
Eerste stappen

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

t genomen, kan dit re-

 zeerste aangeraden.

at. 

ome Control online-help be-

vangen van de batterij
bruiker te onderhouden

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 word
sulteren in schade. 
Belangrijke aanwijzing; het in acht nemen hiervan wordt ten

Informatie en tips over achtergronden en configuratie van uw appara

Correct gebruik
Gebruik de Home Control Kamerthermostaat zoals in deze handleiding en in de H
schreven, om schade en letsel te voorkomen.

De Home Control Kamerthermostaat is afgezien van het ver
onderhoudsvrij. Het apparaat bevat verder geen door de ge
onderdelen!

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
ten. 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 Kamerthermostaat en alle andere Home Control appara
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 Kamerthermostaat
e Control Centrale (zie para-
en op de thermostaat. In het
 aan de regeleenheid, bijv.
ctuele status van de batterij,

hermostaat vindt u in de
De regeling van de kamerthermostaat vindt elektronisch plaats, bijv. via de Hom
graaf  devolo Home Control op pagina 3) of handmatig via de navigatietoets
laatste geval stuurt de Home Control Kamerthermostaat een wijzigingsmelding
Home Control Centrale. Het display toont behalve de gewenste temperatuur de a
de draadloze verbinding en een eventuele toetsenblokkering.

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

 Navigatietoets

Navigatietoets

Toets met LED
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Batterijen 

ur en grote hitte. Voor-

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

t. Een verkeerd gebruik

-batterijen. Informatie over
.

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 Kamerthermostaat gebruikt standaard alkaline AA
het vervangen van de batterij vindt u in de Home Control online-help
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De Home Control Kamerthermostaat monteren

 zich in de wand bevin-
 Er bestaat gevaar voor

enshuis.

bevestiging en batterijafdek-

aten op de door u gewenste
 de meegeleverde schroeven
Verifieer bij de wandmontage m.b.v. schroeven dat er geen
dende gas-, water- of stroomleidingen beschadigd worden.
elektrische schokken! 

Gebruik de Home Control Kamerthermostaat uitsluitend binn

� Maak de achterplaat van de behuizing los, welke tegelijkertijd ook dient als 
king, door deze naar onderen weg te schuiven. 

� Boor overeenkomstig de uitsparingen in de achterplaat van de behuizing g
plek en schroef aansluitend de achterplaat van de behuizing met behulp van
vast op de juiste montagepositie.
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� Verwijder de zwarte batterijstrip aan de binnenkant van de Home Control Kamerthermostaat, om het

 de wand bevestigde achter-
batterijcontact te realiseren. 

� Schuif vervolgens de Home Control Kamerthermostaat van boven op de aan
plaat van de behuizing. 
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Home Control Kamerthermostaat op de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmelden

aat u verder met de elektro-

als omschreven in paragraaf
es Apparaten � Apparaat
 aanwijzingen voor aanmel-

ome Control portal van de

e Control apparaten en toe-
� Nadat u de Home Control Kamerthermostaat succesvol heeft gemonteerd, g
nische aanmelding van de Kamerthermostaat op de regeleenheid. 

� 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 Kamerthermostaat. Volg daar de
ding op uw Home Control Centrale. 

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

Meer informatie over de besturing en configuratie van alle devolo Hom
passingsscenario's vindt u in de Home Control online-help. 
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Service en garantie

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

arranty.

ishoudelijk afval worden af-
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 Kamerthermostaat als de batterij mogen niet met het hu
gevoerd. 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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