
VH Control – CALYPSO / CALYPSO-W 
Handleiding & Instructies 
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Thermostaat bedienen en programmeren via de App 
De thermostaat kunt u via de APP bedienen en programmeren. Alle menu items vindt u via 
de instellingen knop rechts:  

U kunt de volgende instellingen aanpassen: 

• Sensor switch: pas de gebruikte sensor aan (Ruimtesensor, vloersensor of beide sensoren) 

•  Room temp compensation: Kalibreer de weergegeven kamertemperatuur 

• Floor temp compensation: Kalibreer de weergegeven vloertemperatuur 

• Temp Difference: stel in bij welk temperatuurverschil de thermostaat schakelt 

• °F/°C: Kies de gewenste temperatuureenheid (F: Fahrenheit; C: Celcius) 

• Edit: programma aanpassen 
 

Programmamodus, Vakantie of Hold modus 

Via de         knop kunt u de modus van de thermostaat aanpassen. 
 

Toetsblokkering 
Met de  knop blokkeert u de toetsen op de thermostaat. 

 

Algemene instellingen 

Via de  toets kunt u de algemene instellingen van de thermostaat aanpassen: 

• Device name: Naam van de thermostaat. Geef de thermostaat een 
eigen naam zodat u deze herkent. 

• Device sharing: deel de thermostaat met leden van uw familie of uw huisgenoten. 

• Device info: Device ID. 

• Create Group: Groepeer thermostaten om deze tegelijkertijd te bedienen. 

Functies & Bediening 
 

Aan/uitschakelen 
Schakel de thermostaat aan of uit met de Powerknop: 
Let op: wanneer de vorstbeveiliging modus ingeschakeld is, blijft deze ook actief wanneer de thermostaat 
wordt uitgeschakeld. 

Tijdelijk de ingestelde temperatuur wijzigen 
Wanneer de thermostaat in programmamodus werkt kunt u tijdelijk de gewenste temperatuur aanpassen 
door de temperatuur aan te passen met de ▲ en ▼ knoppen. De nieuwe ingestelde temperatuur 
knippert gedurende ca. 30 seconden. De thermostaat zal op het volgende schakelmoment weer terug 
gaan naar het ingestelde programma. 
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Dag en tijd instellen 
Doorloop de volgende stappen om de juiste dag en tijd in te stellen: 

1. Druk op ◯ om het menu te openen. 
2. Het klok symbool begint te knipperen. 
3. Druk nogmaals op ◯ om de dag te kunnen aanpassen. 
4. Gebruik ▲ en ▼ om de juiste dag te kiezen. 
5. Druk op ◯ om te bevestigen en het uur te kunnen instellen. 
6. Gebruik ▲ en ▼ om het juiste uur te kiezen. 
7. Druk op ◯ om te bevestigen en de minuten te kunnen instellen. 
8. Gebruik ▲en ▼ om de juiste minuten te kiezen. 
9. Druk op ◯ om te bevestigen, de gegevens worden opgeslagen en na 20 sec. keert u automatisch 

terug naar het startscherm. 

Let op: De Wifi versie van deze thermostaat (Calypso-W) zal de tijd instellingen automatisch updaten 
wanneer in de app de locatiegegevens zijn aangezet en de thermostaat verbinding heeft met het internet. 

Toetsblokkering 
Door de toetsen te blokkeren kunt u voorkomen dat de instellingen per ongeluk of door kinderen worden 
gewijzigd. 

• Schakel de thermostaat in en houdt gedurende ca. 3 sec de ⮌ knop ingedrukt om de 
toetsblokkering te activeren. In het scherm ziet u  verschijnen. 

• Om te deactiveren: Houd de ⮌ knop opnieuw gedurende ca. 3 sec ingedrukt. 

Vakantiemodus 
Doorloop onderstaande stappen om de vakantiemodus in te stellen: 

1. Druk op ◯ om het menu instellingen de openen 
2. Druk op ▲of ▼ om “Holiday” te selecteren. 
3. Druk op ◯  om het aantal vakantiedagen te kunnen selecteren. 
4. Gebruik ▲ en ▼ om het aantal vakantiedagen te selecteren. 
5. Druk op ◯ om de gewenste temperatuur te kunnen instellen. 
6. Gebruik ▲ en ▼ om de gewenste temperatuur in te stellen. 
7. Druk op ◯ om de gegevens op te slaan, na ca. 20 sec. keert u automatisch terug naar het 

startscherm. 

Let op: om de vakantiemodus te annuleren, stel het aantal vakantiedagen in op 0 of dubbelklik op de 
powerknop. 
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Hold modus 
Wanneer u de holdmodus toepast zal de thermostaat constant de ingestelde temperatuur aanhouden 
zonder programma. 

Doorloop onderstaande stappen om de hold modus in te stellen: 

1. Schakel de thermostaat in met de powerknop 
2. Druk op ◯ om het menu te openen. 
3. Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de HOLD modus te selecteren. 
4. Druk op ◯ om de HOLD modus te activeren (ON) of deactiveren (OFF). 
5. Om HOLD te activeren kies ON. 
6. Druk op ◯ om naar de temperatuurinstellingen te gaan. 
7. Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. 
8. Druk op ◯ om de gegevens op te slaan. 

 

Let op: om de HOLD modus te annuleren, stel de modus in op OFF of dubbelklik op de powerknop. 

 

Open raam detectie 
 

De thermostaat kan een open raam of deur opmerken door een snelle daling van de ruimte temperatuur. 
Wanneer de open raam detectie wordt geactiveerd zal de thermostaat de warmte vraag stopzetten 
gedurende 15 minuten wanneer een snelle daling van de ruimte temperatuur is opgemerkt. 
Wanneer de temperatuur weer stabiel is, zal het programma automatisch worden hervat. 
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Programma instellingen 
 

Op de thermostaat kan een programma worden ingesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de 
werkdagen (Ma t/m Vr) en Zaterdag en Zondag. De werkdagen worden tegelijkertijd ingesteld, de 
zaterdag en zondag programmeert u individueel. 

Doorloop onderstaande stappen om het programma aan te passen: 

• Schakel de thermostaat in met de powerknop. 
• Gebruik de ◯ knop om het menu te openen. 
• Gebruik de ▲ en ▼ knoppen om EDIT te selecteren 
• Druk op ◯ om de dagselectie te openen 
• Gebruik de ▲ en ▼ om de dag die u wenst te selecteren in te stellen 
• Druk op ◯ om de gewenste periode te openen 
• Gebruik de ▲ en ▼ om de periode die u wenst te selecteren in te stellen 
• Druk op ◯ om de tijdsinstellingen te openen 
• Gebruik de ▲ en ▼ om het gewenste uur (starttijd) te selecteren 
• Druk op ◯ om naar de minuten te gaan 
• Gebruik de ▲ en ▼ om de gewenste minuten (starttijd) te selecteren 
• Druk op ◯ om de gewenste temperatuur te openen 
• Gebruik de ▲ en ▼ om gewenste temperatuur in te stellen 
• Druk op ◯ om de gegevens op te slaan en naar de volgende periode te gaan. 
• Doorloop de stappen opnieuw om alle dagen en periodes in te stellen. 
• Wanneer alle gegevens zijn aangepast zoals gewenst druk op ◯ om de gegevens op te slaan. 

De thermostaat wordt vanuit de fabriek geleverd met een standaard programma. Dit programma is 
weergegeven in onderstaande tabel: 

 

  

Week Opstaan  Vertrekken Thuiskomen Nacht  

Maandag – Vrijdag 7:00 22 °C 8:30 19 °C 17:00 22 °C 22:00 19 °C 

Zaterdag 8:00 22 °C 8:30 22 °C 17:00 22 °C 22:00 19 °C 

Zondag 8:00 22 °C 8:30 22 °C 17:00 22 °C 22:00 19 °C 
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Ondersteuning 
 

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur of voor 
Nederland/België: 

VH Control 
info@vh-control.nl 
033 – 303 4336 
 

  

BEKIJK OOK INSTRUCTIEFILMPJES OP 
WWW.VERWARMINGHANDEL.NL/DOWNLOADS 
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