
Welkom thuis
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Maak kennis met de Nest Learning Thermostat

Huidige temperatuur
Laat zien wat de 
temperatuur in huis is.

Scherm
Wordt oranje wanneer de 
verwarming aan staat.

Status
Geeft ‘tijd tot temperatuur’ 
en andere indicaties weer.

Doeltemperatuur
Geeft de gewenste
temperatuur weer.

Nest Blaadje
Wordt weergegeven 
wanneer je energie 
bespaart.

Sensorvenster
Bevat sensoren voor 
temperatuur, 
luchtvochtigheid, licht 
en activiteit.



Even voorstellen

Druk op de ring voor het 
menu en draai om je keuze 
te selecteren.

Uit
Schakel de thermostaat uit.

Schema
Bekijk of wijzig het schema 
dat de Nest Thermostat 
maakt op basis van je 
temperatuuraanpassingen.

Energie
Bekijk hoeveel energie je 
de afgelopen tien dagen 
hebt verbruikt en waarom.

Instellen
Met opties zoals 
thermostaatvergrendeling 
en True Radiant.

Afwezig
Stel de Nest Thermostat 
in op ‘Afwezig’ wanneer 
je weggaat om energie 
te besparen als je niet 
thuis bent.
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Samenwonen met Nest

Energie besparen en je huis 
aangenaam warm houden. 
Met de Nest Thermostat vind 
je makkelijk de juiste balans.

Vanaf het eerste moment 
gaat dat eigenlijk vanzelf. 
Zet hem lager om energie 
te besparen, zet hem hoger 
om het warmer te maken. 
De Nest Thermostat leert 
van iedere aanpassing die 
je maakt.

En zo leert hij je steeds 
beter kennen.
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Dag 1

Installeren en instellen
We raden je aan je nieuwe 
Nest Thermostat te laten 
installeren door een 
gecertificeerd 
Nest-installateur.

Vind een installateur bij 
jou in de buurt op 
nest.com/eu/install.

Bediening op afstand
Verbind de Nest Thermostat 
met je wifi-netwerk, meld 
je aan voor een Nest-account 
op nest.com/eu/account en 
download de gratis Nest-app 
voor je mobiel of tablet.



Dag 7

True Radiant
De Nest Thermostat 
leert hoe lang het duurt 
om je huis warm te 
krijgen, zodat de 
gewenste temperatuur 
wordt bereikt op het 
moment dat jij dat wilt.

Bekijk je schema
Je kunt je schema 
aanpassen via de Nest 
Thermostat, internet 
of de Nest-app.

Nest Blaadje 
Het Nest Blaadje 
wordt weergegeven 
wanneer je een 
temperatuur 
kiest waarmee je 
energie bespaart.

Door de temperatuur 
slechts 1 °C lager te zetten, 
kun je tot wel 7% op je 
energierekening besparen.

Auto-Schema
 De Nest Thermostat 
onthoudt de 
temperaturen die je 
prettig vindt en bouwt 
een schema op. Pas 
de temperatuur aan 
wanneer je naar bed 
gaat of het huis verlaat.



Dag 30

Energierapport
Je maandelijkse 
e-mail met je 
Energierapport staat 
vol verbruiksinformatie 
en besparingstips.

Auto-Afwezig
Het systeem schakelt 
automatisch over naar 
een energiebesparende 
temperatuur als je niet 
thuis bent.

Energiegeschiedenis
Bekijk wanneer je 
verwarming aanstond 
en welk effect je eigen 
aanpassingen, het weer 
en Auto-Afwezig op je 
energieverbruik hebben.

Bespaar meer met 
Auto-Afwezig door je 
temperatuur bij afwezigheid 
in te stellen onder de 16 °C.



Overal te bedienen
Verbind je thermostaat met een 
wifi-netwerk en bedien deze op je 
mobiel, tablet of laptop.

Download de gratis Nest-app of 
ga naar nest.com/eu/account.

We nemen je privacy bijzonder 
serieus. Ga voor meer informatie 
naar nest.com/eu/privacy. Ga 
naar nest.com/eu/support voor meer 
informatie over de cijfers achter Nest.


