Release Notes Toon® van Eneco
software versie 3.1 en 3.2 (november 2015)
Eneco maakt regelmatig nieuwe software versies voor Toon®. Met deze software updates bieden wij u voortdurend
nieuwe functionaliteiten en productverbeteringen. Hieronder vindt u het complete overzicht van de verbeteringen
van software update 3.1 en 3.2 (november 2015).

Vernieuwd
1. Nieuw schermdesign
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Toon ontwikkelt zich razendsnel en maakt uw huis
steeds slimmer. Door alle nieuwe functies raakte het
homescherm wel erg vol. Daarnaast zijn we alweer
drie jaar op weg met Toon. De hoogste tijd voor een
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opfrisbeurt: alle schermen zijn aangepast. En opgewekt nieuws: vanaf deze maand kunnen ook Zon op
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Toon klanten de nieuwste software downloaden!
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Dit zijn de vijf grootste verbeteringen:
• P ersoonlijker. U kunt bijvoorbeeld uw eigen
homescherm samenstellen. Zo bepaalt u zelf
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wat u waar ziet.
• Frisser. Toon heeft een moderner design gekregen.
Met nieuwe kleuren, een beter leesbaar lettertype
en verrassende, speelse elementen. Meer van nu.
• Sneller. Met de nieuwe software navigeert u veel
sneller door Toon heen. Het voelt alsof u een
compleet nieuwe Toon heeft.
• Gebruiksvriendelijker. We vragen regelmatig feedback aan Toon-gebruikers. Wat vindt u prettig? Of
juist onhandig? Het nieuwe schermdesign is helemaal
op deze wensen gebaseerd. Zodat u -bijvoorbeeldsneller bij uw favoriete functies bent.
• E én familie. Het design van de Toon-apps voor
smarthphone en tablet zijn nu gelijk aan elkaar en
vormen zo één mooi geheel.

2. Het nieuwe homescherm
Met zoveel nieuwe functies op Toon is de vertrouwde
structuur met de tabbladen onderaan het homescherm
niet meer toereikend. Het nieuwe homescherm biedt
een goede oplossing met tegels. Een tegel (1) geeft u
alvast de belangrijkste informatie. U ziet bijvoorbeeld
hoeveel Watt u op dit moment verbruikt in uw huis.
Verdiepende informatie verschijnt wanneer u op een
tegel drukt. Alle actieve tegels zijn te benaderen via de
navigatie (2). Via het homescherm is het mogelijk om uw
thermostaatprogramma aan of uit te zetten (3). Wilt u in
één keer het volledige menu zien? Wanneer u Menu (4)
selecteert verschijnt een centrale menu-pagina (5). Aan
het nieuwe Update-icoon (6) herkent u wanneer er een
nieuwe software update voor uw Toon beschikbaar is.
Updaten is nu met één druk op Toon geregeld.
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3. Uw eigen homescherm samenstellen

4. Het bedienpaneel

U kunt uw eigen homescherm samenstellen door zelf

Heeft u Slimme Stekkers en/of Philips hue lampen

tegels toe te voegen (7). Wanneer u hierop drukt,

gekoppeld aan uw Toon? Voor de bediening hiervan is

verschijnt een nieuw scherm (8) met daarin alle keuze-

een centraal bedienpaneel gemaakt. Snel bereikbaar en

mogelijkheden die voor u beschikbaar zijn. Een tegel

makkelijk te vinden. Open het paneel via het nieuwe

verwijderen doet u door de tegel even ingedrukt te

schuifje (10). U vindt daar ook een knop Bedien opties,

houden. Er verschijnt vanzelf een optie waarmee u de

waarmee u onder meer Slimme Stekkers en (scenes van)

tegel kunt verwijderen (9). Zo bepaalt u zelf wat

Philips hue lampen kunt beheren.

u waar ziet.
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5. Rookmelder op Toon®
U kunt dankzij deze software update gebruikmaken van
de nieuwe functie Rookmelder op Toon. Deze slimme
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rookmelder koppelt u aan Toon. Thuis alarmeert de
rookmelder u bij rookdetectie op twee manieren: u hoort
een luid alarmsignaal en u krijgt een melding op uw Toon
(11). Bent u niet thuis? Via de Toon-app, sms of voicecall
krijgt u direct een alarmmelding. U kunt ook meerdere
contactpersonen instellen (12), zodat zij een melding
krijgen (via een sms of voicecall) bij rook in uw huis.
Daarnaast krijgt u bericht van Toon als de batterij van
uw rookmelder bijna leeg is, of als de verbinding van de
rookmelder met Toon is verbroken (13).
U bestelt de rookmelder via eneco.nl/speciaalvoorklanten

Verbeterd
1. Vergelijken met anderen
De hoeveelheid informatie in de Vergelijkfunctie is
vereenvoudigd en daarmee overzichtelijker geworden.

Rookmelding

Vergelijken en Vrienden staan nu in hetzelfde over-

Woonkamer

zicht. Vrienden worden zichtbaar door de daarvoor
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Annuleren

Telefoonnummer selecteren

bestemde optie aan te vinken (14).

Opslaan
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Selecteer een telefoonnummer voor deze functie:
(U kunt meerdere telefoonnummers selecteren)

0612345678
0687654321

U kunt uw contactgegevens wijzigen bij Instellingen - Meldingen.

