLOPPEN 

NIET MET DIE VAN HET 

BASISSTATION 

START HANDMATIG EEN SIGNAAL 

ZOEKACTIE DOOR DE NEER ▼ TOETS OP 

HET BASISSTATION INGEDRUKT TE HOUDEN 

 

 

 



VOORZORGSMAATREGELEN 

Dit weerstation is ontworpen om u jarenlang goede diensten te bewijzen; u zult er 

lang plezier van hebben indien u er met zorg mee omgaat. Hier enkele 

voorzorgsmaatregelen: 

 Dompel het basisstation of de sensor niet onder in water 

 Reinig de delen niet met scherpe – of schurende schoonmaakmiddelen. Deze 

kunnen de oppervlakken beschadigen en mogelijk roestvorming veroorzaken 

in de elektronisch circuits. 

 Stel de delen niet bloot aan overmatige schokken, stoten, stof, hoge 

temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Hierdoor kan de werking minder zijn 

en de levensduur verkort worden en kunnen delen beschadigen. 

 Maak geen van de delen zelf open. Er zijn onderdelen verwerkt die u niet vrij 

kunt kopen. Door zelf te repareren vervalt uw recht op garantie. 

 Gebruik uitsluitend nieuwe batterijen wanneer u de batterijen vervangt. 

Vermeng geen gebruikte en nieuwe batterijen. 

 Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed om 

mogelijk nog een te raadplegen. 

SPECIFICATIES 

BASISSTATION 

Binnentemperatuur bereik   : - 5 °C tot + 50 °C (23 °F tot 122 °F) 

Temperatuur resolutie   : 0,1 °C of 0,2 °F 

Temperatuur in Celsius of Fahrenheit instelbaar 

Luchtvochtigheid binnen   :  30% tot 80% RH 

Resolutie     : 1% 

Nauwkeurigheid    : 7% 

Meet interval     : 10 seconden 

Weervoorspelling     :  weergave door middel van 7 iconen 

       Zonnig, half bewolkt, bewolkt,  

       Regenachtig, zware regenval,  

       sneeuw, hevige sneeuwval 

Maximum aantal sensoren   : 3 (één bijgeleverd) 

Uitlezing draadloze sensor     elke 45 seconden 

Indicator voor lege batterij  : ja 

Tijd      : DCF 77 zender gestuurd signaal 

Formaat     :  12 / 24 uur 

 



Alarm      :  aanstijgend volume gedurende 

2 minuten, met repeteerfunctie elke 

8 minuten 

Luchtdruk     : meetbereik 14,75 inHG tot 32,44 inHG, 

       500 Hpa tot 1100 Hpa; 374,5 mmHG  

       tot 823,8 mmHG 

Resolutie     : 0,003 inHG, 0,1 Hpa of 0,8 mmHg 

Meting weervoorspelling   : elke 20 minuten 

Hoogte bereik compensatie  : -200 meter tot + 5000 meter = 

-657 FT tot 16.404 Ft 

Draadloze sensor  temperatuur  : - 10 °C tot + 60 °C 

       14 °F tot 140 °F 

Resolutie     : 0,1 °C of 0,2 °F 

Luchtvochtigheid buiten   : 30% RH tot 80% RH 

Resolutie     : 1% 

Nauwkeurigheid     : 7% 

Opname interval    : 10 seconden 

Zend interval     : 47 seconden 

Zend frequentie    : 433 MHz 

Zender bereik    : maximaal 30 meter (100 feet) 

Temperatuur zend cyclus   : 45 seconden 

Bevestigingsmateriaal   : ja 

Voeding basisstation   : 2 x knoopcel CR 2032 lithium batterij 

Draadloze sensor    : 2 x AAA batterij 1,5 Volt 

Afmetingen basisstation   : 178 x 120 x 9,5 mm 

Afmetingen draadloze sensor  : 37,5 x 110 x 23 mm 

 

 

 

 

Drukfouten en/of tussentijdse wijzigingen voorbehouden 


