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Sommige kamers in een woning bereiken sneller het gewenste comfortniveau dan 
andere. In de meeste huizen meet een enkele thermostaat de temperatuur op in 
één kamer, maar hij regelt wel het hele gebouw waardoor het in bepaalde kamers 
te warm is of niet warm genoeg! Door overal in huis ‘Draadloze luchtsensoren van 
Heatmiser’ te installeren, kan u de temperatuur berekenen en een gemiddelde 
instellen. Zo kan de temperatuur beter geregeld worden en wordt het energieverbruik 
significant teruggedrongen.

In plaats van de ingebouwde temperatuursensor in de ‘Thermostaat van Heatmiser’* 
te gebruiken, kan u ook gebruikmaken van een ‘Draadloze luchtsensor’. Ideaal 
wanneer de thermostaat* geïnstalleerd werd in een andere ruimte dan waar u de 
gewenste temperatuur wil meten.

*Opmerking: De ‘Draadloze luchtsensor’ werkt alleen met producten die compatibel 
zijn met Heatmiser. Neem een kijkje op www.heatmiser.nl voor meer informatie.

InleidingModel: Draadloze luchtsensor

Model: Draadloze luchtsensor

Meer informatie nodig?
Bel ons ondersteuningsteam op: 
+44 (0)1254 669090

Of bekijk technische specificaties 
rechtstreeks op onze website: 
www.heatmiser.nl
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Vasthoudlip

Verwijder de batterij uit 
de opening bovenaan.

Installatie

•  Houd de koppelingsknop op de ‘Draadloze luchtsensor’ gedurende 5 sec. ingedrukt. 
Het LED-lampje zal rood gloeien om de koppelingsstatus aan te duiden.

•  Houd de koppelings-/resetknop op de sensor/schakelaar gedurende 15 sec. 
ingedrukt. De LED-indicator knippert 3 keer om de reset te bevestigen.

 De ‘Draadloze luchtsensor’ laat dan weten aan uw Heatmiser-compatibel toestel 
dat hij het systeem verlaten heeft en zal automatisch worden verwijderd uit het 
menu Accessoires.

• Draai de batterijklep los met behulp van een muntstuk (linksom).
•  Verwijder de batterij voorzichtig, eerst aan de bovenkant en daarna aan de 

vasthoudlip.
•  Plaats een nieuwe 3 V CR2032 lithiumbatterij met de pluskant naar boven achter 

de vasthoudlip, duw daarna voorzichtig naar beneden tot de batterij vastklikt.
•  Plaats de batterijklep terug en draai (rechtsom) om vast te maken.

Koppeling Verwijderen/Resetten

De batterij vervangen

Deze sensor is ontworpen voor opbouwmontage.

1.  Schroef de batterijklep los met behulp van een muntstuk en tegen de klok in. 
Verwijder het doorzichtig plastic lipje en plaats de batterijklep terug.

2.  Koppel de sensor met een compatibele thermostaat van Heatmiser door aanhoudend 
op de koppelingsknop te drukken (zie sectie Koppeling voor meer informatie).

3. Breng het dubbelzijdig kleefschijfje aan op de achterkant van de sensor.

4. Kies een weloverwogen locatie uit die zich binnen het signaalbereik bevindt.

5. Verwijder de andere kant van het kleefschijfje en plak op het gewenste oppervlak.

Aanbeveling

Plaats de sensor tegen een muur op 1,5 meter hoogte en niet in de buurt van of net  
boven een warmtebron zoals bv. radiatoren. Vermijd direct zonlicht en tocht.
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Draadloze luchtsensor

Koppelings-/
Resetknop

LED-indicator

Als de sensor succesvol aan uw compatibel toestel van Heatmiser gekoppeld wordt, 
zal de LED-indicator na enkele seconden uitgaan.
Indien de koppeling niet lukt, blijft het LED-lampje gedurende 60 sec. branden voor 
het uitgaat. Herhaal dan de vorige stap en probeer opnieuw.


