Montage- en bedieningshandleiding

.tiarda – Google Home
EasyControl

Google

1. Open Google Assistent en zeg/type
"Praat met Tiarda Home".

Home
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4. U ontvangt een e-mail van Google
waarin wordt bevestigd dat uw .tiardaaccount is aangemaakt.

2. U wordt gevraagd of .tiarda Home
Google om profielinformatie kan vragen
voor het aanmaken van een .tiarda
Home account. Reageer met "Ja".
Om gebruik te kunnen maken van .tiarda
Home heeft u een account nodig bij .tiarda
Home. Om een nieuwe te maken heb ik
alleen wat informatie nodig. Als u meer wilt
weten, zeg dan meer informatie. Kan ik
Google vragen naar uw naam, e-mailadres
en profielfoto?

3. Vervolgens wordt u gevraagd of u klaar
bent om uw nieuwe .tiarda Home
account aan te maken. Reageer
opnieuw met "Ja".
Oké. U vindt onze gebruiksvoorwaarden en
ons privacybeleid op onze website. U kunt
ze op elk moment bekijken. Bent u nu klaar
om uw nieuwe account aan te maken bij
.tiarda Home?

5. Daarna wordt u gevraagd of u klaar
bent om het aanmeld- en
verwarmingsproces te starten. Zeg "Ja”.
Howdy! Ik ben .tiarda, je persoonlijke
verwarmingsassistent. Ik help je de
temperatuur in je huis optimaal te regelen
en zorg ervoor, dat het altijd aangenaam
warm is als je thuiskomt.
Voordat we echter van start kunnen gaan,
moeten we nog een paar stappen doorlopen
voor het aanmelden en het verbinden van
de centrale verwarming. Daarbij help ik je
natuurlijk. Klaar? Bevestig met ja of nee.

6. Vervolgens wordt u gevraagd of u de
apparaten aan de onderkant van het
scherm heeft staan. Antwort met „Ja“.
[…]Heb je een Bosch EasyControl? Zo ja,
geef mij dan je toestel op. Antwoord anders
gewoon met nee.

Google

7. U ontvangt een e-mail van .tiarda met
alle nodige informatie en een
registratielink.

8. U wordt naar een Bosch-pagina geleid.
Druk op "SLUIT NU AN" om de
koppeling van uw toestel te bevestigen.

9. Accepteer de Gebruiksvoorwaarden.

Home
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10. Log in met uw Bosch ID (die u tijdens
het installatieproces van de EasyControl
heeft aangemaakt).

11. U wordt verzocht om toegang te
verlenen. Klik op "Instemmen".

12. Selecteer uw controller. Als er nog geen
controller beschikbaar is om te
selecteren, voer dan uw
controllergegevens en uw persoonlijke
wachtwoord in dat u met de app
gebruikt.

Google

13. Registratie succesvol! Sluit het
tussenvenster, alstublieft.

Home
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14. Je kunt nu commando’s geven aan
.tiarda door deze te zeggen. Een
overzicht van alle functies vindt u hier.

Veel plezier met .tiarda, je
persoonlijke assistent! ☺

