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Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
n bewaar deze zodat u ze op

genomen, kan dit resul-

zeerste aangeraden.

t.

e Home Control online-help

van de richtlijnen 2014/53/
endwetgeving en is bedoeld 
er-klaring wordt in gedrukte 
Lees voor de inbedrijfstelling van het apparaat de aanwijzingen zorgvuldig door e
een later tijdstip kunt raadplegen. 

Beschrijving van de symbolen 
Zeer belangrijke aanwijzing; wanneer deze niet in acht wordt 
teren in schade. 

Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten 

Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw apparaa

Correct gebruik
Gebruik de Home Control Radiatorthermostaat zoals in deze handleiding en in d
is beschreven, om schade en letsel te voorkomen.

CE-conformiteit
Bij correct gebruik voldoet het product aan de vereisten 
EU, 2014/35/EU en de overige geldende bepalingen van de z
voor gebruik in de EU, Zwitserland en Noorwegen. De CE-v
vorm meegeleverd. 
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devolo Home Control
g van elektrisch bedienbare

 van de draadloze standaard

 regeleenheid, zoals de
l coördineert u de
aten. Toegang tot de
of via het internetadres

t u in de installatiehandlei-

one/tablet)

ale.

l Centrale.

ome Control apparaten en
Home Control (vrij vertaald thuisautomatisering) staat voor een gerichte besturin
apparaten in een woning. Het Home Control systeem van devolo maakt gebruik
Z-WaveTM.     

Vereiste voor een Home Control systeem is een Z-WaveTM-compatibele
Home Control Centrale van devolo. Via dit Home Control porta
Home Control Radiatorthermostaat en alle andere Home Control appar
Home Control Centrale is heel eenvoudig via de my devolo app en/
www.mydevolo.com. 

Informatie over de inbedrijfstelling van de Home Control Centrale vind
ding en/of de Home Control online-help.     

Toegang tot de Home Control Centrale via de my devolo app (voor smartph

Open de my devolo app � Home Control en kies uw Home Control Centr

Toegang tot de Home Control Centrale via webbrowser (voor PC/laptop)

Onder www.mydevolo.com � Home Control selecteert u uw Home Contro

Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo H
toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online-help.    
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De Home Control Radiatorthermostaat
ntrale (zie paragraaf devolo
sen op de thermostaatkraan.
elding aan de regeleenheid,
ur de actuele status van de
. 

rthermostaat vindt u in de

toets
De regeling van de radiator vindt elektronisch plaats, bijv. via de Home Control Ce
Home Control op pagina 3) of handmatig via de functietoets of de navigatietoet
In het laatste geval stuurt de Home Control Radiatorthermostaat een wijzigingsm
bijv. Home Control Centrale. Het display toont behalve de gewenste temperatu
batterij, de draadloze verbinding, een alarm en een eventuele toetsenblokkering

Gedetailleerde functiebeschrijvingen over de Home Control Radiato
Home Control online-help.    

Display

Navigatietoets

Functietoets

Navigatie

Display
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Bestaande thermostaatkraan demonteren

rol Radiatorthermostaat toe-
diator) de beschermkap. 

n er gewoon worden afge-
erd. Meer informatie kunt u

ur en grote hitte. Voor-

ed zijn, die u slechts be-
oor lekkage schade aan

t. Een verkeerd gebruik

-batterijen. Informatie over
.

Om er voor te zorgen dat de radiatorkraan voor de montage van de Home Cont
gankelijk is, verwijdert u eerst de oude thermostaatkraan resp. (bij een nieuwe ra

De demontage van een radiatorkraan verschilt per type; veel kunne
draaid, andere kunnen m.b.v. standaard gereedschap worden verwijd
vinden in de documentatie van de betreffende fabrikant. 

Batterijen plaatsen

Batterijen moeten uit de buurt worden gehouden van open vu
kom direct zonlicht en warmtestraling! 

Verwijder altijd alle batterijen uit apparaten die batterijgevo
waard en niet gebruikt. Verouderde batterijen veroorzaken d
het apparaat! 

Oplaadbare batterijen mogen niet gebruikt worden!

Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polaritei
van de batterijen kan het apparaat beschadigen!

De Home Control Radiatorthermostaat gebruikt standaard alkaline AA
het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control online-help
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� Verwijder de afdekking van het batterijcompartiment en plaats de meegeleverde batterijen in de
ntrol Radiatorthermostaat.

 symbool  op het display

ge op de radiator.

innenshuis.

 radiatorkranen. Bij de
leverd: 
juiste positie (zie markeringen in het batterijcompartiment) in de Home Co

� Wanneer u de batterijen correct heeft geplaatst, dan knippert het volgende
van de Home Control Radiatorthermostaat. 

� Plaats de batterijafdekking weer terug. U kunt nu verder gaan met de monta

Home Control Radiatorthermostaat monteren

Gebruik de Home Control Radiatorthermostaat uitsluitend b

De Home Control Radiatorthermostaat past op de meeste gangbare
Home Control Radiatorthermostaat worden daarvoor twee adapterringen meege
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� De smalle adapterring past op schroefdraad M30 x 1,5 van de merken: Comap/SAR, Heimeier,
 R.B.M., Rossweiner, Schlös-

rede adapterring draait u
 u handvast.  

emonteerde adapterring en

smal
Honeywell-Braukmann, Idmar, Jaga, Junkers, MNG, Orkli, Oventrop, Pegler,
ser, Siemens, Simplex, Tieme, Valv Sanayii, Watts. 

� De brede adapterring past op alle Danfoss RA radiatorkranen.

� Steek, resp. draai de voor uw radiator passende adapter op de kraan: de b
m.b.v. de meegeleverde inbussleutel vast; de smalle adapterring draait

� Schroef nu de Home Control Radiatorthermostaat op de op de radiator g
draai deze met lichte druk rechtsom handvast. 

breed
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� Om de Home Control Radiatorthermostaat helemaal te fixeren, drukt u nu 3 seconden lang op de mid-
na helemaal gemonteerd.  

l Centrale) aanmelden

, gaat u verder met de elek-

als beschreven in paragraaf 
es Apparaten � Apparaat
verder de aanwijzingen voor

Home Control portal van de

ngsscenario's vindt u in de
delste functietoets . Het apparaat trekt zich zelfstandig vast en is daar

Home Control Radiatorthermostaat op de regeleenheid (bijv. Home Contro

� Nadat u de Home Control Radiatorthermostaat succesvol heeft gemonteerd
tronische aanmelding van de Radiatorthermostaat. 

	 Wanneer u de Home Control Centrale van devolo gebruikt, roep dan zo
devolo Home Control op pagina 3 uw Home Control Centrale op en ki
toevoegen � devolo Home Control Radiatorthermostaat. Volg daar 
aanmelding op uw Home Control Centrale. 


 De elektronische besturing regelt u van nu af aan comfortabel via het 
Home Control Centrale.    

Meer informatie over tijdbesturing en configuratie, alsmede toepassi
Home Control online-help. 
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Service en garantie

jn defect geraakt, neem dan
zal het product omruilen, of

arranty.

t huishoudelijk afval worden
 of winkels (bijv. supermarkt,

ort@devolo.nl
Garantie: 3 jaar
Is uw devolo-product bij de eerste ingebruikname (DOA) of in de garantietermi
contact op met uw leverancier waar u het devolo product heeft gekocht. Deze 
laten repareren bij devolo.

De volledige garantievoorwaarden vindt u op onze website www.devolo.com/w

Afvoeren
Zowel de Home Control Radiatorthermostaat als de batterij mogen niet met he
afgevoerd. In plaats daarvan kunt u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt
speciaalzaak) afgeven. 

Nederlands 0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net) supp
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