Wij wensen je veel plezier en vooral gemak met
je Busch-free@home®-huisbesturingssysteem
en natuurlijk met je nieuwe woning.

Heb je nog vragen?
Kijk dan op www.BUSCH-JAEGER.de/nl/tools
voor meer informatie, handige links
en instructievideo’s.

Allereerst van harte gefeliciteerd
met je nieuwe woning!
We wensen je veel woonplezier en
hopen dat je je er snel thuis voelt!
Je nieuwe Busch-free@home®huisbesturingssysteem draagt daar
zeker aan bij.

088 2600 999
Busch-Jaeger Benelux
24/7

www.BUSCH-JAEGER.de/nl/contact

Plak bovenstaande sticker op het System Access Point in je meterkast.

Opmerking: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, print, digitale
bestanden, verspreiding op het internet of welke andere wijze dan ook,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Elektro
GmbH of ABB b.v. Hoewel aan de samenstelling van deze uitgave de
grootste zorg werd besteed, is het niet uitgesloten dat toch foutieve
gegevens zijn opgenomen. Voor de eventueel hieruit voortvloeiende
gevolgen wijzen Busch-Jaeger Elektro GmbH en ABB b.v. elke
aansprakelijkheid van de hand.
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LET OP! Voordat je gaat stuken, schilderen, behangen
of klussen is het belangrijk dat je de inhoud van deze
deurhanger goed leest. Verkeerde hermontage van
onderdelen beïnvloedt namelijk de correcte werking van
je Busch-free@home®-systeem.

In het Busch-free@home ® -systeem
heeft ieder onderdeel van de
installatie een vaste plaats.
Bij demontage van schakelaars of
andere onderdelen van je installatie
is het van belang dat deze weer op
dezelfde plaats weer gemonteerd
worden. Het stappenplan hiernaast
helpt je om de werkzaamheden op
de juiste wijze uit te voeren, zonder
dat dit gevolgen heeft voor het
functioneren van het systeem.

Wil je onderdelen toevoegen of op andere plaatsen
installeren? Of twijfel je over de aansluiting? Neem dan
contact op met je elektrotechnische installateur.

01

Maak een back-up van je huidige Busch-free@
home®-configuratie. Dit doe je door in te loggen
op je computer en kies voor ‘Configuratie’. Druk
vervolgens op ‘Instellingen’, kies voor ‘Projectbackups’ en daarna voor ‘Nieuwe project back-up maken’.
Geef de back-up een naam en geef eventueel een
korte beschrijving, druk op het aanvinksymbool en
druk op ‘Exporteren’ om de back-up op je computer
op te slaan.

02

Zorg ervoor dat de installatie niet onder spanning
staat. Dit doe je door in de meterkast de
hoofdschakelaar uit te zetten.

03

Demonteer de schakelaars, dimmers en/of andere
onderdelen één voor één en zorg ervoor dat je bij
elk onderdeel goed onthoudt waar het geplaatst
was, zodat je de het na de werkzaamheden op exact
dezelfde plek terug kunt plaatsen. Veel componenten
zijn voorzien van een uniek identificatienummer;
noteer welk nummer in welke ruimte geplaatst is.

04

Voer de gewenste werkzaamheden uit (stuken,
schilderen, klussen, behangen).

05

Plaats de onderdelen op de juiste plek terug en sluit
ze veilig aan. We adviseren om hiervoor een erkende
installateur in te schakelen.

06

Als alles is aangesloten, kun je de stroom er weer
opzetten, door de hoofdschakelaar weer in te
schakelen.

07

Neem je Busch-free@home®-systeem weer
in gebruik door het opnieuw te koppelen;
kijk hiervoor op http://support.busch-jaeger.nl/
faq/busch-freehome/

Om een veilige elektrische installatie te garanderen,
adviseren wij je om werkzaamheden hieraan altijd
uit te laten voeren door een erkend elektrotechnisch
installateur. Namen en adressen vind je op:
www.BUSCH-JAEGER.de/nl/vind-een-installateur.

