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

t genomen, kan dit re-

 zeerste aangeraden.

at. 

de Home Control online-help

van de richtlijnen 2014/53/
endwetgeving en is bedoeld 
er-klaring wordt in gedrukte 

 pagina 7. 
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 het Home Control Intelligent stopcontact zoals in deze handleiding en in 
beschreven, om schade en letsel te voorkomen.

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.

Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidsinstructies vindt u in hoofdstuk Veiligheidsinstructies op
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devolo Home Control
g van elektrisch bedienbare

 van de draadloze standaard

 regeleenheid, zoals de
het Home Control Intelligent
ol Centrale is heel eenvoudig

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 hun Home Control portal coördineert u 
Stopcontact en alle andere Home Control apparaten. Toegang tot de Home Contr
via de my devolo app en/of via het internetadres 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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Het Home Control Intelligent Stopcontact
den gestoken. Deze voorziet
 uitschakelen en meting van

t Stopcontact alsmede con-
-help.
Het Home Control Intelligent Stopcontact kan in elk stopcontact in uw huis wor
het aangesloten apparaat van nuttige functies, zoals bijv. het tijdgestuurde in- en
het stroomverbruik.

Een gedetailleerde functiebeschrijving van het Home Control Intelligen
figuratie- en toepassingsscenario's vindt u in de Home Control online

 
Toets
(rood verlicht)

De afbeelding is landspecifiek.
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Het Home Control Intelligent Stopcontact bij de regeleenheid (bijv. Home Control Centrale) aanmel-

iet direct in elkaar wor-

uit, om een zo goed moge-
contact. Dempingsfactoren
n of met name voorwerpen
ijvoorbeeld een magnetron
0 cm aan. Gebruik het

 stopcontact en leg het
dit stopcontact.

u zoals omschreven in para-
op en kiest u Apparaten �
ct. Volg daar de aanwijzin-
ring regelt u comfortabel via

erbelasting van > 3 kW
t weer in bedrijf te kun-
topcontact en plaatst u
den

Meerdere Home Control Intelligente Stopcontacten mogen n
den gestoken.
Sluit dempingsfactoren resp. storingsbronnen zo veel mogelijk 
lijke reikwijdte te realiseren voor het Home Control Intelligent Stop
kunnen bijvoorbeeld grote, voor het apparaat staande meubels, plante
van metaal zijn. Storingsbronnen kunnen elektrische apparaten zijn, b
of een computer. Houd hier een minimale afstand van ca. 5
Home Control Intelligent Stopcontact uitsluitend binnenshuis.

� Kies rekening houdend met de hierboven genoemde factoren een
Home Control Intelligent Stopcontact echter eerst slechts in de buurt van 

� Wanneer u de Home Control Centrale van devolo gebruikt, dan roept 
graaf devolo Home Control op pagina 3, uw Home Control Centrale 
Apparaat toevoegen � devolo Home Control Intelligent Stopconta
gen voor aanmelding op uw Home Control Centrale. De elektronische bestu
het Home Control portal van de Home Control Centrale.   

Het Home Control Intelligent Stopcontact schakelt bij een ov
automatisch uit. Om het Home Control Intelligent Stopcontac
nen nemen, haalt u deze gedurende ca. 10 seconden uit het s
deze vervolgens weer terug. 
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Veiligheidsinstructies
ten gelezen en begrepen zijn

en van de apparaten be-

ppelt u het devolo apparaat
er uit het stopcontact te trek-
service). Er is sprake van een

beschreven op het typeplaat-

it het stopcontact of de net-
apparaten moeten goed toe-
Alle veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies van devolo apparaten moe
en voor toekomstig gebruik bewaard worden.

GEVAAR door elektriciteit

devolo apparaten mogen door de gebruiker niet geopend worden. Bij het open
staat gevaar voor elektrische schokken! 
devolo apparaten zijn voor de gebruiker onderhoudsvrij. In geval van schade ko
los van het stroomnet, door het uit het stopcontact te trekken of door de netstekk
ken. Neem dan uitsluitend contact op met gekwalificeerd vakpersoneel (klanten
schadegeval bijv., 

� als de stekker beschadigd is.
� als het devolo apparaat met vloeistof (bijv. regen of water) is overstroomd. 
� als het devolo apparaat niet werkt. 
� als de behuizing van het devolo apparaat is beschadigd.
devolo apparaten mogen uitsluitend op een voedingsnet gebruikt worden, zoals 
je. 

Om het devolo apparaat van het stroomnet los te koppelen trekt u het apparaat u
stekker daarvan uit het stopcontact. Het stopcontact en alle aangesloten netwerk
gankelijk zijn, zodat u indien nodig de netstekker snel kunt losmaken. 
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Gebruik de devolo apparaten alleen op een droge plaats en uitsluitend binnenshuis. 

net! Vermijd gebruik van op-
chadigen. Gebruik een droge

de ventilatie is gewaarborgd.

 (bijv. vuur, kaars) worden

ld (bijv. radiator, zonnestra-
Maak voor het schoonmaken de devolo apparaten los van het voedings
losmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, omdat deze de behuizing kunnen bes
doek bij het schoonmaken. 

GEVAAR door oververhitting 

Meerdere devolo apparaten mogen niet direct in elkaar gestoken worden.

De devolo apparaten mogen alleen op plaatsen worden opgesteld, waar voldoen
Sleuven en openingen in de behuizing zijn bedoeld voor de ventilatie:

� Dek devolo apparaten tijdens bedrijf niet af.
� Plaats geen objecten op devolo apparaten.
� Steek geen objecten in de openingen van de devolo apparaten. 
� devolo apparaten mogen niet in de directe nabijheid van een open vlam

gebruikt.
� devolo apparaten mogen niet aan directe warmtestraling worden blootgeste

len).
Een geringe opwarming van de behuizing in aangesloten toestand is normaal. 
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Service en garantie

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

arranty.

oerd. In plaats daarvan kunt
aalzaak) afgeven. 

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
Het Home Control Intelligent Stopcontact mag niet met het huisvuil worden afgev
u deze gratis bij uw gemeentelijk inzamelpunt of winkels (bijv. supermarkt, speci

Nederlands 0900 0400 629 (0,12 Euro/min – vast net) supp
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