Handleiding

Stap 1. Installeer de Nobo Energy App op het door U gewenste
toestel in de App Store/Play Store.

Stap 2. Sluit de Hub controller aan op uw router. En de digitale
Thermostaat op uw convector.

Stap 3. Open de App, selecteer “start setup” en zet de convector
aan.

Let op! Hierbij is het essentieel dat de Nobo controller op het zelfde
netwerk is aangesloten dan uw besturing ’s apparaat. Is dit niet het
geval, Dan koppelt hij niet.

Stap 4. Selecteer links boven in het menu “Add new” doe uw
paneel opnieuw aan en kies de optie: system unit. En kies de optie:
automatic search en koppel vervolgens uw Convector met de Nobo.

Stap 5. Selecteer links boven in het menu ‘’zone’’ hierin kunt u de
kamer een naam geven waar het paneel zich bevind. Bijvoorbeeld
woonkamer. dit geeft een onderscheid als u meerdere convectoren
heeft aangesloten.

Stap 6. Swipe in het hoofdmenu naar rechts. Hier bevinden uw
zones/kamers zich waar u, uw paneel heeft geïnstalleerd. Selecteer
vervolgens ADD system unit om uw convector met uw kamer te
koppelen. Zet uw convector weer aan en klik op automatic search om
eenvoudig verbinding te maken.

Stap 6. nu kunt u uw temperaturen instellen door op het sleuteltje
te klikken.

Stap 7. In de status cirkel staan uw standen: Eco, Comfort, Away
en Normal. De middelste stand Normal is uw weekprogramma. Deze
kunt u handmatig instellen.

Stap 8.
Instellen van een weekprogramma

Klik op de sleutel van uw kamer/zone. U bevind zich nu in het menu
waar u ook de temperaturen kon instellen. Om het week programma
in te stellen klikt u op de sleutel naast ‘’Default’’. Deze kunt u niet
aanpassen.

Door uw eigen week programma toe te voegen klikt u op het plusje
en kunt u uw programma een naam geven.
Nu heeft u een week overzicht van de dagen en de temperaturen
doormiddel van een tijdlijn. Door op de verschillende standen te
klikken kunt u ze aanpassen in de gewenste stand op het gewenste
tijdstip.

Wilt u meerdere verschillende standen overdag? Dan kunt u de plus
links aan de tijdlijn inhouden en deze over de tijdlijn slepen. Als u
deze op een gewenste tijd los laat heeft u een nieuw vak gecreëerd.
Door de tijden te verslepen kunt u uw standen verlengen of inkorten.

Heeft u door de weeks dagen in de zelfde routine?
Om een hoop tijd en moeite te besparen kunt u op het pijltje van
maandag klikken en kunt u de dagen selecteren die u het zelfde
ingesteld wilt hebben.

