
NeoHub is ontworpen met het oog op een snelle en 
eenvoudige installatieprocedure.
Volg simpelweg de stappen van de snelstart-
installatieprocedure en binnen een mum van tijd 
heeft u totale controle over het verwarmingssysteem 
in uw huis.

•  Een actieve breedbandverbinding.
•  230v netspanning (adapter bijgeleverd).
•  Een breedbandrouter met DHCP-functie.
•   Een mobiel apparaat met iOS of Android 

besturingssysteem.

Sluit de netvoeding aan op de neoHub.
Verbind de neoHub met de router met de bijgeleverde 
ethernetkabel – de router kent automatisch een 
IP-adres toe aan de neoHub.

Nadat u een account heeft aangemaakt, selecteert u 
de optie Add Location (Locatie toevoegen) en volgt 
u de instructies.

NeoHub installeren

Systeemvereisten

Netvoeding aansluiten Applicatie downloaden Locatie toevoegen
Download de GRATIS Heatmiser-neoApp vanaf de
Apple App Store, Google Play Store of Amazon App Store 
en maak een account aan.
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Druk op de knop Connect (Verbinden) op de 
neoHub om de locatie toe te voegen aan uw 
account.

Zodra u verbinding heeft voegt u een benaming toe 
voor de nieuwe locatie (bijv. Thuis) en c reert u 
de tijdzone van het systeem.

Voer nu de benaming van deze nieuwe zone in en druk 
op Add Zone (Zone toevoegen).

U kunt nu neoStats aan de neoHub toevoegen.
Selecteer Add Zone (Zone toevoegen) in de neoApp.

Druk op Connect (Verbinden) en herhaal de eerdere 
stappen om meer zones aan het netwerk toe te voegen.

Zodra alle zones zijn toegevoegd, drukt u in de 
app op Finish (Afronden) om de installatie te 
voltooien.

Verbinding maken
met de neoHub

Uw neoStat koppelen

Uw neoHub een  
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van het systeem.

stappen om meer zones aan het netwerk toe te v app op Finish (Afronden) om de installatie te 
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Gebruik de toetsen Links / Rechts op de neoStat
om SETUP te selecteren en druk dan op
het Vinkje  ..........................................................................
Functie 01 verschijnt op het scherm.

Druk op het Vinkje om de neoStat aan de neoHub
te koppelen  ...........................................................................
Het draadloos-netwerksymbool verschijnt knipperend 
op het scherm. Zodra de neoStat verbinding maakt 
met de neoHub zal het draadloos-netwerksymbool 
permanent op het scherm verschijnen.
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