Aanvullende gebruikers- en installateursinstructie

Ventilatorconvector zonder
regeling
Model DECO

Deze aanvullende instructie is van toepassing op een ventilatorconvector zonder voorgemonteerde regeling van Biddle. Als dit document bij uw toestel wordt geleverd hoeft u de
instructies in de onderstaande delen van de “Gebruikers en installatiehandleiding Ventilatorconvector, model DECO” niet op te volgen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIE BIJ DE HANDLEIDING.
– paragraaf 2.2.2
– paragraaf 2.3.5
– paragraaf 2.4
– paragraaf 2.5
– paragraaf 3.4
– paragraaf 3.8
– paragraaf 3.9
– hoofdstuk 4
Andere paragrafen bevatten soms verwijzingen naar de Biddle-regeling. Deze verwijzingen
kunt u negeren.
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Copyright en handelsmerken
Alle informatie en tekeningen in deze handleiding zijn eigendom van Biddle en mogen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Biddle niet worden gebruikt (anders dan voor de bediening van het toestel), gefotokopieerd,
verveelvoudigd, vertaald en/of aan derden ter kennis gebracht.
De naam Biddle is een geregistreerd handelsmerk van Biddle bv.

Garantie
De garantiebepalingen zijn onderdeel van de leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Op de leveringen en/of diensten in Nederland zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en
de elektrotechnische industrie, zoals laatstelijk door de Vereniging FME-CWM gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Den Haag, van toepassing. Op de leveringen en/of diensten buiten Nederland zijn de
algemene leveringsvoorwaarden voor mechanische, elektrische en aanverwante elektronische producten, zoals door
ORGALIME in oktober 1992 vastgesteld, van toepassing.
Biddle sluit te allen tijde gevolgschade uit.

Aansprakelijkheid handleiding
Hoewel grote zorg is besteed aan het waarborgen van correcte en waar nodig, volledige beschrijving van de relevante
onderdelen, wijst Biddle alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden in deze
handleiding van de hand.
Mocht u toch fouten of onduidelijkheden in de handleiding ontdekken, dan vernemen wij dat graag van u. Het helpt ons
de documentatie verder te verbeteren.
Biddle behoudt zich het recht voor de specificaties zoals vermeld in deze handleiding te wijzigen.

Voor meer informatie
Indien u opmerkingen of vragen heeft aangaande specifieke onderwerpen die betrekking hebben op het toestel, aarzelt
u dan niet contact op te nemen met Biddle.
Adres Nederland:

Adres België:

Biddle bv
Postbus 15
9288 ZG Kootstertille

Biddle nv
Battelsesteenweg 455E
2800 Mechelen

tel: 0512 33 55 55
fax: 0512 33 14 24
e-mail: biddle@biddle.nl

tel: 015 / 28.76.76
fax: 015 / 28.76.77
e-mail: biddle@biddle.be
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