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Eerste installatie 

Netwerkinstellingen 

Het display heeft een actieve internetverbinding nodig om te 

kunnen functioneren. Na het opstarten zal het netwerk-selectie 

scherm zichtbaar zijn. Figuur 1. 

Klik op het gewenste netwerk, om hier verbinding mee te maken. 

Vul, indien nodig, het wachtwoord in. Klik op ‘Verbinden’ om 

verbinding te maken met het geselecteerde netwerk. Figuur 2.

 
Figuur 1. Netwerk selecteren

 

Figuur 2. Netwerk instellen 
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Update 

Na succesvol verbinden met het netwerk zal een update worden 

uitgevoerd om de nieuwste software-versie te installeren. Na deze 

update zal het display automatisch doorstarten. Figuur 3.

 

Figuur 3. Updaten 
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Display 
Om het display te kunnen gebruiken is een BeNext account vereist.   

‘Demo’ maakt het mogelijk om de functionaliteit van het display te 

testen zonder dat er een account vereist is. Om de demo modus te 

verlaten is een herstart van het display noodzakelijk. Dit kan 

worden gedaan door kortstondig het display van zijn voeding te 

ontkoppelen. 

Klik op ‘Log in’ om in te loggen met uw account, zie het hoofdstuk 

‘Inloggen’.  

Taal 

Om de taal van het display te wijzigen, klikt op het vlag icoon in de 

rechterbovenhoek, en selecteer de gewenste taal.   

 

 

Figuur 4. Welkom scherm 
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Inloggen 
In het login scherm, figuur 5, vult u uw gebruikersnaam en 

wachtwoord van uw account in en klik op ‘Log in’ om in te loggen.

 

Figuur 5. Login scherm 
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Thermostaat bediening 

Het display ondersteund meerdere kamerthermostaten, in het geval van een 

systeem met meerdere temperatuur zones. 

Het eerste scherm bevat de kamerthermostaten welke mogelijk 

geconfigureerd zijn voor uw systeem. 

 

Figuur 6. Klimaat bediening 
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Energie overzicht 
Het actuele energie inzicht laat in één overzicht zien wat de actueel 

opgewekte energie is van de zonnepanelen en het energie verbruik van het 

elektriciteitsnet of de energie terug levering naar het elektriciteitsnet. 

De som van beide energie stromen resulteren in een actueel energie verbruik 

van de woning. 

 

Figuur 7. Actueel energie inzicht 
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Energie bundel overzicht 
Het display bevat energie bundel inzichten.  

Voor uw woning is een maandelijkse energie bundel ingesteld. Deze bundels 

zijn ingesteld voor de zonnepanelen, het warmwater gebruik, het energie 

gebruik van de verwarming en uw eigen huishoudelijke energie gebruik. 

Hiermee wordt voor u inzichtelijk gemaakt of uw zonnepanelen het goed 

doen en of uw energiegebruik binnen de vooraf gestelde verwachting blijft. 

 
Figuur 8. Bundel overzicht 

 
Figuur 9. Huishoudelijk- en gebouwgebonden energie 
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Service scherm 
Het display bevat een service scherm waarop berichten kunnen komen te 

staan over uw installatie of andere berichtgevingen die betrekking hebben tot 

uw woning of uw verwarmingsinstallatie. 
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Draadloze netwerk instellingen wijzigen 

Voor het wijzigen van de draadloze instellingen, dient u op het 

netwerkinstellingen icoon te klikken:  

 

Het netwerkinstellingen scherm zal verschijnen. Wijzig hier de 

gewenste netwerkinstellingen.  

Het display zal na ongeveer één minuut vanzelf terugkeren naar 

het display. 

Update 

Als er een update beschikbaar is voor het display zal een 

download icoon verschijnen in de rechterbovenhoek. Klik hierop 

om de automatische update te starten.  

Het is niet mogelijk om actief te zoeken naar een nieuwe update. 

 


