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Handleiding Sentio
Thermostaat

Wavin presenteert Sentio: het nieuwe generatie regelsysteem voor vloerverwaming en -koeling.

Groots, maar toch bescheiden
Het ontwerp van de Wavin Sentio-thermostaat is subtiel en modern. De thermostaat is er wanneer nodig,
maar eist nooit de aandacht op. Zo past de lichtsterkte van de display zich bijvoorbeeld aan aan de omgeving.
De Wavin Sentio thermostaat is intuiïtief te bedienen. In deze handleiding kom je te weten hoe de thermostaat
optimaal te gebruiken.
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1. Tonen kamertemperatuur

Na 5 seconden.

5s
Raak de thermostaat aan

Kamertemperatuur

Gewenste

Thermostaat gaat

op een willekeurige plaats

wordt getoond.

kamertemperatuur

terug in rust.

in de ring.

wordt getoond.
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2. Aanpassen kamertemperatuur

Na 5 seconden.

5s
Raak de thermostaat aan

Kamertemperatuur

Gewenste

Pas de gewenste

op een willekeurige plaats

wordt getoond.

kamertemperatuur

temperatuur aan door

wordt getoond.

op + of - te drukken.

in de ring.

CONFIRM

Bevestig de gewenste

Gewenste

Thermostaat gaat

kamertemperatuur door

kamertemperatuur

terug in rust.

op het pijltje links

wordt bevestigd.

of rechts te drukken
(bevestiging is niet
noodzakelijk).
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3. Tonen luchtvochtigheid

CONFIRM

Raak de thermostaat aan

Kamertemperatuur

Druk op het pijltje links

Luchtvochtigheid

op een willekeurige plaats

wordt getoond.

of rechts.

wordt getoond.

Gewenste temperatuur

Thermostaat gaat

wordt getoond.

terug in rust.

in de ring.

5s

Na 5 seconden.
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4. Vergrendelen / ontgrendelen thermostaat

3s

Druk tegelijk links en rechts

Kamertemperatuur

Huidige status

Pas, indien gewenst, status

op de ring gedurende

wordt getoond.

(vergrendeld of ontgrendeld)

aan door bovenaan of

verschijnt.

onderaan te drukken.

Kamertemperatuur

Thermostaat gaat

wordt opnieuw getoond.

terug in rust.

3 seconden.

CONFIRM

Bevestig de keuze door
links of rechts op de ring

Keuze wordt bevestigd.

te drukken.

Indien de status (vergrendeld of ontgrendeld) niet wordt gewijzigd, dan gaat de thermostaat na 5 seconden terug in rust.
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5. E
 nkel bij draadloze thermostaten:
controle batterij status of radio signaal
5s

Raak de thermostaat

Groep waarop de

Druk links of rechts

Batterijstatus wordt

gedurende 5 seconden aan

thermostaat is aangesloten

op de ring.

getoond.

op een willekeurige plaats

wordt getoond.

in de ring.

Laat de ring los.

10s

End

Druk voor de status

Sterkte radio signaal

radiosignaal links of rechts

wordt getoond.

Na 10 seconden.

op de ring.

5s
Na 5 seconden.

Thermostaat gaat
terug in rust.
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6. Aanpassen ingestelde comfortmodus

3s

Raak gedurende

Ingestelde comfortmodus wordt getoond.

3 seconden de ring links
of rechts aan.

Wijzig de comfortmodus

Bevestig de gekozen

Thermostaat gaat

door de ring boven of onder

comfortmodus door de

terug in rust.

aan te raken.

ring links of rechts aan
te raken.
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7. Temperatuur tijdelijk aanpassen

3s

Raak gedurende

Druk links of rechts op

Pas de temperatuur aan

3 seconden de ring links

de ring totdat de klok

door de ring boven of

of rechts aan.

verschijnt.

onder aan te raken.

Bevestig gewenste

Stel de duur in door de

Bevestig gewenste

temperatuur door de ring

ring boven of onder

duur door de ring rechts

rechts of links aan te raken.

aan te raken.

of links aan te raken.

De gekozen duur wordt

Thermostaat gaat

bevestigd.

terug in rust.
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8. Instellen vakantiemodus
Stel voor het instellen van de vakantiemodus eerst de gewenste temperatuur in (zie punt 2. Aanpassen kamertemperatuur).

3s

Raak gedurende

Druk links of rechts op

Raak de ring boven of

3 seconden de ring links

de ring totdat de koffer

onder aan om het aantal

of rechts aan.

verschijnt.

dagen in te stellen.

Bevestig gewenste

Thermostaat gaat

duur door de ring rechts

terug in rust.

of links aan te raken.
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9. Vakantiemodus opheffen

3s

Raak gedurende

Druk links of rechts op

Druk boven of onder

3 seconden de ring links

de ring totdat de koffer

op de ring.

of rechts aan.

verschijnt.

Koffer met kruis

Vakantiemodus is

verschijnt.

opgeheven en de
thermostaat gaat
terug in rust.
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10. Waarschuwingen

Batterij bijna leeg.

Zie punt 12.
Vervangen batterijen.

Bij een waarschuwing

Vloerverwarming

Zie Sentio handboek of

gedeactiveerd door

neem contact op met de

vloersensor.

installateur.

brandt een oranje lichtje.
Raak de thermostaat aan
op een willekeurige plaats
in de ring voor meer info

Vloerverwarming

Zie Sentio handboek of

betreffende de

gedeactiveerd door

neem contact op met de

waarschuwing.

raam.

installateur.

Zie Sentio handboek of
Dauwpunt probleem.

neem contact op met de
installateur.

Zie Sentio handboek of
Temperatuur te laag.

neem contact op met de
installateur.

Zie Sentio handboek of
Temperatuur te hoog.

neem contact op met de
installateur.
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11. Foutmeldingen

Bij een waarschuwing

Percentage symbool wordt

brandt een rood lichtje.

getoond. Raak de ring

Raak de thermostaat aan

boven of onder aan.

op een willekeurige plaats
in de ring voor meer
info betreffende de
waarschuwing.
Zie Sentio handboek
Algemene fout

of neem contact op
met de installateur.

Internet connectie

Zie Sentio handboek

is weg

of neem contact op
met de installateur.

Probleem

Zie Sentio handboek

bedrading

of neem contact op
met de installateur.

Probleem aanmelding

Zie Sentio handboek

thermostaat

of neem contact op
met de installateur.
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CLICK

AA

AA

12a. V
 ervangen batterijen draadloze thermostaat
Muur gemonteerde thermostaat

CLICK

Duw het frontje van de

Kantel het onderste deel

Vervang de

Plaats eerst het bovenste

thermostaat naar beneden.

naar je toe. Je hoort een

2 AA batterijen.

deel van het frontje. Kantel

click als het frontje

nadien het onderste deel

los komt.

weg van jou. Je hoort een
click als het frontje vast zit.

CLICK
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CLICK

AA

AA

12b. V
 ervangen batterijen draadloze thermostaat
Losse thermostaat
CLICK

CLICK

Pak het achterste deel van

Duw bovenaan het frontje

Vervang de batterijen en

de thermostaat vast.

en trek onderaan. Je hoort

plaats het frontje terug

bij opening een click.

door het eerst bovenaan
te plaatsen en onderaan te
duwen. Je hoort een click
als het frontje gesloten is.
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Bekijk al onze oplossingen op wavin.nl
Drinkwater

Buitenriolering

Gas

Regenwater

Binnenklimaat

Elektro

Binnenriolering

Orbia is een collectief van bedrijven die
samenwerken om enkele van de meest
complexe uitdagingen ter wereld aan
te pakken. We zijn verbonden door één
gemeenschappelijk doel: het verbeteren
van het leven op de hele wereld.
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© 2021 Wavin Nederland B.V. De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden
evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend
toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op wavin.nl
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