Bedieningshandleiding
ExaControl E7R B/S

INHOUDSOPGAVE
AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
1

Lees mij....................................................................................................... 2
1.1

2

Kennismaking met uw apparaat.................................................................. 2
2.1
2.2

3

Welkom.............................................................................................. 2
Beschrijving van het apparaat........................................................... 2
Informatie over accessoires.............................................................. 2

Productdocumentatie.................................................................................. 2
3.1
3.2

Documentatie bewaren..................................................................... 2
Uitleg van symbolen.......................................................................... 2

4

Veiligheidsaanbeveling................................................................................ 2

5

Garantie / verantwoordelijkheid................................................................... 3
5.1
5.2

6

Recycling..................................................................................................... 4
6.1
6.2

7

Gedetailleerde garantiebepalingen .................................................. 3
Gebruik van het apparaat / verantwoordelijkheid van de fabrikant... 4
Apparaat............................................................................................ 4
Verpakking......................................................................................... 5

Onderhoud en service van het apparaat..................................................... 5
7.1
7.2

Reiniging........................................................................................... 5
Reserveonderdelen........................................................................... 5

-1-

AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK
AANDACHTIG LEZEN VÓÓR
GEBRUIK

3 Productdocumentatie

1 Lees mij

• Bewaar deze handleiding in de
nabijheid van uw apparaat zodat u
deze later kunt raadplegen. Mocht u
verhuizen, zorg er dan voor dat deze
handleiding bij het apparaat blijft zodat
die beschikbaar is voor de nieuwe
bewoners.

1.1

Welkom

Als eerste willen we u als gebruiker
bedanken voor de aanschaf van dit
kwaliteitsproduct en wensen u veel
warmte en woongenot toe.
U als gebruiker doet er verstandig aan het
gebruikersgedeelte goed door te nemen
voordat u dit apparaat in gebruik gaat
stellen.

2 Kennismaking met uw apparaat
2.1

Beschrijving van het apparaat

Dit apparaat is een programmeerbare
kamerthermostaat die is ontworpen om
een verwarmings- en/of koelinstallatie
te bedienen aan de hand van de
kamertemperatuur waarin het
apparaat zich bevindt, aan de hand
van het ingestelde verwarmings- en/
of koelprogramma en tevens met
gegevens van de buitenvoeler.  De
kamerthermostaat bestuurt ook de
warmwatertemperatuur aan de hand van
van het ingestelde programma.
2.2

3.1

Documentatie bewaren

• Lees de instructies en volg ze
nauwkeurig op voor een veilig en
efficiënt gebruik van uw apparaat.
Er wordt geen verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid aanvaard voor
beschadiging die voortvloeit uit het
niet naleven van de instructies in deze
handleiding.
3.2

Uitleg van symbolen

a

GEVAAR: risico op letsels.

i

BELANGRIJK: nuttige
informatie.

4 Veiligheidsaanbeveling
Het CE-keurmerk geeft aan
dat dit apparaat is vervaardigd
volgens de technische
veiligheidsvoorschriften.
De conformiteit van het
apparaat met de te respecteren
normen is gewaarborgd.

Informatie over accessoires

Afhankelijk van uw installatie zijn er
bij AWB diverse speciaal ontworpen
accessoires voor uw apparaat
verkrijgbaar.
Voor een gedetailleerde lijst kunt u contact
opnemen met uw leverancier of onze
website www.awb.nl bezoeken.
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a

Houd u aan de volgende
aanbevelingen en
veiligheidsvoorschriften:
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• Probeer het apparaat of de
onmiddellijke omgeving ervan
niet te wijzigen, aangezien dit het
veilig gebruik van het apparaat kan
beïnvloeden.
• Voer nooit zelf reparatie of onderhoud
van het apparaat uit. Alleen erkende
installateurs mogen aan het apparaat
werken.
• Laat het apparaat niet door kinderen
bedienen.
Bepaalde verbouwingen kunnen de
werking van uw apparaat nadelig
beïnvloeden. Neem voor advies contact
op met uw installateur voordat u de
werkzaamheden start.

a

Wij raden u aan waakzaam te
zijn bij het instellen van de
warmwatertemperatuur ; het
water kan heet zijn als het uit
de kraan komt.

5 Garantie / verantwoordelijkheid
5.1

Gedetailleerde garantiebepalingen

AWB staat namens de fabriek in voor
de goede kwaliteit van fabricage en
materiaal. Bedoelde garantie beperkt zich
tot materiaal- en fabricagefouten.
De garantie heeft een looptijd van:
• 24 maanden garantie op arbeidsuren
en voorrijkosten en 24 maanden
garantie op onderdelen.

• het apparaat moet door een erkende
installateur zijn geïnstalleerd volgens
de voorwaarden en normen van de
competente instanties.
• Eventuele aanpassingen aan het
apparaat kunnen en mogen alleen
door AWB of door een door AWB
aangewezen installateur uitgevoerd
worden.
Elke aanspraak op garantie vervalt bij het
uitvoeren van reparaties, wijzigingen of
aanpassingen en/of monteren van niet
AWB onderdelen zonder voorafgaande
toestemming van AWB. Daarnaast vervalt
elke aanspraak op garantie bij montage in
afwijking van de landelijke en plaatselijk
geldende voorschriften. De garantiekaart
dient ingevuld en binnen acht dagen na
installatiedatum ondertekend, voorzien
van een stempel van de installerende
installateur, aan ons te worden verzonden.
De garantie geldt bij normaal huishoudelijk
gebruik in overeenstemming met de
installatievoorschriften.
Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is
gebruik voor andere doeleinden dan in de
gebruiksaanwijzing vermeld.
Aanspraken tijdens de garantieperiode
hebben geen verlenging van de
garantieperiode tot gevolg.
Elke aanspraak op garantie vervalt
indien het apparaat niet overeenkomstig
de strekkende voorschriften wordt
onderhouden.

Elke verdere aanspraak op garantie,
schadevergoeding, gevolgschade, is
nadrukkelijk uitgesloten.
Bovengenoemde fabrieksgarantie geldt
uitsluitend en alleen onder de volgende
voorwaarden:
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5.2

Gebruik van het apparaat /
verantwoordelijkheid van de
fabrikant

b

De bovenstaande
gedetailleerde
garantiebepalingen zijn van
toepassing onder de volgende
voorwaarden:

-- Het apparaat is geïnstalleerd door een
erkend installateur overeenkomstig de
installatievoorschriften.
-- Het apparaat wordt gebruikt voor
normaal huishoudelijk gebruik en in
overeenkomst met de bedienings- en
onderhoudsinstructies van de fabrikant.
-- Tijdens de garantieperiode wordt werk
aan het apparaat, service, onderhoud,
reparatie en demontage alleen
uitgevoerd door een erkend installateur.
-- De garantieperiode wordt niet verlengd
door reparatie of vervanging van
onderdelen tijdens de garantieperiode.   

b

De fabrikant heeft geen
enkele verantwoordelijkheid
voor beschadiging die
voortvloeit uit:

-- Defecten of schade die ontstaan door
niet of verkeerd uitgevoerd onderhoud
of installatie of door verkeerde
instellingen worden niet gedekt door de
garantie.
-- defecten in het systeem waarop het
apparaat is aangesloten;

• Zie Bepalingen en voorwaarden voor
meer details.
Dit apparaat is niet geschikt om door
personen (inclusief kinderen) bediend
te worden die fysieke, motorische of
mentale beperkingen hebben en ook
niet door personen met een gebrek aan
ervaring en kennis. Om de veiligheid van
deze personen te garanderen, moeten zij
beroep doen op competente personen die
hen het gebruik van dit apparaat kunnen
uitleggen.
• Zorg ervoor dat kinderen niet met dit
apparaat spelen.

6 Recycling
6.1

Apparaat

Het apparaat bestaat hoofdzakelijk uit
recycleerbare materialen.
Het apparaat dient gerecycled te worden.
Breng dit apparaat naar een verzamelpunt
voor de verwerking, de nuttige toepassing,
de recycling van afval van Elektrisch
en Elektronisch Afval. Hetzij een
afvalverwerkingscentrum  hetzij door een
erkende dienstverlener  
Dit symbool betekent dat dit
apparaat niet weggegooid
mag worden samen met
huishoudelijk afval, dat het
selectief opgehaald dient te
worden met het oog op, het
hergebruik en de recycling
ervan.

-- defecten veroorzaakt door ongeschikte
vorstbescherming.
-- Elk defect of slechte instelling die het
resultaat is van de wijzigingen in de
eigenschappen van de elektrische
voedingsspanning.  
-4-
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i
6.2

Door deze instructies te
respecteren beschermt u het
milieu, draagt u bij tot het
behoud van de natuurlijke
bronnen en de bescherming
van de menselijke gezondheid.

Verpakking

De vakman die het toestel geïnstalleerd heeft,
moet:
-- Het recycleerbare afval (karton, plastic,
...) van het niet recycleerbare afval
sorteren.
-- Dit afval in overeenstemming met de
geldende regelgeving verwijderen.

7 Onderhoud en service van het
apparaat
7.1

Reiniging

• Maak de behuizing van het apparaat
schoon met behulp van een droge of
licht vochtige doek.
• Zorg ervoor dat er geen water binnenin
het apparaat terechtkomt.

i
7.2

Gebruik geen schurende of
bijtende reiniger aangezien
deze het lakwerk kan
beschadigen.

Reserveonderdelen

Dring erop aan dat uitsluitend originele
reserveonderdelen van de fabrikant
worden gebruikt voor een veilige en lange
levensduur van uw apparaat.
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Onder voorbehoud van technische wijzigingen
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