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PH Heato Box
Slimme multi-zone regelaar

SPECIFICATIES
Werkspanning: 5V
Verbindingskabel: Micro USB
Frequentie: 433Mhz
Temperatuur bereik: 5°C ~50°C
Afmetingen: Opbouw, 87 mm x 98 mm x 28 mm
Kleur: Wit
IP Waarde: IP40

IN ÉÉN WOORD: GEBRUIKSVRIENDELIJK

Simpel. Flexibel. Snel.
Deze drie punten waren aanleiding om de nieuwe generatie verwarmingsbediening te 
maken: De HEATO. Geniet van de volledige controle over uw verwarming, Dichtbij maar 
ook ver van huis. 

HOE TE VERBINDEN

1. Sluit de Micro USB aan op de Heato Box.

2. Sluit de Heato Box aan op de router met een internetkabel (RJ45).

2. Internet kabel

APP Internet Router Heato Box

HEATO 2
(Kamer 2)

HEATO 1
(Kamer 1)

HEATO 3
(Badkamer)

1. USBvoeding

GEBRUIK DE HEATO BOX ALLEEN 
MET DE BIJGELEVERDE 
VOEDINGSKABEL

DOWNLOAD & INSTALLEER DE APP

Download en installeer de gratis My BVF applicatie
in de Google Play- of AppStore.
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LED INDICATOREN & BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN

LED 1: Internet LED indicator
AAN: Verbonden met de server  
UIT: Niet verbonden met de server  
KNIPPEREN: Is verbinding aan het maken met de server

LED 2: Verbinding LED indicator
UIT: Werkt normaal
Knippert langzaam: Is verbinding aan het maken 

met de Heato thermostaat  
Knippert snel: Is verbinding aan het maken met de APP

Knop 1: Reset Knop
Houdt knop 1 gedurende 5 seconden ingedrukt om het systeem te 
resetten.

Knop 2: Functie Knop
a) Twee keer indrukken: Verbindingsstatus met de Heato thermostat
b) Houdt voor 3 seconden ingedrukt: Verbindingsstatus met de APP
c) Een keer indrukken: Terug naar besturingsmodus
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VERBINDING VIA WIFI

Het systeem is makkelijk in te stellen. Eerst word de Heato Box verbonden met de APP en vervolgens word de Heato Box verbonden met de Heato thermostaat. Wanneer u dit heeft 
gedaan is het systeem klaar om gebruikt te worden.

1. Verbinding van de Heato Box met de APP via WiFi

Download en installeer de gratis ”My BVF” App in de Google Play- of Apple App Store. Zorg ervoor dat het apparaat (tablet/mobiel) met hetzelfde WiFi netwerk is verbonden als de 
Heato Box.

a. Druk + in de rechter bovenhoek in de APP op uw apparaat, toets vervolgens uw WiFi wachtwoord in (zie foto 2).

b. Houdt knop 2 op de Heato Box voor 3 seconden ingedrukt, LED 2 begint snel te knipperen.

c. Druk in de app op de Start knop. LED 2 op de Heato Box stopt met knipperen als de verbinding is geslaagd.
De APP springt na verbinding automatisch op de pagina zoals afgebeeld op  foto 3. Vernieuw de pagina in de APP wanneer dit niet is gebeurd.

d. Houdt het Heato Box pictogram ingedrukt als u de Box naam wilt veranderen.

2. Verbinding van de Heato Box met de Heato thermostaat

Als het verbinden van de Heato Box met de App is gelukt, hoeft u enkel nog de Heato Thermostaat met de Heato Box te verbinden met de volgende stappen:

a. Druk de Functie knop (knop 2) twee keer in op de Heato Box, LED 2 begint rustig te knipperen.

b. Zet de Heato thermostaat uit door op de knop te drukken, houd vervolgens de knop voor ca. 5 seconden ingedrukt. Nu ziet u het RF ID rechts bovenin 
het scherm van de thermostaat.
Druk op de knop op de Heato thermostaat. Pairing is geslaagd wanneer het RF ID is gestopt met knipperen.

c. Wanneer u de APP vernieuwd ziet u de gekoppelde thermostaten (kamers) in een lijst onder het Heato Box symbool (Zie foto 4).

d. Houdt het thermostaat symbool ingedrukt wanneer u de naam, foto etc. wilt wijzigen van de gekoppelde thermostaat (Zie foto 5).

e. Wilt u meerdere thermostaten koppelen (Max. 8 stuks), volg dan de stappen opnieuw vanaf stap ”a”.


