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Introductie

-  Het is een klein en compacte thermo- luchtvochtigheidsmeter met 
een digitaal beeldscherm. Nauwkeurige metingen met een 12 uurs 
tijdsweergaven in am of pm. Simpel in gebruik en ook gemakkelijk te 
installeren, met het knopje aan de zijkant installeer je de tijd en de da-
tum. Daarna is het direct klaar voor gebruik. Er is een standaard bijge-
leverd, maar je kan de thermo- luchtvochtigheidsmeter ook ophangen 
aan een spijker in de muur!

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon 
wanneerje de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er on-
derdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan on-
middellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een 
gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde 
verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- TRANSNECT Digitale Thermometer en Hygrometer - Model BC108 

 
- Bijgevoegde accessoires
 + 1 Thermometer met batterij
 + 1 sticker
 + 1 kunststof  voetje

Waarschuwingen en 
Veiligheidsinstructies

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kin-
deren. Zij kunnen erin stikken!

  Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar 

deze goed!

-  Let op de risico’s en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd 
gebruik en incorrecte montage van het product. Dit kan resulteren in 
persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop 
zijn aangesloten.

- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze 
handleiding.

- Als het product of de accessoires niet goed functioneren, gevallen of 
beschadigd zijn, gebruik ze dan NIET en raadpleeg dan de Customer 
Service.

- Het product is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem 
niet voor commerciële doeleinden.

- Trek NIET aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. 
Verplaats het apparaat NIET door aan het snoerte trekken en draai het 
snoer NIET. Zorg ervoor dat je NIET over de kabel struikelt en dat de 
kabel NIET geknakt of gedraaid is, of vast zit.

- Het product dient niet gemonteerd te worden door kinderen of door 
mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het ap-
paraat is alleen toegestaan als er een toezichthouderbij is, die verant-
woordelijk is voor de veiligheidvan de gebruiker.

- Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van kinderen.

-  Haal het product en de onderdelen NIET uit elkaar, repareer en herstel 
het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat en toebehoren 
aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen 
vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur 
het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade 
en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje 
staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het 
het product aansluit. 

- Gebruik en installeer het product NIET in de buurt van een bad, een 
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douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Zorg 
ervoor dat het product en accessoires NIET in contact komt met water. 
Dompel ze NIET onder in water.

- Als er toch water in of op het product of accessoires komt, zet het 
apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice. 
Raak het product en accessoires NIET met natte handen aan.

- Inspecteer de plek waar je het product neerzet goed en monteer hem 
NIET: Op plekken met een hoge temperatuur/vochtigheidsgraad of 
plekken waar het product in contact kan komen met water; In de buurt 
van ventilatieroosters of plekken met veel stof of dampen; Op verticale 
of schuine oppervlaktes; Op plekken waar vaak schokken of trillingen 
voorkomen.

- Laat het product en de accessoires niet vallen en bescherm het prod-
uct tegen heftige schokken.
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INSTALLATIE
METHODE 1

1-2. Plak de thermometer op de 1-2. Plak de thermometer op de 
muur.muur.

1-1. Plak de sticker op de achterkant 1-1. Plak de sticker op de achterkant 
van de thermometer.van de thermometer.

INSTALLATIE
METHODE 2

2-2. Dan kunt u de thermometer op 2-2. Dan kunt u de thermometer op 
de tafel leggen.de tafel leggen.

2-1. Installeer de bijgeleverde voetje 2-1. Installeer de bijgeleverde voetje 
in de thermometer.in de thermometer.

STEL DE TIJD IN

3-2. Wacht een paar seconden, 3-2. Wacht een paar seconden, 
wanneer het minuutnummer wanneer het minuutnummer 
knippert, blijf dan op de knop knippert, blijf dan op de knop 
drukken om het minuutnummer drukken om het minuutnummer 
aan te passen.aan te passen.

3-1. Druk eenmaal op de knop op de 3-1. Druk eenmaal op de knop op de 
rechterhoek, wanneer het uurge-rechterhoek, wanneer het uurge-
tal knippert, blijf dan op de knop tal knippert, blijf dan op de knop 
drukken om het uurgetal aan te drukken om het uurgetal aan te 
passen.passen.

HOE TE VERVANGEN 
DE BATTERIJ

4-1. Druk met beide duimen op het 4-1. Druk met beide duimen op het 
batterijdeksel aan de achterkant batterijdeksel aan de achterkant 
en draai het klepje tegen de klok en draai het klepje tegen de klok 
in.in.
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Technische Data

Analoog of Digitaal Digitaal

Gewicht 58 g

Temperatuur indicator Ja

Verpakking breedte 74 mm

Verpakking hoogte 17 mm

Verpakking lengte 84 mm

Werkt op elektriciteit Ja

Onderhoud en Reiniging

-  Reinig het product met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat het 

product en de andere accessoires NIET in con- tact komen met water.

Opslag

-  Bewaar het product en accessoires op een droge, schone plek. Bewaar 

het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.

Weggooien - Recyclen

-  Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefom-
geving! Gooi het product en de accessoires aan het einde van zijn lev-
ensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een 
door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en Garantie

-  Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom 

dan niet en stuur een e-mail naar 
 customerservice@best2buy.nl

- Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een 
aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een peri-
ode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let 
op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik 
of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebrek-
en waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door 
eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Disclaimer

-  Veranderingen onder voorbehoud; specifi caties kunnen veranderen-
zonder opgaaf van redenen.
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Introduction

-  It is a small and compact thermo-humidity meter with a digital display. 
Accurate measurements with a 12-hour time display in am or pm. Sim-
ple to use and also easy to install, with the button on the side you can 
set the time and date. After that, it is ready for use. A stand is included, 
but you can also hang the thermo-humidity meter on a nail in the wall!

Receiving Shipment

- When you receive the shipment, check that the contents of the pack-
age correspond to the packing slip. Inform your supplier if any parts 
are missing. If the equipment appears damaged, complain to the 
carrier immediately and give the supplier a detailed description of the 
damage. Keep the damaged packaging to substantiate your complaint.

Contents of Package

- TRANSNECT Digital Thermometer and Hygrometer - Model BC108
 
- Attached accessories
 + 1 thermometer with battery

+ 1 sticker
+ 1 plastic stand

Warnings and safety instructions

- Make sure that the packaging material does not fall into the hands of 
children. They may suff ocate!

 Read the instructions carefully before use and keep them in a safe 
place!

-  Please note the risks and consequences associated with incorrect use 
and installation of the product. This may result in personal injury and 
damage to the device or products connected to it.

- Use the product only for the purposes specifi ed in this manual.

- If the product or its accessories malfunction, are dropped or damaged, 
DO NOT use them and consult Customer Service.

- The product is designed and intended for private use. Do not use it for 
commercial purposes.

- DO NOT pull on the cord to unplug the appliance. DO NOT move the 
appliance by pulling or twisting the cord. DO NOT trip over the cable or 
make sure that the cable is NOT kinked, twisted or trapped.

- The product should not be assembled by children or by people with 
physical or mental disabilities. The device may only be used if a super-
visor is present who is responsible for the user’s safety.

- Use and store the product out of the reach of children.

-  DO NOT disassemble, repair or restore the product and its parts. This 
may cause damage to the unit and accessories. For your own safety, 
these parts should only be replaced by authorised service personnel. 
Always send the product to a service centre for repair in order to avoid 
damage and personal injury.

- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indi-
cated on the type plate matches that of your mains. 

- DO NOT use or install the product near a bathtub, shower, swimming 
pool, or near a sink or basin fi lled with water. DO NOT allow the prod-
uct and accessories to come into contact with water. DO NOT immerse 
them in water.

- If water gets into or on the product or accessories, switch off  the de-
vice immediately and contact our customer service. DO NOT touch the  
product or accessories with wet hands.

- Carefully inspect the place where you place the product and DO NOT 
place it In places with high temperature/humidity or where the prod-
uct may come into contact with water; Near ventilation grills or places 
with a lot of dust or fumes; On vertical or sloping surfaces; In places 
where shocks or vibrations are frequent.
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- Do not drop the product and accessories and protect the product from 

strong impacts. 
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INSTALL METHOD 1

1-2. Stick the thermometer on the 1-2. Stick the thermometer on the 
wall.wall.

1-1. Stick the sticker on the back of 1-1. Stick the sticker on the back of 
the thermometer.the thermometer.

OR INSTALL
 METHOD 2

2-2. Then you can place the ther-2-2. Then you can place the ther-
mometer on the table.mometer on the table.

2-1. Install the included foot into the 2-1. Install the included foot into the 
thermometer.thermometer.

SET THE TIME

3-2. Wait a few seconds, when the 3-2. Wait a few seconds, when the 
minute number is fl ashing, con-minute number is fl ashing, con-
tinue to press the rubber button tinue to press the rubber button 
to adjust minute number.to adjust minute number.

3-1. Press the rubber botton on the 3-1. Press the rubber botton on the 
right corner once, when the hour right corner once, when the hour 
number is fl ashing, continue to number is fl ashing, continue to 
press the rubber button to adjust press the rubber button to adjust 
hour number.hour number.

HOW TO CHANGE 
THE BATTERY

4-1. Press the battery cover on the 4-1. Press the battery cover on the 
back with both  thumbs and back with both  thumbs and 

 rotate the cover counterclock- rotate the cover counterclock-
wise.wise.
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Technical Data

Analogue or Digital Digital

Weight 58 g

Temperature indicator Yes

Pack width 74 mm

Pack height 17 mm

Pack length 84 mm

Works on electricity Yes

Maintenance and Cleaning

-  Clean the product with a clean, dry cloth. Do NOT allow the product 
and other accessories to come into contact with water.

Storage

-  Store the product and accessories in a dry, clean place. Do not store 
the device in extremely high or low temperatures.

Discarding - Recycling

-  Think of the environment and contribute to a cleaner living environ-
ment! At the end of its life, do not throw away the product and its 
accessories with normal household waste, but take them to a govern-
mental collection point for recycling.

Service and Warranty

-  If you need service or information about your product, please do not 
hesitate to send an e-mail to customerservice@best2buy.nl

- We grant a 1-year warranty on our products. The customer must 
be able to present a proof of purchase and the guarantee must be 
claimed within a period of 1 years from the date of purchase. Please 
note that the guarantee does not apply: for damage caused by incor-
rect use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects of 
which the customer was aware at the time of purchase; for defects 
caused by the customer’s own fault; for damage caused by third par-
ties.

Disclaimer

-  Changes subject to change; specifi cations may change without notice.
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