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UW HOMEPILOT® STARTPAKKET VERWARMING

INBEDRIJFSTELLINGSGIDS

RADEMACHER 
Geräte-Elektronik GmbH

Buschkamp 7 
46414 Rhede 
Duitsland

Service: 
Hotline 01807 933-171* 
Fax +49 2872 933-253 
service@rademacher.de

www.rademacher.de

* 30 seconden gratis, daarna 14 cent/minuut via het Duitse netwerk 
voor vaste telefonie of max. 42 cent/minuut via het Duitse netwerk 
voor mobiele telefonie (geldt alleen in Duitsland).

ZO GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN... 
OVERAL IN HUIS EN IN DE TUIN... 
VEELZIJDIG EN GRENZELOOS...

We make your home smart.



HET HART!

APP -  
DOWNLOADEN 
EN BEDIENEN!

Scenario’s die zonder andere 
producten mogelijk zijn:

• Energie besparen  
 (bij geopend raam wordt 
 de verwarming laag gezet)

Mogelijke scenario’s 
met andere producten:

•  Bescherming tegen buitensluiten 
 (DuoFern buismotoren of DuoFern 
 bandoproller:  Wanneer de deur open 
 is, beweegt het rolluik niet naar beneden

•  Bescherming bij regen (DuoFern  
 buismotoren of DuoFern bandoproller,  
 weersensor: Regen gedetecteerd  
 > DuoFern raam-/deurcontact meldt 
 "OPEN" > rolluiken gaan dicht)

DUOFERN VERWARMINGSSTELAANDIJVING  
AANMELDEN EN INSTALLEREN:

DUOFERN RAAM-/DEURCONTACT 

Activeer de installatiemodus door kort op de menutoets te drukken.

De aandrijving voert automatisch een installatie-
beweging uit om de eindposities vast te leggen...

... het standaarddisplay verschijnt met de ingestelde streeftemperatuur.

Door op een willekeurige toets te drukken wordt het display weer ingescha-
keld en de DuoFern verwarmingsstelaandrijving in de bedrijfsmodus gezet.

Automatische 
functie

Boost- 
functie

Weergave in het 
display 180° 

draaien

Interne venster- 
open-detectie

Laadtoestand 
van de 

batterij

Huidige 
software-

versie

1.

Om de batterij te plaatsen opent u aan beide kanten 
voorzichtig het deksel door zachtjes met een schroeven-
draaier te draaien. Schuif de meegeleverde batterij met de 
plus-pool (+) naar boven in de batterijhouder.

2. Bij de montage moet 
u erop letten dat 
sensor en magneet 
niet meer dan 20 
mm van elkaar 
verwijderd zijn! Het 
maakt daarbij niet uit 
in welke richting zich 
de magneet ten op-
zichte van de sensor 
bevindt.

Het DuoFern raam-/deurcontact 
montagevoorbeelden:

Magneet in het 
raamkozijn

Sensor in het 
raamkozijn

Sensor op het 
raamkozijn

Als deurcontact op het deurkozijn Als deurcontact in het deurkozijn

3. 4.

Batterij plaatsen, hierna is de  
aanmeldmodus actief.1. Schakel de HomePilot® in de aanmeldmo-

dus. De aanmelding gaat automatisch.  
Er verschijnt een "1" in het display van  
de verwarmingsstelaandrijving na  
succesvolle aanmelding.

2.

3. Steek de DuoFern verwarmingsstelaandrijving op het radiatorventiel of op de adapter 
en draai de wartelmoer vast.

4.

5. Door kort op de (+) - en (-) -toetsen 
te drukken kunt u de gewenste 
streeftemperatuur in stappen van 
0,5 °C instellen.

6. In het menu van de DuoFern verwar-
mingsstelaandrijving kunt u de verschil-
lende instellingen uitvoeren en functies 
activeren (ON) of deactiveren (OFF).

Door op de menutoets te drukken 
worden de instellingen opgeslagen

Meer informatie over de 
afzonderlijke menupunten 
vindt u in de gedetailleerde 
gebruikershandleiding 
die bij het apparaat is 
bijgevoegd.

Druk op de toets "Verbinden”              van het apparaat.  
De led knippert groen ter bevestiging.

Verder schakelt u de HomePilot® via de gebruikersinter- 
face weer in de aanmeldmodus.

Uitgebreide informatie over de montage, de 
leerprocessen en andere vragen vindt u in 
de bijgevoegde gedetailleerde bedienings-
handleiding en in de video over de montage 
en inbedrijfstelling:

Het DuoFern raam-/deurcontact heeft drie werkingsmodi 
en velerlei leerprocessen!

DuoFern- 
menu

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Steek de meegeleverde LAN-kabel in de LAN-aansluiting van de HomePilot® en verbind 
deze met een vrije LAN-aansluiting van uw router.

Zie voor de systeemvoorwaarden de gedetailleerde HomePilot® bedieningshandleiding!

1.

2. Sluit de bijgevoegde voedingsadapter op de stroomingang( DC 5 V/3 A) van de HomePilot® 
aan en steek de voedingsadapter vervolgens in een vrij stopcontact (230 V/50 Hz).

Na het inschakelen 
van de stroom gaat de 
groene led knipperen.

De rode led knippert 
tijdens het opstart-
proces.

De HomePilot® is be-
drijfsklaar zodra de groe-
ne led continu brandt 
en de rode led uit is

Hij beheert alle geïntegreerde apparaten  
en functies veilig en ongemerkt.

U heeft heel eenvoudig via de pc, smartphone of tablet  
toegang tot de HomePilot® – ook wanneer u niet thuis bent.

www.rademacher.de

De HomePilot® speelt  
een centrale rol voor 
uw Smart Home. 

TOEGANG TOT DE GEBRUIKERSINTERFACE...
Open de HomePilot® app, selecteer in het menu rechtsboven 
via de drie punten de functie Apparaat aanmelden. Activeer de 
aanmeldmodus van uw HomePilot® met de knop Start.

U kunt de gebruikersinterface van de  HomePilot® eventueel ook 
met de internetbrowser via het adres http://homepilot.local 
of het IP-adres van de HomePilot® o roepen. Hierna gaat u 
overeenkomstig de app-beschrijving als volgt te werk:  
Apparaat aanmelden > Aanmeldmodus HomePilot® starten 
> Aanmeldmodus apparaat activeren > gevonden apparaat 
configureren.

(Meer over de HomePilot® app en waar u deze kunt downloaden, vindt u op de volgende pagina.)


