LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEBOX
Voor het in gebruik nemen van de HanzeBox, graag deze leveringsvoorwaarden doorlezen.
De HanzeBox alleen gebruiken zoals hier beschreven.
Het niet naleven van de leveringsvoorwaarden kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
De leverancier is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die te wijten is aan het
niet naleven van deze leveringsvoorwaarden.
HANZEBOX
De HanzeBox is ontwikkeld en mag uitsluitend gebruikt worden voor het lezen van data via de
P1 poort van de slimme meter. De P1 poort is een RJ-11 telefoonaansluiting, aanwezig op elk
type slimme meter. Het is mogelijk dat de P1 poort "verstopt" zit onder een kunststof klepje.
CORRECT GEBRUIK ALGEMENE VEILIGHEID
De HanzeBox mag niet worden veranderd.
Elke verandering doet de CE Markering teniet en kan de HanzeBox onveilig maken
ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Alle veiligheidsaanwijzingen moeten strikt gevolgd worden
De HanzeBox mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
Verkoop of geef je de HanzeBox aan iemand anders, dan moeten deze leveringsvoorwaarden
eveneens overhandigd worden. De HanzeBox mag alleen gebruikt worden wanneer deze in
perfecte staat verkeert. Is de HanzeBox of een deel ervan defect, dan moet het buiten bedrijf
gesteld en verwijderd worden. De HanzeBox niet gebruiken in explosie gevaarlijke ruimtes of in
de buurt van brandbare vloeistoffen.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
De HanzeBox mag alleen via de bijgeleverde Ethernetkabel aangesloten worden op een
Ethernetaansluiting van de Internet router. De HanzeBox mag alleen via de bijgeleverde P1
kabel aangesloten worden op de P1 poort van de slimme meter. De HanzeBox mag alleen via de
bijgeleverde stroomkabel aangesloten worden op een wandcontactdoos.
Uw elektrische installatie behoort met een aardlekschakelaar beveiligd te zijn.
Controleer dat de netspanning overeenkomt met de opgegeven voedings-spanning op de
stroomkabel van de HanzeBox.
GARANTIEVOORWAARDEN
Op de HanzeBox wordt een fabrieksgarantie verleend van 2 jaar na aankoopdatum.
Beschadigingen als gevolg van ondeskundig gebruik, aanpassingen door derden, of het niet
opvolgen van de leveringsvoorwaarden zijn van iedere garantie uitgesloten.
De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van
verkeerde toepassing en/of aansluiting. Zonder originele aankoopbon kunt u geen aanspraak
maken op garantie.
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AANSPRAKELIJKHEID
HanzeNet B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade
ontstaan door het gebruik van de HanzeBox.

CE-MARKERING
Deze CE-markering geeft aan dat elk model en type HanzeBox voldoet aan de wettelijke eisen
op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu binnen de Europese Economische Ruimte.
HanzeNet B.V.
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
E-mail: info@hanzenet.com
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