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1

Inleiding

1.1

Veiligheidsinstructies

Dit document bevat belangrijke waarschuwings- en
veiligheidsadviezen die door de gebruiker gelezen en
opgevolgd dienen te worden. Alleen dan kan de juiste werking
van de Room-Manager gewaarborgd worden

1.2

Toepassingsgebied

De Room-Manager is ontworpen voor gebruik in woningen en
utiliteit en niet voor het gebruik in de industrie. De RoomManager kan de verwarming, de airconditioning, de ventilatie
en de zonwering besturen en regelen van maximaal drie
ruimten. Hij heeft hier onder andere een aantal schakelklokken voor tot zijn beschikking. Tevens kan hij ook een
aantal comfortfuncties aansturen en kan door een moderne
sensortechniek ook op de Room-Manager zelf bediend
worden.
Let op:
De Room-Manager kan niet toegepast worden in
veiligheidsketens zoals NOOD-UIT of NOODoproepinstallaties omdat de transmissie van de
stuursignalen gebaseerd is op radiosignalen en
een storingsvrije overdracht niet gewaarborgd is.
Voor schade ontstaan door het gebruik van de Room-Manager
buiten de vermelde toepassingsgebieden en/of bij het niet
opvolgen van de veiligheidsadviezen zijn wij niet verantwoordelijk.

4

Gebruikershandleiding

1.3

Over deze documentatie

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de eindgebruiker en
behandelt de bediening en het menugebruik van de RoomManager.

Voor de (de)montage, de installatie en configuratie
van het apparaat wendt u zich tot de elektro
installateur
Foutieve installatie en configuratie kunnen tot
schade aan personen en zaken leiden.

Moeller Electric NV

5

2

De Room-Manager

2.1

Bediening

De Room-Manager kan eenvoudig bediend worden door het
aanraken van de pulsdrukkers en/of het sensorwiel.

Pulsdrukker
LED
Sensorwiel
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Belangrijk:
Wanneer de Room-Manager de tekst “AUB niet bedienen,
sensorveld wordt gekalibreerd” aangeeft mag u het
sensorwiel of de drukknoppen NIET aanraken. Het sensorpaneel wordt namelijk nu gekalibreerd en een aanraking kan de werking van het sensorveld verstoren.
Advies:
Door de specifieke werking van de pulsdrukkers en het
sensorwiel is het niet mogelijk deze te bedienen met
isolerende voorwerpen. Bijvoorbeeld het bedienen van de
Room-Manager met rubberhandschoenen aan is niet
mogelijk.

Moeller Electric NV
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2.1.1 Lokale pulsdrukkers
De lokale pulsdrukkers vervangen een 2 voudige draadloze
wandschakelaar en dienen voor het ter plaatse handmatig
bedienen van apparaten en/of verlichting.
Advies:
Het programmeren van de lokale pulsdrukkers mag alleen
uitgevoerd worden door een bekwame elektro installateur.
Om de pulsdrukkers te bedienen drukt u op het
aangegeven sensorgebied op de Room-Manager. De
pulsdrukkers zijn met een rode LED aangegeven.
De pulsdrukkers kunnen bediend worden door uw vinger
dichtbij het sensorvlak te houden of deze aan te raken. Er
wordt onderscheidt gemaakt tussen een korte of langere
bediening. Bij een korte bediening hoort u één toon en bij een
langere bediening hoort u twee tonen.
Actor

Bediening
Korte bediening Lange bediening
Pulsdrukker
Pulsdrukker
Boven/Onder
Boven/Onder

Schakelactor
Apparaat aan/uit
(voor bijvoorbeeld
schakelen apparaat.)
Dimactor
Licht aan/uit
Jalousie-actor
Analoge-actor
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Lamellen
openen/sluiten
Apparaat aan/uit

Apparaat aan/uit

Licht
helderder/donkerder
Jaloezie openen/sluiten
Waarde
hoger/lager
Gebruikershandleiding

2.1.2 Sensorwiel
Het sensorwiel wordt gebruikt om door de menustructuur te
navigeren en om de gewenste instellingen te maken in de
submenu’s.
Er bestaan 2 mogelijkheden om het sensorwiel te bedienen:
bedienen:
•

Aanraken en gelijktijdig “draaien”

•

Kort aanraken

Zowel het indrukken als het draaien worden aangeduid met
een bijbehorende pieptoon.

Aanraken en gelijktijdig “draaien”
Druk op het sensorwiel en draai dan gelijktijdig om door de
hoofdpagina’s en submenu’s te bladeren en instellingen te
plegen.

Kort aanraken
Druk kort op het sensorwiel om het gewenste submenu op
te roepen, een keuze te bevestigen of gemaakte instellingen toe te passen.

Handmatig bedienen
In de hoofdpagina’s uitgangen en zonwering heeft u in de
submenu’s de mogelijkheid de geselecteerde uitgangen en/of
de zonweringen handmatig met behulp van het sensorwiel te
bedienen.

Moeller Electric NV
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Drukt u hiervoor op de aangegeven sensorplaats op het
sensorwiel op de Room-Manager.
Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een korte of langere
bediening. Bij een korte bediening hoort u één toon en bij een
langere bediening hoort u twee tonen.
Actor
Korte bediening
Sensorplaats
Boven

/Onder

Dimactor

Licht aan/uit

Jaloezie-actor

Lamellen
openen/sluiten
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Bediening
Lange bediening
Sensorplaats Boven
/ Onder
Licht
helderder/donkerder
Jaloezie
openen/sluiten
Gebruikershandleiding

2.2

Visualisering

De Room-Manager is voorzien van een LCD scherm, welke
gebruikt wordt om informatie weer te geven van de
verschillende hoofdpagina’s. Tevens worden hierop ook de
diverse menu’s getoond.

2.2.1 De opbouw van een hoofdpagina

In de kopregel staat de naam van de hoofdpagina
en een richtingspijl die aangeeft in welke richting u
door de hoofdpagina’s scrollen kan. Het getal
erachter geeft het cijfer van de hoofdpagina aan.
Het hoofdvenster geeft alle informatie aan van
de hoofdpagina en zijn submenu’s. Voor
uitgebreidere informatie zie hiervoor de
beschrijving van elke hoofdpagina.
De voetregel geeft de actuele tijd en de datum
aan.

Moeller Electric NV
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2.2.2 Navigatiehulp in submenu

In de kopregel vindt u een navigatiepijl, de naam
van de hoofdpagina en daaronder de naam van
het actuele submenu.
Hier staan de afzonderlijke submenu’s opgenoemd.

12

Gebruikershandleiding

3

De verschillende menu’s

De Room-Manager is zo georganiseerd dat men een zeer snel
overzicht heeft over de verschillende hoofdpagina’s en vanuit
daaruit kan men met behulp van een korte puls op het
sensorwiel snel door navigeren naar de verschillende
submenu’s.
•

Ruimte 1

•

Schakelklokken

•

Ruimte 2

•

Aanwezigheidsimulatie

•

Ruimte 3

•

Scènes

•

Ventilatie

•

Logische schakelingen

•

Buitentemperatuur

•

Tijd en datum

•

Ingangen

•

Batterijstatus

•

Uitgangen

•

Algemeen

•

Zonwering

Opmerking:
Het is afhankelijk van de configuratie van de RoomManager of alle hoofdpagina’s, submenu’s of symbolen
beschikbaar zijn. Is bijvoorbeeld geen ventilatie geconfigureerd, dan is ook de bijbehorende hoofdpagina (ventilatie)
niet zichtbaar.
Terug

Via het menupunt Terug kunt u altijd het actuele
submenu verlaten en terugkeren naar het
bovenliggende menu of hoofdpagina.

Moeller Electric NV
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3.1

Hoofdpagina ruimte 1

Op deze pagina kunt u alle gegevens voor de temperatuursregeling in deze ruimte instellen.

Hier wordt de actuele ruimtetemperatuur door de
Room-Manager gemeten aangegeven.
AAN: Geeft door het overeenkomende symbool
aan of er verwarmt ( ) of gekoeld ( ) wordt.
UIT: Geeft aan dat er niet verwarmd of gekoeld
wordt. Het symbool geeft nu aan of er als laatste
verwarmd of gekoeld is.
Geeft de bedrijfsmode voor verwarmen/koelen
aan.
Geeft de actuele bedrijfsmodi en de bijbehorende schakeltemperaturen aan.
Tijdens het verwarmen en/of koelen wordt
daarentegen een 0,3°C hogere resp. lagere
temperatuur aangegeven.
Venstercontact: Hier wordt aangegeven of de
vensters die voorzien zijn van een venstercontact(max. 3 per ruimte) geopend of gesloten
zijn. Is een venster geopend dan wordt
automatisch voor het verwarmen en koelen de
nachtstand ingesteld.
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3.1.1 Instellen
Temperatuur instellen
Let op:
Te laag resp. te hoog ingestelde temperaturen
kunnen tot onderkoeling resp. tot oververhitting van
de ruimte leiden.
Offset

De door de Room-Manager gemeten ruimtetemperatuur kan door zich in de buurt bevindende
warmte- of koudebronnen afwijken van de
werkelijke ruimtetemperatuur. Hiervoor kunt u een
correctiefactor instellen waarmee de gemeten
waarde verhoogd resp. verlaagd wordt.
Bereik: -3°C tot +3°C

Verwarmen Geeft u hier voor de bedrijfsmode Comfort,
Stand-by, Nacht en Vorstbescherming de
gewenste temperatuur in voor het verwarmen in
ruimte 1. Als de ruimtetemperatuur daalt tot 0,3°C
onder deze gewenste temperatuur, dan start het
verwarmen. Bij het bereiken van de gewenste
temperatuur wordt de verwarming weer
afgeschakeld.
Bereik: 0° tot 49,5°C
Opmerking:
De gewenste temperatuur voor het verwarmen moet voor
elke bedrijfsmode altijd minstens 0,5°C (dode band) lager
zijn als de gewenste temperatuur voor het koelen.
Moeller Electric NV
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Koelen

Geeft u hier voor de bedrijfsmode Comfort,
Stand-by, Nacht en Vorstbescherming de
gewenste temperatuur in voor het koelen in
ruimte 1.
Als de ruimtetemperatuur stijgt tot 0,3°C boven
deze gewenste temperatuur, dan start het koelen.
Bij het bereiken van de gewenste temperatuur
wordt de koeling weer afgeschakeld.
Bereik: 0,5° tot 50°C

Opmerking:
De gewenste temperatuur voor het koelen moet voor elke
bedrijfsmode altijd minstens 0,5°C (dode band) hoger zijn
dan de gewenste temperatuur voor het verwarmen.

Tijdprofiel instellen
Hier kunt u voor elke dag van de week tijdprofielen instellen.
Opmerking:
Deze instellingen zijn alleen actief als voor ruimte 1 de
bedrijfsmode Auto ingesteld is.
U kunt voor elke dag maximaal drie tijdzones instellen en deze
de bedrijfsmodi Comfort of Stand-by toewijzen.
Voor de tijd buiten de drie ingestelde tijdzones wordt
automatische de bedrijfsmode Nacht ingesteld.
Als u voor een dag de instelling van een andere dag wilt
overnemen dan kunt u via de optie copy en het kiezen van de
gewenste dag deze kopiëren.
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3.1.2 Bedrijfsmode
Hier kiest u de actuele bedrijfsmode voor ruimte 1 uit.
Auto

Als u deze mode kiest dan wordt het in het
menupunt Tijdprofiel instellen vastgelegde
tijdprofiel voor die dag uitgevoerd.

Comfort

In deze mode wordt er volgens de in het
menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode
Comfort verwarmd en/of gekoeld.

Stand-by

In deze mode wordt er volgens de in het
menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode
Stand-by verwarmd en/of gekoeld.

Nacht

In deze mode wordt er volgens de in het
menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode
Nacht verwarmd en/of gekoeld.

Vorstbescherming In deze mode wordt er volgens de in het

menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor de bedrijfsmode
Vorstbescherming verwarmd en/of gekoeld.
Uit

Als u voor de bedrijfsmode de mode Uit kiest
wordt er niet verwarmt en/of gekoeld in de
ruimte.

Moeller Electric NV
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3.1.3 Verschillende Modi
Hier maakt u een keuze tussen de verschillende modi.
Alleen
In deze mode wordt er volgens de in het
verwarmen menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor verwarmen in de
bedrijfsmode Comfort, Stand-by, nacht en
vorstbescherming verwarmd. Er wordt niet
gekoeld.
Alleen
koelen

In deze mode wordt er volgens de in het
menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor koelen in de bedrijfsmode Comfort, Stand-by, nacht en vorstbescherming
gekoeld. Er wordt niet verwarmd.

Verwarmen In deze mode wordt er volgens de in het
& koelen menupunt Temperatuur instellen ingestelde
temperatuurniveaus voor verwarmen en koelen in
de bedrijfsmode Comfort, Stand-by, nacht en
vorstbescherming verwarmd en gekoeld.

3.1.4 Vakantie modus
Opmerking:
Om instellingen in het submenu Vakantie te maken moet
de bedrijfsmode AUTO geactiveerd zijn. Indien een andere
bedrijfsmode geactiveerd is dan wordt dit bij de keuze van
het submenu Vakantie door een melding op het display
aangegeven.
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Begint op

Hier vult u de datum en de tijd in vanaf wanneer
uw vakantie begint.

Eindigt op

Hier vult u de datum en de tijd in wanneer uw
vakantie eindigt.

Bedrijfsmode Stel hier de bedrijfsmode(Vorstbescherming,
Stand-by, Nacht of Koelen) in dat actief moet
zijn tijdens uw vakantie.
Aanwezigheid Hier activeert (AAN) u resp. deactiveert (UIT) u
de aanwezigheidssimulatie tijdens de
sim.
vakantietijd.
Toepassen

Kiest u Toepassen om de vakantiemodus te
activeren.

Verwijderen

Met verwijderen verwijdert u de tijd en
datuminstellingen en kunt u op elk moment de
vakantiemodus beëindigen.

Opmerking:
Als u tijdens de ingestelde vakantietijd de bedrijfsmode
wijzigt wordt automatisch de vakantiemodus gedeactiveerd.

3.1.5 Bedrijfsmode van alle ruimten
Als u in alle drie ruimten (ruimte 1 t/m 3) met de gelijke
bedrijfsmode wilt regelen, kunt u deze hier instellen.
De per ruimte ingestelde temperatuurniveaus voor deze
ingestelde bedrijfsmode worden dan automatisch overgenomen.
Als u hier voor de optie UIT heeft gekozen, dan wordt er in alle
drie ruimten niet gekoeld en niet verwarmd.
Moeller Electric NV
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3.1.6 Modi van alle ruimten
Als u in alle drie ruimten (ruimte 1 t/m3) de gelijke bedrijfsmode
hebben wil, dan kunt u deze hier instellen.

3.1.7 Vakantie modus van alle ruimten
Als u in alle drie ruimten (ruimte 1 t/m3) de vakantiemodus
activeren wil, dan kunt u deze hier instellen.

3.1.8 Namen wijzigen
Hier kunt u de naam van de hoofdpagina van ruime 1 wijzigen.

3.2

Hoofdpagina ruimte 2

Hier kunt u de gelijke instellingen doen zoals beschreven bij
hoofdpagina ruimte 1 voor een volgende ruimte.
Voorwaarde daarvoor is wel dat er in deze ruimte een
temperatuursensor of kamerthermostaat gemonteerd is.
Het verschil met de hoofdpagina van ruimte 1 is dat op de
hoofdpagina van ruimte 2 de actuele temperatuur wordt
aangegeven die door de temperatuursensor/kamerthermostaat
gemeten wordt en niet de temperatuur die door de RoomManager zelf gemeten wordt.
Alle andere instellingen en submenus zijn gelijk aan die van de
hoofdpagina van ruimte 1.

3.3

Hoofdpagina ruimte 3

Zie hiervoor de beschrijving van de hoofdpagina van ruimte 3.
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3.4

Hoofdpagina ventilatie

In deze hoofdpagina kunt u alle gegevens voor de ventilatieregeling instellen..

Actuele temperatuur door de Room-Manager zelf
gemeten.
Actuele bedrijfsmode van de ventilatie.
AAN/UIT: Geeft aan of de ventilatie in bedrijf is of
niet.

3.4.1 Bedrijfsmode
Hier stelt u de actuele bedrijfsmode voor de ventilatie in.
Auto

Als u deze mode kiest dan wordt het in het
menupunt Tijdprofiel instellen vastgelegde
tijdprofiel voor die dag uitgevoerd.

Party

In deze bedrijfsmode staat de ventilatie continu
aan, onafhankelijk van de in het menu Tijdprofiel
instellen vastgelegde tijdprofielen.

Uit

Als u deze mode kiest dan wordt er niet
geventileerd, onafhankelijk van de in het menu
Tijdprofiel instellen vastgelegde tijdprofielen.

Moeller Electric NV
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3.4.2 Tijdprofiel instellen
Hier kunt u voor elke dag van de week instellen in welke
tijdperiodes de ventilatie in bedrijf moet zijn.
Opmerking:
Deze instellingen zijn alleen actief als voor de ventilatie de
bedrijfsmode AUTO ingesteld is.
U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen
waarin de ventilatie in bedrijf moet zijn.
In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes is de ventilatie
uitgeschakeld.
Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een
andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze
van de gewenste dag, kopiëren.

3.4.3 Naam wijzigen
Hier kunt u de naam van de hoofdpagina voor ventilatie
wijzigen.
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3.5

Hoofdpagina buitentemperatuur.

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele, maximale
en minimale buitentemperatuur en over het verloop ervan.

Actuele buitentemperatuur
Trend aanduiding:
Buitentemperatuur stijgt
Buitentemperatuur daalt
Buitentemperatuur constant
Maximaal gemeten buitentemperatuur
Minimaal gemeten buitentemperatuur

3.5.1 Automatische reset
Stel hier een tijdstip in waarop dagelijks de gemeten
buitentemperatuurwaarden (maximale waarde, minimale
waarde en trend) gereset moeten worden. Als u geen
automatische reset heeft ingesteld staat de waarde xx:xx
ingesteld.

Moeller Electric NV
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3.5.2 Handmatige reset
Met deze keuze kunt u elk moment de gemeten waarden
resetten.

3.5.3 Geen automatische reset
Met deze keuze worden de gemeten waarden niet automatisch
gereset.

3.6

Hoofdpagina ingangen

Op deze pagina kunt u alle geconfigureerde ingangen(max.10)
zien en de actuele status ervan.

Lijst met alle geconfigureerde ingangen
Geeft de actuele draadloos ontvangen aangegeven status aan.

3.6.1 Naam wijzigen
Via dit submenu kunt u de namen van de ingangen afzonderlijk
wijzigen.
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3.7

Hoofdpagina uitgangen

Op deze pagina kunt u de status zien van alle geconfigureerde
uitgangen (max.10) en tevens deze uitgangen bedienen.

Lijst met alle geconfigureerde ingangen
Geeft de actuele status aan.

3.7.1 Handmatig bedienen
Zie van hoofdstuk 2.1 “Bediening” de paragraaf “Handmatig
bedienen”.

3.7.2 Naam wijzigen
Via dit submenu kunt u de namen van de uitgangen
afzonderlijk wijzigen.

Moeller Electric NV

25

3.8

Hoofdpagina zonwering

In deze hoofdpagina kunt u alle instellingen doen voor
maximaal 3 zonweringen.

Naam van de jaloezie-actor met de actuele
toestand: OP, NEER of STOP. De toestand OP en
NEER schakelen na een minuut automatisch over
op de toestand STOP.
Tijdprofiel: AUTO of UIT

3.8.1 Handmatig bedienen
Zie van hoofdstuk 2.1 “Bediening” de paragraaf “Handmatig
bedienen”.

3.8.2 Tijdprofiel activeren
Door de bedrijfsmode AUTO te kiezen activeert u de bij
Tijdprofiel instellen ingestelde tijdprofielen. Als u voor UIT
kiest dan deactiveert u de tijdprofielen.

3.8.3 Tijdprofiel instellen
Hier kunt u voor alle dagen van de week de tijdprofielen
instellen.
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Opmerking:
Deze instellingen zijn alleen actief als voor tijdprofiel
activeren de bedrijfsmode AUTO ingesteld is.
U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen
waarin de zonwering geopend moet zijn.
In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes blijft de
zonwering gesloten.
Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een
andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze
van de gewenste dag, kopiëren.

3.8.4 Naam wijzigen
Via dit submenu kunt u de namen van de zonweringen
afzonderlijk wijzigen.

3.9

Hoofdpagina schakelklokken

Op deze pagina kunt u maximaal 3 aangesloten apparaten via
schakelklokken besturen.

Naam van de aangesloten apparaten met de
actuele toestand: UIT of AAN.
Actuele bedrijfsmode van de aangesloten
apparaten
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3.9.1 Bedrijfsmode
Hier stelt u de actuele bedrijfsmode voor de aangesloten
apparaten in.
Auto

Als u deze mode kiest dan wordt het in het
menupunt Tijdprofiel instellen vastgelegde
tijdprofiel voor die dag uitgevoerd.

Altijd AAN In deze bedrijfsmode staat het apparaat continu
aan, onafhankelijk van de in het menu Tijdprofiel
instellen vastgelegde tijdprofielen.
Altijd UIT

In deze bedrijfsmode staat het apparaat continu
uit, onafhankelijk van de in het menu Tijdprofiel
instellen vastgelegde tijdprofielen.

3.9.2 Tijdprofiel instellen
Hier kunt u voor alle dagen van de week de tijdprofielen
instellen.
Opmerking:
Deze instellingen zijn alleen actief als voor tijdprofiel
activeren de bedrijfsmode AUTO ingesteld is.
U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen
waarin het aangesloten apparaat ingeschakeld moet zijn.
In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes is het apparaat
uitgeschakeld.
Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een
andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze
van de gewenste dag, kopiëren.
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3.9.3 Naam wijzigen
Via dit submenu kunt u de namen van de door de schakelklok
gestuurde apparaten afzonderlijk wijzigen.

3.10 Hoofdpagina aanwezigheidsimulatie
Op deze hoofdpagina kunt u de aanwezigheidsimulatie
activeren.

Actuele toestand van de aanwezigheidsimulatie:
AAN of UIT.

3.10.1 Activeren
Via dit submenu kunt u de de aanwezigheidsimulatie activeren
(AAN) of deactiveren (UIT).

3.10.2 Tijdprofiel instellen
Hier kunt u voor alle dagen van de week de tijdprofielen
instellen.
Opmerking:
Deze instellingen zijn alleen actief als de aanwezigheidsimulatie geactiveerd is.
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U kunt voor elke dag maximaal drie tijdperiodes instellen
waarin de aanwezigheidsimulatie ingeschakeld moet zijn.
In de tijd buiten de drie ingestelde tijdperiodes is de
aanwezigheidsimulatie niet ingeschakeld.
Als u voor een dag dezelfde instelling wilt hebben als een
andere dag, kunt u deze met het commando COPY, en keuze
van de gewenste dag, kopiëren.

3.10.3 Uitgangen kiezen
Hier kunt u instellen of een geconfigureerde uitgang wel of niet
mee moet doen met de aanwezigheidsimulatie.
Alle uitgangen die mee doen met de aanwezigheidsimulatie
worden in onregelmatige intervallen (van 10 minuten tot 1 uur)
geschakeld.

3.11 Hoofdpagina scènes
Op deze hoofdpagina kunt u de bediening van maximaal 6
bedienelementen(apparaten) samenvatten in maximaal 2
scènes.

Naam van de afzonderlijke scènes
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3.11.1 De uitgangen en functies toewijzen
Kies hier voor de toegewezen bedienelementen (pulsdrukker,
afstandsbediening) alle gewenste functies die met de scène
geactiveerd moeten worden

3.11.2 Scène oproepen
Via dit submenu kunt u de gewenste scène oproepen en
uitvoeren. De verschillende functies worden dan één voor één
met een tijdverschil van 1 seconde uitgevoerd.

3.11.3 Scène instellingen toepassen
Als u Toepassen kiest dan worden de instellingen voor de
verschillende scènes toegepast.

3.11.4 Naam wijzigen
Via dit submenu kunt u de namen van de scènes afzonderlijk
wijzigen.
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3.12 Hoofdpagina logische functies
Op deze hoofdpagina vindt u maximaal 3 door de elektroinstallateur geconfigureerde logische functies.
In de verschillende submenus kunt u zien hoe de verschillende
in- en uitgangen met elkaar verbonden zijn.

Namen van de logische functies
Actuele toestand van de logische functies: AAN of
UIT
Opmerking:
De aangegeven waarde hoeft niet aan de actuele waarde
te zijn omdat het apparaat ook door andere bedienelementen bedient kan worden.

3.12.1 Naam wijzigen
Via dit submenu kunt u de namen van de logische functies
afzonderlijk wijzigen.
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3.13 Hoofdpagina tijd en datum
Op deze hoofdpagina vindt u de ingestelde datum en de tijd en
kan indien gewenst hier ook gewijzigd worden.

Tijd
Datum

3.13.1 Tijd
Als de ingestelde tijd niet klopt dan kunt u deze wijzigen in het
submenu TIJD. Door accepteren te kiezen worden de nieuwe
instellingen toegepast.

3.13.2 Datum
Als de ingestelde datum niet klopt dan kunt u deze wijzigen in
het submenu DATUM. Door accepteren te kiezen worden de
nieuwe instellingen toegepast.

3.13.3 Zomertijd
In dit submenu kunt u instellen of er wel (JA) of niet (NEE)
automatisch omgeschakeld moet worden op zomertijd.
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3.14 Hoofdpagina batterijstatus
In deze hoofdpagina kunt u de batterijstatus van alle
batterijgevoede bedienelementen (pulsdrukkers, afstandsbediening, enz.) aflezen die met de Room-Manager verbonden
zijn.

Lijst met alle verbonden bedienelementen
Batterijstatus

Melding van een zwakke batterij
Aanvullend op bovenstaande hoofdpagina wordt een zwakke
batterij van een bedienelement onmiddellijk na elke bediening
van dit bedieningselement direct op de Room-Manager
aangegeven.
Om deze melding weer te deactiveren moet u kort op het
sensorwiel drukken.
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3.15 Hoofdpagina algemeen

3.15.1 Reinigingsfunctie
In dit submenu kunt u een tijd van 1 tot 4 minuten instellen ten
behoeve van de reinigingsfunctie. Als u deze functie activeert
kunt u zonder gevaar dat u iets ongewild bedient het bedienoppervlak van de Room-Manager reinigen.
Opmerking:
De reinigingsfunctie blijft de volle ingestelde tijd in bedrijf
(max. 4 minuten) en kan niet onderbroken worden.

3.15.2 Gebruikerscode
Met een gebruikerscode kunt u de Room-Manager beveiligen
tegen bediening door onbevoegden. Als u de optie gebruikerscode geactiveerd heeft kan er alleen door de hoofdpagina’s
gebladerd worden, voor toegang tot de submenu’s moet de
gebruikerscode ingevuld worden.
Opmerking:
Als u de gebruikerscode kwijt of vergeten bent, wendt u
zich dan tot de installateur of direct tot de fabrikant.
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Huidige
code

Hier wordt de actuele code getoond. De af fabriek
ingestelde code luidt: 0000.

Code

Hier kunt u instellen of er wel of niet gevraagd
moet worden naar de gebruikerscode.

Code
wijzigen

Via deze optie kunt u ten aller tijde de gebruikerscode wijzigen.

3.15.3 Taal
In dit submenu kunt u de taal van het menu en het display
instellen en/of wijzigen.

3.15.4 Contrast
Hier stelt u het contrast in van het display.

3.15.5 Verlichting
In dit submenu kunt u de verlichtingssterkte instellen en/of
wijzigen voor het actieve display (LCD actief), het display in de
stand-by (LCD stand-by) en de LED’s in de 4 pulsdrukkers op
de Room-Manager.

3.15.6 Signaalgever
Hier kunt u instellen of de bediening van de pulsdrukkers en
het sensorwiel akoestisch bevestigd moet worden. (JA) of
(NEE).
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3.15.7 Standaard pagina
In dit menu kunt u instellen naar welke hoofdpagina de RoomManager moet terugspringen naar elke bediening. De tijd waar
na dit gebeurd kunt u instellen bij: Terug na:.
Als u geen standaard pagina ingesteld heeft dan springt de
Room-Manager na de bediening en ingestelde tijd terug naar
de actuele hoofdpagina.

3.15.8 Versie
Hier vindt u informatie over de hard- en softwareversie.

3.15.9 Voor de installateur
Dit submenu is alleen bedoelt voor de installateur en niet voor
de gebruiker.
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