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INSTELLINGEN EN SYSTEEMVEREISTEN

SENZ WIFI 
Google Assistant- 
instellingen

Zorg ervoor dat u over het volgende beschikt voordat u verder gaat:
• De SENZ WIFI-app gedownload en op uw smartphone geïnstalleerd 

(download de SENZ WIFI-app via de App Store of Google Play)
• Een account ingesteld in de SENZ WIFI-app met uw eigen 

gebruikersnaam en wachtwoord
• Minstens één SENZ WIFI-thermostaat geïnstalleerd

• Bevestiging dat u de SENZ WIFI-thermostaten via de SENZ WIFI-app 
kunt bedienen

• De Google Home-app op uw smartphone gedownload

Wanneer u aan de bovenstaande instellingseisen hebt voldaan, volgt u de 
stappen hieronder om de Google Assistant-instellingen voor de SENZ 
WIFI-thermostaat in te schakelen:
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Uw SENZ WIFI-thermostaten 
zijn nu zichtbaar in de 
Google Home-app
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Wijs aan alle SENZ WIFI-
thermostaten locaties en 
kamers toe (in geval van 
meerdere thermostaten) in 
uw account 
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(OPMERKING - screenshots van de app kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte 
smartphone en taalinstelling)

DE GOOGLE ASSISTANT-INSTELLINGEN VOOR DE SENZ WIFI-THERMOSTAAT INSCHAKELEN

COMFORT YOU DESERVE

Open de Google Home-app 
op uw smartphone

Klik op het symbool "+” voor 
toevoegingen

Klik op ‘Set up device’

Klik in het gedeelte ‘Works 
with Google’ op ‘Have 
something already set up?’

Zoek 'SENZ WIFI-
thermostaat' en klik hierop

Log in op uw id.senzthermo-
stat.nVent.com-account met 
uw gebruikersnaam en wacht-
woord voor de SENZ WIFI-app

Wanneer u het verzoek om 
toestemming ziet om uw 
Google-account te verbinden 
met id.senzthermostat.nVent.
com, klikt u op ‘Ja, toestaan’

Klik op ‘Done’ in de 
linkerbovenhoek en sluit de 
pagina van de app
De SENZ WIFI-thermostaten 
die met Google Home 
verbonden kunnen worden, 
zijn nu zichtbaar

Selecteer één thermostaat 
(in geval van meerdere 
thermostaten) en klik 
rechtsonderin op 'Next'

Kies een locatie/huis voor die 
SENZ WIFI-thermostaat en 
klik rechtsonderin op ‘Next'

Kies een kamer voor die 
SENZ WIFI-thermostaat en 
klik rechtsonderin op 'Next'

Probeer een aantal van de 
spraakopdrachten in de 
onderstaande tabel; gebruik 
hiervoor de naam van de 
thermostaat die u aan de 
SENZ WIFI of kamer hebt 
toegewezen, en uw smart 
speakers die compatibel zijn 
met Google Assistant
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Gewenste actie Wat er gebeurt
Kan worden 
toegepast op Spraakopdracht Voorbeeldtekst

Stel een specifieke 
temperatuur in

Verander de gewenste temperatuur.

Opmerking:
In Weekschema (Programma 1, 2 of 3) 
gaat het schema na 2 uur verder.
In Constante modus is deze actie 
permanent.

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, stel [naam thermostaat/
groep] in op [temperatuur]."

"Hey Google, stel 
Badkamer in op 
22 graden."

Zet de thermostaat 
op de constante 
modus

Zet de thermostaat op de constante 
modus.

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, stel [naam thermostaat/
groep] in op VERWARMEN."

"Hey Google, stel 
Keuken in op 
VERWARMEN."

Zet de thermostaat 
op Weekschema

Zet de thermostaat op het laatst gebruikte 
weekschema (oftewel programmamodus 
= Programma 1, Programma 2 of 
Programma 3).

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, stel [naam thermostaat/
groep] in op AUTOMATISCH."

"Hey Google, 
stel Salon in op 
AUTOMATISCH."

Zet thermostaat UIT 
(ook gekend als de 
stand Afwezig)

Zet de thermostaat op de Constante 
modus en wijzigt de temperatuur van 
‘Instellen op’ naar 5°C. Zo wordt het 
vloerverwarmingssysteem uitgezet.

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, zet [naam thermostaat/
groep] UIT."

"Hey Google, zet 
de Badkamer 
UIT."

Controleer de 
huidige temperatuur

Er worden geen wijzigingen aangebracht. 
Huidige temperatuur wordt aangekondigd.

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, wat is de temperatuur in 
[naam thermostaat/groep]?"

"Hey Google, wat 
is de temperatuur 
in de Keuken?"

Stel de temperatuur 
hoger in

Zet ‘Instellen op’ 1,5°C hoger.

Opmerking:
In Weekschema (Programma 1, 2 of 3) 
gaat het schema na 2 uur verder.
In Constante modus is deze actie 
permanent.

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, stel de temperatuur van 
[naam thermostaat/groep] hoger in"

"Hey Google, stel 
de temperatuur 
van het Salon 
hoger in"

Stel de temperatuur 
iets lager in

Zet ‘Instellen op’ 1,5°C lager.

Opmerking:
In Weekschema (Programma 1, 2 of 3) 
gaat het schema na 2 uur verder.
In Constante modus is deze actie 
permanent.

Individuele 
thermostaat of 
Groep

"Hey Google, stel de temperatuur van 
[naam thermostaat/groep] iets lager in"

"Hey Google, stel 
de temperatuur 
van de Badkamer 
iets lager in"
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