Handleiding
Elga Ace
Digitale Diensten
remeha.nl/apps

Klantenservice

Stel jouw vraag aan onze klantenservice
via WhatsApp (06) 103 868 90
Wij zijn bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 08.00 t/m 17.30 uur.

Scan App

Met de Remeha Scan app registreer je al je
Remeha producten. Het is de eenvoudigste
manier om Remeha producten voor garantie
te registreren.

Smart Start App

De nieuwe Remeha Smart Start app helpt bij de
in bedrijfstelling van de Elga Ace. Door configuraties op te slaan, is dezelfde configuratie op
meerdere apparaten gebruiken.

Smart Service App

De Remeha Smart Service Tool app gebruik je
voor het bekijken en instellen van parameters.
De app bevat de nieuwste handleidingen en
foutcode diagnose voor alle producten.

MijnRemeha
hét alles-in-één platform van
Remeha voor installateurs
mijnremeha.nl
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Maak een account aan, registreer eenvoudig
al je producten en blijf op de hoogte van het
laatste nieuws en acties.
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Registratie Elga Ace
Locatie serienummer Elga Ace

Locatie serienummer Gateway 30
(GTW-30)
This appliance is monitored
remotely. Refer to the installation
instructions for more information.
Art no.: 7733655/XX
Type: GTW-30

SN GTW:

S/NGTW:XXXXXXXXXX
01XXXXXXXX
Rating: 24VDC 2W
HW version: XXXX
BDR Thermea Group B.V.

Art no.: 7733655/XX

Kanaal zuid 108

Type: GTW-30

7332 BD Apeldoorn

S/NGTW:XXXXXXXXXX
Rating: 24VDC 2W
HW version: XXXX

The Netherlands

7733655

Art no.: 7733655/XX
BDR Thermea Group B.V.
Type: GTW-30
Kanaal zuid 108
7332 BD Apeldoorn
S/NGTW:XXXXXXXXXX
Rating: 24VDC 2W

The Netherlands

HW version: XXXX

Registreren garantie Elga Ace

Inschakelen beheer
op afstand

BDR Thermea Group B.V.
7733655
Kanaal zuid 108

Om gebruik te kunnen maken van
onze Beheer op Afstand diensten
is het van belang om te controleren
of het LED lampje van de gateway
constant groen is (zie de locatie
van de GTW-30).

Om optimaal
kunnen profiteren van onze volledige garantie en onder7332 BD te
Apeldoorn
The Netherlands
delen retour te kunnen sturen, is het van belang om de Elga Ace (alleen
het binnendeel) binnen 4 weken na installatie te registreren in MijnRemeha.
7733655
Scan de barcode met de Remeha Scan app of voer het serienummer in in
Mijn Remeha. Het serienummer staat op de doos en op de mantel
(boven- en onderkant) van de Elga Ace.

Wat heb ik allemaal nodig?
Vul de gegevens in voor als je niet direct online registreert.
1

Naam van eigenaar / gebruiker

2

E-mailadres van eigenaar / gebruiker

3

Huisadres van eigenaar / gebruiker

4

Serienummer van de Elga ace (zie afbeelding linksboven “A”)

5

Serienummer van de gateway (zie afbeelding rechtsboven “B”)

MW-1001642-1

LED lampje

De GTW-30 bevindt zich achter het
regelpaneel aan de rechterkant.

0 1
Na registratie / aanmelden
1. Ontvangt de eindgebruiker een E-mail van Remeha om de privacy
verklaring te bevestigen.
2. Ontvangt de installateur een geautomatiseerde e-mail in geval van
een storing. Dit is alleen van toepassing als Beheer op Afstand is
geactiveerd en bevestigd door de eindgebruiker.

7765513/03 - 150121

De Elga Ace die door Remeha B.V. op de markt wordt gebracht, voldoet aan de essentiële
eisen en andere fundamentele verplichtingen die onder Richtlijn 2014/53 / EU (RED) vallen.
De EU conformiteitsverklaringen voor radioapparaten kunnen worden gedownload via het
scannen van deze QR code of link.

remeha.nl/instructies
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