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1 seconde

Stap 1: De YOKISHUB instellen op de aanleermodus
 ▶ Druk 3 lang op het symbool  van de YOKISHUB. 
De twee leds knipperen afwisselend om te bevestigen dat de YOKISHUB in de 
aanleermodus staat.

3 seconden

Leds van de 
YOKISHUB

Vooraf:
 ▶ Alle modules met dezelfde 
fase voeden.
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 ▶ De YOKISHUB aansluiten op de ADSL gateway.

 ▶ De YOKISHUB voeden met dezelfde fase als die van de modules.

230V

GIDS BIJ DE SNELLE INGEBRUIKSTELLING
De  configureren zonder App (max. 10 modules)*

*gebruik voor een onbeperkt aantal installaties de App  

OPMERKING:  De YOKISHUB NON mag niet eerder geconfigureerd zijn met de App   
  YOKISPRO. Elke vorm van configuratie met de App YOKISPRO belet de  
  procedure voor de snelle ingebruikstelling. Ook met de procedure   
  DE CONFIGURATIE VAN DE YOKISHUB RESETTEN (zie verderop) kan   
  men niet terugkeren naar de programmering voor een snelle   
  ingebruikneming.

1 seconde

NL
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 ▶ De leds van de YOKISHUB en van de module knipperen 1 keer om de registratie te 
bevestigen.

Led

Connect1 keer drukken

1 keer drukken

 ▶ Druk 1 keer op het symbool  van de YOKISHUB.
 ▶ Druk dan binnen de 30 seconden één keer op de knop “connect” van de module.

Stap 2: De modules in de database van de YOKISHUB registreren

Stap 3: De Radio Bus tussen de modules aanmaken

 ▶ Druk één keer op de knop “connect” van de module A (het led van de module A 
begint te knipperen).

 ▶ Druk dan binnen de 30 seconden één keer op de knop “connect” van de module B: 
de Radio Bus-verbinding tussen de twee modules wordt gemaakt en hun leds knipperen 
niet meer.

Led

Connect
Led

Connect

Led

Connect

A B C

1 keer drukken 1 keer drukken

Enz.

 ▶ Herhaal dezelfde stappen voor de verbinding tussen de modules B en C en dan tussen 
alle andere.

OPGELET: voor de onderlinge verbindingen tussen de modules raadpleegt u de gebruiks-
aanwijzingen en de catalogus van YOKIS, paragraaf “MOGELIJKE VERBINDINGEN”.

Voor ELKE module die u wenst te registreren (max. 10) herhaalt u de twee volgende stappen:
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3 seconden

Stap 4: de aanleermodus afsluiten

 ▶ Druk 3 seconden op het symbool  op de YOKISHUB. 
Het radio-led  knippert snel om te bevestigen dat de YOKISHUB niet meer in de 
aanleermodus staat.

Stap 5: De YOKISHUB verbinden met de App YnO

Aan de klant vragen om:
 ▶ De App  te lanceren met zijn Gebruikersnaam en Wachtwoord. 
 ▶ De App  te verbinden met de YOKISHUB. 

Om de App YnO te verbinden met de YOKISHUB:

Ontdek hoe uw klant een YnO 
Account kan aanmaken en dit kan 
verbinden met de YOKISHUB.  

Scan de QR-code 
en bekijk het 

filmpje

 ▶ Als u een nieuwe module toevoegt en om het systeem in de 
App bij te kunnen laten werken, moet de verbinding onge-
daan maken en opnieuw verbinding maken met . Alleen 
op deze manier kunt u de nieuwe modules in de App zien.

 ▶ ls u hierna nieuwe modules wenst toe te voegen aan de Radio BUS moet u de proce-
dure vanaf Stap 1 herhalen.

Opmerking: bij Stap 3 voegt u aan de Radio Bus alleen de nieuwe modules toe.
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3. Raak “Geavanceerde configuraties” aan onderaan op de pagina.

4. Raak “Ik geef mijn systeem vrij” aan.

De verbinding tussen de HOKISHUB en de YnO ongedaan maken:

1. Raak het pictogram bovenaan rechts op de homepagina aan.

2. Raak de melding “De informatie aanpassen” in de balk aan de zijkant aan.

 Handig om te weten:

De configuratie van de  
YOKISHUB resetten (Verwijderen 
van scenario’s, toewijzen, programmeren, 
enz...)

 ▶ De aanleermodus openen door 3 
seconden op het symbool  te drukken 
van de YOKISHUB. Druk 10 keer op 
het symbool  van de YOKISHUB. De 
twee leds knipperen tegelijkertijd om te 
bevestigen dat de configuratie is gereset.

10 keer 
indrukken

Een module vervangen
 ▶ De Bus-verbindingen op de modules in 
het systeem verwijderen:

• Houd de toets “connect” op elke  
 module minstens 3 seconden   
 ingedrukt.

• Het ledlampje van de module   
 knippert 2 keer om te bevestigen  
 dat de draadloze verbindingen   
 verwijderd zijn.

 ▶ De configuratie van de YOKISHUB 
herstellen.

 ▶ Herhaal de volledige procedure van stap 1.
 ▶ Sluit af en start weer  op om het 
systeem in de applicatie bij te werken.


