evohome
Gebruikshandleiding

De connected comfortregeling

evohome maximaal benutten

Deze slimme zoneregeling maakt
het heel eenvoudig om snel
tijdelijke of permanente wijzigingen
in uw verwarmingschema door te
voeren. Verken evohome via deze
overzichtelijke gids en ontdek zelf
de mogelijkheden en werking van
deze connected comfortregeling.
Door de duidelijke uitleg heeft u
veel voorkomende handelingen
snel onder de knie.
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evohome is eenvoudig
Iconen gids
Open raam
gedetecteerd

Open raam
gedetecteerd

Wijziging
continu

Bediening
via App

Sneltoets
Besparing-eco

Sneltoets
Afwezig

Sneltoets
Vrije dag

Sneltoets
Verwarming uit

Sneltoets
Speciale dag

Adaptieve
Start

Optimale
Stop

Zone wijziging aanduiding

Optimalisatie

12:03

Maandag 27 April
Sneltoetsen

Woonkamer

21˚

21˚
Eetkamer

18˚

Besparing

Zone Alarmen

Verwarming uit

Badkamer

17˚

23˚

23˚
PROGRAMMA

Ingestelde temperatuur
25 - 35°

Batterij
bijna leeg
Afwezig

17˚

15˚

Slp. Kamer 1

17˚
MENU

Slp. Kamer 2

18˚
18˚

19˚

Sneltoetsen

Keuken

Speciale dag

22 - 24.5°
19 - 21.5°

Fout

16 - 18.5°
Vrije dag

5 - 15.5°
Uit ((vorstbeveiliging))
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evohome is efficiënt
Werken met zones
Een woning verwarmen op basis
van de temperatuur in één kamer is
niet erg efficiënt. evohome meet en
regelt de temperatuur per individuele
zone. Zo kunt u voor elke ruimte het
perfecte comfortniveau kiezen.
Een zone kan één kamer zijn, maar ook
meerdere. Het is bijvoorbeeld mogelijk
van al uw slaapkamers één zone te
maken en ze als eenheid te bedienen.
En heeft u verschillende radiatoren in
een kamer of in een open ruimte? Dan
groepeert u ze als één zone, zodat u
ze niet individueel hoeft te bedienen.
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evohome is intelligent
Slim verwarmen door Optimalisatie
Door te leren van en te anticiperen
op de temperatuurwijzigingen in uw
woning kan evohome de diverse
ruimtes precies op de juiste temperatuur
en de juiste tijd verwarmen.
Hoewel Optimalisatie niet in eerste
instantie is geactiveerd, is deze functie
snel toegankelijk vanaf het *startscherm
of het menu INSTELLINGEN.
Wanneer u kiest voor een optimalisatie
instelling, verschijnt één van onderstaande
iconen naast de zonetemperatuur, zolang
Optimalisatie actief is. Hierdoor weet
u dat evohome actief bezig is om het
comfort zo slim mogelijk te regelen.

Adaptieve
Start

Optimale
Stop

* Wanneer Optimalisatie staat ingesteld verschijnt deze
functie niet meer in het startscherm en kan deze functie
bereikt worden via het menu INSTELLINGEN.
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evohome is connected
Overal toegang tot evohome
Sluit evohome direct op uw WiFinetwerk aan. Zo kunt u via de gratis
app op smartphone of tablet het
comfort vanaf elke locatie bedienen.
Dus als u van huis bent en u wilt de
verwarming uit of aan zetten, hoger
of lager, hebt u altijd de controle!
Ga naar www.mytotalconnectcomfort.com
Creëer een account, registreer de
evohome regelaar en download de
‘Total Connect Comfort Europe’ app.

Maak uw keuze

Download de app

De benodigde MAC ID en CRC vindt u
op:
 en label achter op de frontplaat
E
van de evohome regelaar
Op het scherm tijdens het instellen van de WiFi
In het menu INSTELLINGEN >
WiFi INSTELLINGEN na
afrondingvan de set-up
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Verwarmen met evohome
Ik wil voor het eerst een nieuw
verwarmingsprogramma instellen
1

U kunt ook op de knop
WIJZIG PROGRAMMA
drukken in het
scherm om een nieuw
verwarmingsprogramma
in te stellen

2
3

Druk op PROGRAMMA
Druk op één van de zonenamen
Gebruik de programmeerhulp

1

12:03

Maandag 27 April
Sneltoetsen

Woonkamer

Keuken

21˚

21˚

Slp. Kamer 2

18˚
18˚

Eetkamer

17˚

15˚

Slp. Kamer 1

19˚

Badkamer

17˚

18˚

17˚

23˚

23˚

MENU

PROGRAMMA

2

12:03

PROGRAMMA
Maandag
Woonkamer

18˚

21˚

Eetkamer

18˚

21˚

Keuken

18˚

21˚

Slp. Kamer 1

18˚

21˚

Slp. Kamer 2

18˚

00:00

06:00

21˚
12:00

meer zones

18:00
DAGEN

00:00
WEKEN

evohome Gebruikshandleiding

9

Ik wil het verwarmingsprogramma
voor een kamer of zone wijzigen
	Druk op PROGRAMMA
2 	Druk op de naam van de zone die u wilt wijzigen
3 	Druk op Direct wijzigen
4 	Druk op het onderdeel van het programma
dat u wilt wijzigen en gebruik vervolgens
de pijltoetsen omhoog en omlaag om
de tijd of temperatuur te wijzigen
1

U kunt ook op de knop
WIJZIG PROGRAMMA
drukken in het
scherm om een nieuw
verwarmingsprogramma
in te stellen

4

12:03

PROGRAMMA
Maandag
18˚
00:00

06:00

21˚
12:00

18:00

24:00

06:30 08:00 18:00 22:30
21.0˚

18.0˚

21.0˚

16.0˚
HULP

KOPIE
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Ik wil de temperatuur voor een
zone verhogen of verlagen
1

	Op het startscherm drukt u op de
betreffende zone die u wilt wijzigen

2

	Gebruik de pijltoetsen omhoog of omlaag
om de tijd of temperatuur te wijzigen

U kunt voor deze zone uw nieuwe instellingen
ook blijvend maken, voor een langere periode.
2

12:03

WOONKAMER – TIJDELIJK
Maandag
18˚
00:00

06:00

Instel

21˚
12:00

18:00

24:00

Tot

18.0˚

18 : 00
WIJZIGEN PROGRAMMA

CONTINU

evohome Gebruikshandleiding

11

Ik wil overal in mijn huis de
temperatuur iets lager zetten
Door de
BESPARING-ECO
sneltoets ingedrukt
te houden kunt u ook
de tijdsduur van de
BESPARING-ECO
periode instellen,
namelijk tussen 1 en
24 uur.

	Druk op Sneltoetsen
2 	Druk op BESPARING- ECO
Zo verlaagt u de temperatuur in
alle zones met 3 graden.
1

1

12:03

Maandag 27 April
Sneltoetsen

Woonkamer

21˚

21˚
Eetkamer

18˚

Slp. Kamer 2

18˚
18˚

19˚

Druk op de toets
Annuleren om de
Sneltoets actie af te
breken

Keuken

17˚

15˚

Slp. Kamer 1

Badkamer

17˚

17˚
MENU

23˚
23˚

PROGRAMMA

2

12:03

Sneltoetsen

BESPARING - ECO

VERWARMING UIT

Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG

AFWEZIG

AANGEPAST

Alle zones op 15˚

Gebruik aangepast programma

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling
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Verwarmen met evohome
Ik wil de verwarming lager zetten
terwijl ik langer dan een dag van
huis ben
Door de AFWEZIG
sneltoets ingedrukt
te houden kunt u
ook de tijdsduur
van de AFWEZIG
periode instellen,
namelijk tussen 1 en
99 dagen.

	Druk op Sneltoetsen
	Druk op AFWEZIG
Dit verlaagt de temperatuur in alle zones tot 15
graden. Wanneer u terug bent annuleert u gewoon
de actie door in het startscherm erop te drukken.
1
2

2

12:03

Sneltoetsen

Druk op de toets
Annuleren om de
Sneltoets actie af te
breken

BESPARING - ECO

VERWARMING UIT

Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG

AFWEZIG

AANGEPAST

Alle zones op 15˚

Gebruik aangepast programma

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling
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Ik wil verwarming wanneer ik een
dagje vrij ben en thuis blijf
	Druk op Sneltoetsen
2 	Druk op VRIJE DAG
Deze functie is handig wanneer u thuis
blijft op een dag waarop u normaal
gesproken niet thuis zou zijn.
1

Door de VRIJE DAG
sneltoets ingedrukt
te houden kunt u
ook de tijdsduur
van de VRIJE DAG
periode instellen,
namelijk tussen 1 en
99 dagen.

2

12:03

Sneltoetsen

Druk op de toets
Annuleren om de
Sneltoets actie af te
breken

BESPARING - ECO

VERWARMING UIT

Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG

AFWEZIG

AANGEPAST

Alle zones op 15˚

Gebruik aangepast programma

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling
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Verwarmen met evohome
Ik wil verwarming voor alle zones
uitschakelen
	Druk op Sneltoetsen
2 	Druk op VERWARMING UIT
Om terug te keren naar het normale programma
drukt u in het startscherm nogmaals op
de VERWARMING UIT sneltoets.
1

2

12:03

Sneltoetsen

BESPARING - ECO

VERWARMING UIT

Alle zones temp. 3° lager

AFWEZIG

AFWEZIG

AANGEPAST

Alle zones op 15˚

Gebruik aangepast programma

VRIJE DAG
Volg Zaterdag programma vandaag

Druk kort voor snel activere
Houdt ingedrukt voor tijdsduur instelling
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Het menu instellingen
Via het menu instellingen kunt u uw
bedieningsinterface beheren en uw
instellingen personaliseren
INSTELLINGEN – wijzigen van datum,
tijd, taal, display instellingen en
beveiligingswachtwoord (standaard 0000)
 ONE INSTELLINGEN – wijzigen van
Z
zonenaam of zonevolgorde op het
display startscherm, resetten van een
zoneprogramma naar fabrieksprogramma.
 NELTOETSEN – instellen van
S
de sneltoets functies
 iFi INSTELLINGEN – bekijken,
W
wijzigen of configureren van uw
WiFi netwerk instellingen
OPTIMALISATIE – bekijken of wijzigen
van de Optimalisatie instellingen
van uw verwarmingschema
FOUTMELDING LOGBOEK – toont
alarmen of waarschuwingen die in
uw systeem worden ontdekt.
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Batterijen
Batterijen evohome
bedieningsinterface
Help mee
het milieu
beschermen.
Biedt lege
batterijen als
gescheiden afval
ter recycling aan.

De evohome bedieningsinterface maakt gebruik
van oplaadbare batterijen die u niet hoeft te
vervangen. Voor het opladen van de batterijen
plaatst u het evohome-bedieningspaneel terug
op het tafelstandaard of de wandmontageplaat.
Indien noodzakelijk, batterijen uitsluitend vervangen
door AA 1.2V Ni-MH 2000-2400mAh batterijen.
HOOFDEENHEID

FRONTPLAAT

Vervangen van de batterijen van de
Radiatorregelaar (HR92)
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