
 
 

 

Dobiss VEO XS 

1 Opstarten Dobiss VEO XS 
Zet de spanning op van de Fermax DUOX installatie. Na een 20tal seconden is de monitor opgestart 
en zal een rode led oplichten.     
U kan nu het Touchscreen aanraken. Bij de 1ste aanraking zal automatisch de procedure ‘importing’ 
gestart worden. Alle gegevens worden spontaan uit de aanwezige en geconfigureerde Dobiss -
modules gehaald. 
 
U kan nu het aanraakscherm gebruiken. 

2 Weergave op de VEO XS 
Na de automatische import zullen alle uitgangen (relais en dimmers), rolluiken/screens, scenario’s en 

temperatuurzones onder hun respectievelijke iconen worden ondergebracht – indien ze beschikbaar 

zijn in de installatie. 

 

2.1 Uitgangen 
Als de uitgangen van verlichting in meerdere groepen worden onderverdeeld dan zullen deze 
groepen op het startscherm eveneens worden weergegeven.  
Selecteer een groep naar keuze en vervolgens worden alle uitgangen die onder deze groep werden 
geconfigureerd zichtbaar en klaar voor bediening. 
 
Als u ervoor kiest alle uitgangen van verlichting onder slechts 1 groep onder te brengen dan zullen op 
het startscherm alle uitgangen ook dadelijk worden weergeven. Er kunnen per scherm 6 items 
weergegeven worden. Swipe naar links of rechts (of gebruik de pijltjes) om naar eventueel volgende 
pagina’s te gaan. 
 

  
Een relais uitgang kan u bedienen door kort te drukken op het icoon of de naam. 

 
Een dimbare uitgang kan u aan- of uitzetten door kort te drukken; lang drukken is 
om de uitgang op en neer te dimmen. 
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2.2 Rolluiken / screens 
Voor iedere rolluik of screen zijn er 2 knoppen beschikbaar: omhoog en omlaag. 

2.3 Scenario’s 
Alle scenario’s die in het systeem aangemaakt werden, staan alfabetisch weergegeven op de monitor 

en kunnen gestart worden door kort te drukken op het icoon of de naam. 

2.4 Temperatuur 
Alle temperatuurzones uit het systeem worden weergegeven op de monitor. 

 

  

 

 

 

Swipe naar links of rechts (of gebruik de pijltjes) om naar eventueel volgende zones te gaan. 

3 Videofonie 
Het gebruik van de Dobiss VEO XS voor het gedeelte videofonie kan u terugvinden in de handleiding 
van de VEO XS.  
Instellen van belvolume, bel melodie, raadplegen van het fotogeheugen en andere functies komen 
daar aan bod. 

Zone Actuele temperatuur Status verwarming 

Gewenste temperatuur Duur van de gevraagde afwijking 

Terug naar kalender 

of wisselen tussen 

kalenders 

Gewenste 

temperatuur 

verhogen 

Duur afwijking 

vergroten 

Gewenste 

temperatuur 

verlagen 

Duur afwijking 

verkleinen 


