
De eerste keer dat de App YOKIS PRO gebruikt wordt, moet
een YOKIS Pro-bedrijfsaccount worden aangemaakt.

Dit account is nodig om de installaties te beschermen en in
de YOKIS Cloud op te slaan.

N.B.: tijdens het aanmaken van het account en/of het opslaan van de
installaties is een internetverbinding nodig.

De eerste keer dat de App YOKIS PRO gebruikt wordt, moet
een YOKIS Pro-bedrijfsaccount worden aangemaakt.

Dit account is nodig om de installaties te beschermen en in
de YOKIS Cloud op te slaan.

N.B.: tijdens het aanmaken van het account en/of het opslaan van de
installaties is een internetverbinding nodig.



Vind snel uw
wachtwoord terug als u
dit vergeten bent, door
hier op het scherm te

drukken

Vind snel uw
wachtwoord terug als u
dit vergeten bent, door
hier op het scherm te

drukken

Als u reeds over een
YOKIS Pro-

bedrijfsaccount
beschikt, kunt u zich

aanmelden met uw e-
mailadres en
wachtwoord

Als u reeds over een
YOKIS Pro-

bedrijfsaccount
beschikt, kunt u zich

aanmelden met uw e-
mailadres en
wachtwoord

«Demo»
stand

«Demo»
stand

E-mail

Wachtwoord

Een bedrijfsaccount aanmaken

Druk hier op het scherm
om snel een

professioneel YOKIS Pro-
account aan te maken

Druk hier op het scherm
om snel een

professioneel YOKIS Pro-
account aan te maken

Ik ben het paswoord vergeten Gastmodus



Met dit e-mailadres
kunt u uw installaties

terugvinden, pdf-
bestanden over hun
opstelling ontvangen

en gewaarschuwd
worden wanneer

belangrijke updates
voor uw App YOKIS
Pro beschikbaar zijn

Met dit e-mailadres
kunt u uw installaties

terugvinden, pdf-
bestanden over hun
opstelling ontvangen

en gewaarschuwd
worden wanneer

belangrijke updates
voor uw App YOKIS
Pro beschikbaar zijn

E-mailadres

Bevestiging van het e-mailadres



Op deze pagina heeft u toegang tot al uw
installaties

Druk op de icoon “Een project creëren” om
een nieuwe installatie aan te maken

Op deze pagina heeft u toegang tot al uw
installaties

Druk op de icoon “Een project creëren” om
een nieuwe installatie aan te maken

Een project creëren



Nu kunt u het type
installatie selecteren:

“Individueel” of
“Meergezinswoning”

Nu kunt u het type
installatie selecteren:

“Individueel” of
“Meergezinswoning”

Individuele installatie

Installatie 
meergezinswoning

Welk type installatie?



Voeg een foto van de
installatie toe om deze

sneller te kunnen
terugvinden

Voeg een foto van de
installatie toe om deze

sneller te kunnen
terugvinden

De informatie die
tijdens het

aanmaken van de
installatie ingevoerd

wordt, wordt
gebruikt in het

Installatierapport!

De informatie die
tijdens het

aanmaken van de
installatie ingevoerd

wordt, wordt
gebruikt in het

Installatierapport!Naam van de bewoner

Naam van de individuele installatie

Foto toevoegen



Welkom in uw werkruimte!
 

Voor het aanmaken van de installatie zijn 
3 configuratiestappen nodig

Welkom in uw werkruimte!
 

Voor het aanmaken van de installatie zijn 
3 configuratiestappen nodig



Stap 1: ontwerp 
het plan van de

woning en maak de
draadloze Bus aan

Stap 1: ontwerp 
het plan van de

woning en maak de
draadloze Bus aan

Stap 2: definieer 
alle controlepunten

Stap 2: definieer 
alle controlepunten

Stap 3: stel de klant
de scenario's van de

bibliotheek voor

Stap 3: stel de klant
de scenario's van de

bibliotheek voor



Met de optie “Details” heeft u 
toegang tot alle informatie 

van de installatie tijdens de creatie.

Met de optie “Details” heeft u 
toegang tot alle informatie 

van de installatie tijdens de creatie.

Details



De projecten worden gesynchroniseerd
met de cloud

(zodra de tablet met het internet wordt verbonden)

De projecten worden gesynchroniseerd
met de cloud

(zodra de tablet met het internet wordt verbonden)



Met de optie “Einde” kunt u de installatie afsluiten, de
laatste tests van het bereik uitvoeren en de configuratie

downloaden naar Yokis Hub en Yokis Cloud

Met de optie “Einde” kunt u de installatie afsluiten, de
laatste tests van het bereik uitvoeren en de configuratie

downloaden naar Yokis Hub en Yokis Cloud

Einde



Met een druk op "Overdragen op de hub” worden
alle configuraties van de modules, de draadloze Bus,

de programmeringen van de afstandsbedieningen
en de situaties in de Yokis Hub opgeslagen

Met een druk op "Overdragen op de hub” worden
alle configuraties van de modules, de draadloze Bus,

de programmeringen van de afstandsbedieningen
en de situaties in de Yokis Hub opgeslagen

Overdragen op
de hub



Met een druk op "Overdragen op de Cloud” worden
alle configuraties van de modules, de draadloze Bus,

de programmeringen van de afstandsbedieningen
en de situaties in de Yokis Cloud opgeslagen

Met een druk op "Overdragen op de Cloud” worden
alle configuraties van de modules, de draadloze Bus,

de programmeringen van de afstandsbedieningen
en de situaties in de Yokis Cloud opgeslagen

Overdragen
op de cloud



Dit is uw werkruimte!

Het begin van de installatie begint bij
"Plan en Modules"

Dit is uw werkruimte!

Het begin van de installatie begint bij
"Plan en Modules"



Welkom in het deel "Plan en Modules"!

 Dit deel kunt u zowel op kantoor
als ter plaatse gebruiken

Klaar? Start! 

Welkom in het deel "Plan en Modules"!

 Dit deel kunt u zowel op kantoor
als ter plaatse gebruiken

Klaar? Start! 



We beginnen met het ontwerpen van het plan van
de woning. 

Het plan bestaat uit "Niveaus":
begane grond, eerste etage, tuin, zolder, enz. 

Deze niveaus zijn opgebouwd uit kamers.

Alle niveaus zijn naast elkaar geplaatst op dezelfde
laag van het ontwerp

We beginnen met het ontwerpen van het plan van
de woning. 

Het plan bestaat uit "Niveaus":
begane grond, eerste etage, tuin, zolder, enz. 

Deze niveaus zijn opgebouwd uit kamers.

Alle niveaus zijn naast elkaar geplaatst op dezelfde
laag van het ontwerp



De begane grond wordt automatisch gecreëerd
 

Nu maken we de eerste kamer aan met een klik op
"Kamers en buitenkanten creëren"

De begane grond wordt automatisch gecreëerd
 

Nu maken we de eerste kamer aan met een klik op
"Kamers en buitenkanten creëren"

Kamers en 
buitenkanten creëren



Het creëren van kamers is belangrijk! 
 

De informatie die hier ingevoerd is, kan door de 
klant geraadpleegd worden met de applicatie YnO

Het creëren van kamers is belangrijk! 
 

De informatie die hier ingevoerd is, kan door de 
klant geraadpleegd worden met de applicatie YnO



Selecteer eerst het niveau voordat u een kamer
aanmaakt, bijvoorbeeld: "Gelijkvloers"

Selecteer eerst het niveau voordat u een kamer
aanmaakt, bijvoorbeeld: "Gelijkvloers"

Gelijkvloers



Selecteer vervolgens het type kamer.
Gedurende deze stap moet u zo nauwkeurig mogelijk zijn

Bijvoorbeeld, een ouderkamer wordt 
op een andere manier behandeld dan een kinderkamer

Selecteer vervolgens het type kamer.
Gedurende deze stap moet u zo nauwkeurig mogelijk zijn

Bijvoorbeeld, een ouderkamer wordt 
op een andere manier behandeld dan een kinderkamer



De correcte selectie van het type kamer zorgt ervoor dat de
bibliotheek met de scenario's in de automatische configuratie

kan worden gebruikt

Deze bibliotheek kan ook 
door de klant geraadpleegd worden met de applicatie YnO

De correcte selectie van het type kamer zorgt ervoor dat de
bibliotheek met de scenario's in de automatische configuratie

kan worden gebruikt

Deze bibliotheek kan ook 
door de klant geraadpleegd worden met de applicatie YnO



Geef een naam aan de kamer

Personaliseer de namen, bijvoorbeeld: 
“Kinderkamer”

Geef een naam aan de kamer

Personaliseer de namen, bijvoorbeeld: 
“Kinderkamer”

Kinderkamer



OPMERKING: om een naam aan een kamer te kunnen geven,
moet u een gevuld rechthoek tekenen. Alleen de omtrek van

de rechthoek is niet voldoende om een kamer te maken.
U kunt op meerdere wijzen een kamer tekenen:

OPMERKING: om een naam aan een kamer te kunnen geven,
moet u een gevuld rechthoek tekenen. Alleen de omtrek van

de rechthoek is niet voldoende om een kamer te maken.
U kunt op meerdere wijzen een kamer tekenen:

Teken de
kamer door

lijnen te
trekken

Teken de
kamer door

lijnen te
trekken

Teken de
kamer cel voor

cel

Teken de
kamer cel voor

cel

ofof



Door de afbeelding met 2 vingers uit
te zoomen kunt u het plan vergroten

of verkleinen

Door de afbeelding met 2 vingers uit
te zoomen kunt u het plan vergroten

of verkleinen

Met de
pijltoetsen kunt u
het plan tijdens
de creatie van

een kamer
verplaatsen

Met de
pijltoetsen kunt u
het plan tijdens
de creatie van

een kamer
verplaatsen

Met de gum kunt u
een deel van de
kamer wissen

Met de gum kunt u
een deel van de
kamer wissen



Het plan is een instrument dat u kunt gebruiken om u
te oriënteren. 

U hoeft niet nauwkeurig te zijn, een schets is
voldoende.

En als de kamer aan uw eisen voldoet,
kunt u dit bevestigen

Het plan is een instrument dat u kunt gebruiken om u
te oriënteren. 

U hoeft niet nauwkeurig te zijn, een schets is
voldoende.

En als de kamer aan uw eisen voldoet,
kunt u dit bevestigen

Bevestigen



Als de kamer bevestigd is, kunt u de parameters
wijzigen door op de kamer te klikken en deze zo
te selecteren. Klik vervolgens op de icoon in de

vorm van een pen in het menu rechts

Als de kamer bevestigd is, kunt u de parameters
wijzigen door op de kamer te klikken en deze zo
te selecteren. Klik vervolgens op de icoon in de

vorm van een pen in het menu rechts



Nu kan er een externe ruimte 
met twee niveaus worden toegevoegd: tuin en

oprit
 Selecteer "Een niveau toevoegen"

Nu kan er een externe ruimte 
met twee niveaus worden toegevoegd: tuin en

oprit
 Selecteer "Een niveau toevoegen"

Een niveau toevoegen



Bevestigen

BevestigenBevestigen

Een naam
geven

Een naam
geven

Een kleur
geven

Een kleur
geven



Eerder gecreëerde niveaus kunnen nu 
geselecteerd worden in het menu kamer creëren

Eerder gecreëerde niveaus kunnen nu 
geselecteerd worden in het menu kamer creëren

Tuin Verdieping 1Gelijkvloers



De niveaus nemen in het
plan de kleur aan die

tijdens de creatie
toegekend is, zodat u ze

eenvoudiger kunt
lokaliseren

De niveaus nemen in het
plan de kleur aan die

tijdens de creatie
toegekend is, zodat u ze

eenvoudiger kunt
lokaliseren

Gelijkvloers

Tuin

Verdieping 1



Het eerste plan met 3 niveaus is voltooid.

Nu bent u aan de beurt. Veel plezier!

Het eerste plan met 3 niveaus is voltooid.

Nu bent u aan de beurt. Veel plezier!



Welkom in het deel "Modules"!
 

Het plan is voltooid. Nu kunt u de modules
positioneren

Welkom in het deel "Modules"!
 

Het plan is voltooid. Nu kunt u de modules
positioneren



In het deel "Modules" kunt u 
de modules in de kamers positioneren, 
waarnemen, updaten en configureren

In het deel "Modules" kunt u 
de modules in de kamers positioneren, 
waarnemen, updaten en configureren



Moduleteller: zorgt ervoor dat alle
voorziene producten correct in het plan

gepositioneerd zijn

Moduleteller: zorgt ervoor dat alle
voorziene producten correct in het plan

gepositioneerd zijn

Instrument "Aftakdoos": hiermee kunt
u de modules aangeven die in de dozen
gepositioneerd zijn en de dozen in het

plan vinden

Instrument "Aftakdoos": hiermee kunt
u de modules aangeven die in de dozen
gepositioneerd zijn en de dozen in het

plan vinden

Productenlijst: kan gebruikt worden om
snel de te installeren producten te

vinden

Productenlijst: kan gebruikt worden om
snel de te installeren producten te

vinden

Voordat u begint, geven we hieronder een beschrijving van de
beschikbare instrumenten:

Voordat u begint, geven we hieronder een beschrijving van de
beschikbare instrumenten:

Rolluiken

Dimmer

Relais

Yokis Hub

Aangebracht Verworven

Aftakdoos



Modules die reeds in de woning geïnstalleerd zijn
en de eventuele Yokis Hub, indien aanwezig, kunnen

gevonden worden door een enkele keer op het
scherm te drukken

Modules die reeds in de woning geïnstalleerd zijn
en de eventuele Yokis Hub, indien aanwezig, kunnen

gevonden worden door een enkele keer op het
scherm te drukken

Druk op
“Zoekopdracht naar

modules”

Druk op
“Zoekopdracht naar

modules”
Zoekopdracht naar modules



Selecteer “Automatische scan” voor de groene
modules

Selecteer “Automatische scan” voor de groene
modules

Manuele scan: Verwerven na het drukken op de  connect-
knop

Automatische scan: Automatisch verwerven van alle
modules van de installatie

Welk type scan wil u uitvoeren?



Voordat de applicatie Yokis Pro u helpt bij het 
zoeken naar de modules, geven we extra informatie

Voordat de applicatie Yokis Pro u helpt bij het 
zoeken naar de modules, geven we extra informatie

De producten die door de applicatie
verworven worden 

zullen in de blauwe hokjes worden
weergegeven

De producten die door de applicatie
verworven worden 

zullen in de blauwe hokjes worden
weergegeven

Rolluiken

Dimmer

Relais

Yokis Hub



Voor elke categorie worden
de "Verworven" apparaten

weergegeven

Voor elke categorie worden
de "Verworven" apparaten

weergegeven

Verworven



Met de knop "Lezen" kunt u het product kort
activeren voor de lokalisatie ervan in de

installatie en de correcte positionering ervan
in het plan

OPMERKING: het kan een aantal seconden
duren voordat de module het aangesloten
apparaat activeert wanneer u op de knop

"Lezen" drukt.
Druk geen tweede keer op de knop!

Met de knop "Lezen" kunt u het product kort
activeren voor de lokalisatie ervan in de

installatie en de correcte positionering ervan
in het plan

OPMERKING: het kan een aantal seconden
duren voordat de module het aangesloten
apparaat activeert wanneer u op de knop

"Lezen" drukt.
Druk geen tweede keer op de knop!

Hier vindt u de lijst van de producten die de applicatie
verworven 

heeft en de producten "In afwachting van positionering"
in het plan

Hier vindt u de lijst van de producten die de applicatie
verworven 

heeft en de producten "In afwachting van positionering"
in het plan

In afwachting van positionering



Als het product na een druk op de knop 
"Lezen" in de installatie weergegeven wordt,

Als het product na een druk op de knop 
"Lezen" in de installatie weergegeven wordt,

kunt u het
selecteren en naar

het plan slepen

kunt u het
selecteren en naar

het plan slepen



Als het product in het plan gepositioneerd is, kunt u het
selecteren door erop te drukken en de informatie en

parameters ervan raadplegen

Als het product in het plan gepositioneerd is, kunt u het
selecteren door erop te drukken en de informatie en

parameters ervan raadplegen

Nu kunt u het
product

activeren om het
gedrag ervan te

verifiëren

Nu kunt u het
product

activeren om het
gedrag ervan te

verifiëren

De parameters
wijzigen

De parameters
wijzigen

Inschakelen/Uitschakelen

Verlichting op 100%

Verlichting op 50%

Minimale verlichting

Configuraties



Creëren van een nieuwe module

Het configureren van een module was
nog nooit zo eenvoudig

Het configureren van een module was
nog nooit zo eenvoudig



Zijn de modules gelokaliseerd, gepositioneerd en
geconfigureerd?

 
Dan kunt u ze nu laten communiceren
door de draadloze Bus Yokis te creëren

Zijn de modules gelokaliseerd, gepositioneerd en
geconfigureerd?

 
Dan kunt u ze nu laten communiceren
door de draadloze Bus Yokis te creëren



Stap 1: ten eerste 
verbinden we de kamers onderling

Stap 1: ten eerste 
verbinden we de kamers onderling

De kamers onderling verbinden

Stap 1



De applicatie YOKIS Pro maakt gebruik van uw
kennis van de woning om de creatie van de

draadloze Bus te optimaliseren
  

U kunt de applicatie aangeven 
wat volgens u de beste manier 

is om de muren te doorkruisen en 
alle kamers van de woning te verbinden

De applicatie YOKIS Pro maakt gebruik van uw
kennis van de woning om de creatie van de

draadloze Bus te optimaliseren
  

U kunt de applicatie aangeven 
wat volgens u de beste manier 

is om de muren te doorkruisen en 
alle kamers van de woning te verbinden



Voor de onderlinge verbinding van twee kamers moet
u een module van de eerste kamer verbinden met een

tweede module van de tweede kamer.

OPMERKING: in het geval dat u een fout maakt, kunt u
de bepaalde verbinding verwijderen door dezelfde

modules nog een keer te selecteren.

Voor de onderlinge verbinding van twee kamers moet
u een module van de eerste kamer verbinden met een

tweede module van de tweede kamer.

OPMERKING: in het geval dat u een fout maakt, kunt u
de bepaalde verbinding verwijderen door dezelfde

modules nog een keer te selecteren.



Selecteer een module
in de eerste kamer

Selecteer een module
in de eerste kamer

Selecteer vervolgens
de tweede module in

de tweede kamer

Selecteer vervolgens
de tweede module in

de tweede kamer



Een stippellijn geeft aan dat de
verbinding tussen de twee

kamers gecreëerd is

Een stippellijn geeft aan dat de
verbinding tussen de twee

kamers gecreëerd is



Als alle kamers met minstens een module 
onderling verbonden zijn, kunt u naar de 

fase voor de creatie van de draadloze Bus overgaan

Als alle kamers met minstens een module 
onderling verbonden zijn, kunt u naar de 

fase voor de creatie van de draadloze Bus overgaan



Klik op “Volgende stap” om door te gaan naar de 
tweede fase voor de creatie van de draadloze Bus
Klik op “Volgende stap” om door te gaan naar de 
tweede fase voor de creatie van de draadloze Bus

De automatische creatie lanceren



Stap 2: start de daadwerkelijke creatie 
van de draadloze Bus op door "De automatische 

creatie lanceren" aan te klikken

Stap 2: start de daadwerkelijke creatie 
van de draadloze Bus op door "De automatische 

creatie lanceren" aan te klikken

De automatische creatie lanceren



Als de draadloze Bus
gecreëerd is 

moeten alle modules van
het plan onderling
verbonden worden

weergegeven met een
doorgetrokken blauwe

lijn

Als de draadloze Bus
gecreëerd is 

moeten alle modules van
het plan onderling
verbonden worden

weergegeven met een
doorgetrokken blauwe

lijn



Welkom in het deel «Controlepunten»
 

In dit deel kunt u alle draadloze 
controlepunten van Yokis configureren 

Welkom in het deel «Controlepunten»
 

In dit deel kunt u alle draadloze 
controlepunten van Yokis configureren 



Op deze pagina worden alle
gecreëerde controlepunten

geclassificeerd

Op deze pagina worden alle
gecreëerde controlepunten

geclassificeerd

Selecteer «Nieuw
controlepunt» om

een controlepunt te
programmeren

Selecteer «Nieuw
controlepunt» om

een controlepunt te
programmeren

+    Nieuw controlepunt



Selecteer eerst
het te

programmeren
type

controlepunt
 

Op dit scherm
zijn alle

compatibele
zenders van Yokis

beschikbaar

Selecteer eerst
het te

programmeren
type

controlepunt
 

Op dit scherm
zijn alle

compatibele
zenders van Yokis

beschikbaar

Selecteer het
type

controlepunt en
klik ter

bevestiging op
"OK"

Selecteer het
type

controlepunt en
klik ter

bevestiging op
"OK"



Hier wordt het configuratiescherm 
van een controlepunt weergegeven
Hier wordt het configuratiescherm 
van een controlepunt weergegeven

In dit voorbeeld
configureren we

een
afstandsbedienin
g met 4 knoppen

TLC4CP

In dit voorbeeld
configureren we

een
afstandsbedienin
g met 4 knoppen

TLC4CP



Elke knop van de afstandsbediening komt overeen met een draadloos
kanaal

Elke knop van de afstandsbediening komt overeen met een draadloos
kanaal

De kanalen worden
ingedeeld op

nummer

De kanalen worden
ingedeeld op

nummer

Een bediening koppelen

Een bediening koppelen

Een bediening koppelen

Een bediening koppelen

Kanaal 1

Kanaal 2

Kanaal 3

Kanaal 4

+

+

+

+



Klik voor de configuratie van een knop op
"Een bediening koppelen"

Klik voor de configuratie van een knop op
"Een bediening koppelen"

Een bediening koppelen+



Met een directe bediening kunt u maximaal 4
ontvangers aansturen. Deze functie is nuttig voor het

aansturen van de zenders in dezelfde kamer, de
buitenverlichting, een ingang, enz.

Met een directe bediening kunt u maximaal 4
ontvangers aansturen. Deze functie is nuttig voor het

aansturen van de zenders in dezelfde kamer, de
buitenverlichting, een ingang, enz.



Met een centrale bediening kunt u een enkele bediening sturen naar de
draadloze Bus en dus meerdere producten tegelijkertijd aansturen zodat ze

dezelfde eindsituatie aannemen.
Centrale bedieningen zijn ideaal voor de activering van opdrachten zoals
“inschakelen - uitschakelen/openen - sluiten” in de hele installatie of in

vooraf bepaalde zones

Met een centrale bediening kunt u een enkele bediening sturen naar de
draadloze Bus en dus meerdere producten tegelijkertijd aansturen zodat ze

dezelfde eindsituatie aannemen.
Centrale bedieningen zijn ideaal voor de activering van opdrachten zoals
“inschakelen - uitschakelen/openen - sluiten” in de hele installatie of in

vooraf bepaalde zones



Met”Scenario's” kunt u op een knop een reeks 
bedieningen programmeren die op meerdere producten verricht
moeten worden, zodat ze ook onderling afwijkende eindsituaties

aannemen 
 Bijvoorbeeld: “Avond tv”, rolluiken sluiten 
en dimmer in woonkamer activeren op 35%

Met”Scenario's” kunt u op een knop een reeks 
bedieningen programmeren die op meerdere producten verricht
moeten worden, zodat ze ook onderling afwijkende eindsituaties

aannemen 
 Bijvoorbeeld: “Avond tv”, rolluiken sluiten 
en dimmer in woonkamer activeren op 35%



Als het type bediening
als een directe

bediening gekozen is,
moeten de acties

bepaald worden die
met deze knop zullen

worden verricht

Als het type bediening
als een directe

bediening gekozen is,
moeten de acties

bepaald worden die
met deze knop zullen

worden verricht



Druk direct op de
producten 

(max. 4) die u wilt
aansturen

Druk direct op de
producten 

(max. 4) die u wilt
aansturen



Er wordt
automatisch een lijst

met beschikbare
acties weergegeven

Er wordt
automatisch een lijst

met beschikbare
acties weergegeven

Omschakelen tussen
Inschakelen/Uitschakelen



Als alle gewenste kanalen ingesteld zijn, moeten
de instellingen naar één of meer

afstandsbedieningen worden overgedragen

Als alle gewenste kanalen ingesteld zijn, moeten
de instellingen naar één of meer

afstandsbedieningen worden overgedragen

Druk op
«Programmeren». Pak

vervolgens de
afstandsbediening en

druk 2 keer op een
willekeurige knop: de
instellingen worden

overgedragen

Druk op
«Programmeren». Pak

vervolgens de
afstandsbediening en

druk 2 keer op een
willekeurige knop: de
instellingen worden

overgedragen
Programmeren



Welkom in het deel "Situaties"

In dit deel kunt u “Veel voorkomende situaties”
bepalen, zoals “‘s Avonds thuiskomen”, “Weekend

weg”, “Tv en ontspanning”

Welkom in het deel "Situaties"

In dit deel kunt u “Veel voorkomende situaties”
bepalen, zoals “‘s Avonds thuiskomen”, “Weekend

weg”, “Tv en ontspanning”

Nieuwe situatie+



Bepaal het
thema waarnaar

u verwijst

Bepaal het
thema waarnaar

u verwijst

Geef de situatie
een naam

Geef de situatie
een naam



Voeg alle acties toe die
samen het “Scenario”

vormen

Voeg alle acties toe die
samen het “Scenario”

vormen

Nieuwe actie+



Bepaal vervolgens één
of meer activerende

gebeurtenissen

Bepaal vervolgens één
of meer activerende

gebeurtenissen

Nieuwe uitlokkende
gebeurtenis+



Selecteer daarvoor keer
op keer eerst een module

en vervolgens de te
verrichten actie

Selecteer daarvoor keer
op keer eerst een module

en vervolgens de te
verrichten actie



Wanneer u "Datum en
Uur" selecteert, doet de
gebeurtenis zich slechts
een enkele keer voor en

wordt het Scenario
geactiveerd

Wanneer u "Datum en
Uur" selecteert, doet de
gebeurtenis zich slechts
een enkele keer voor en

wordt het Scenario
geactiveerd

Wanneer u "Periodisch" selecteert, doet
de gebeurtenis zich regelmatig voor op
hetzelfde tijdstip en de geselecteerde
dagen. Elke keer zal hetzelfde Scenario

geactiveerd worden

Wanneer u "Periodisch" selecteert, doet
de gebeurtenis zich regelmatig voor op
hetzelfde tijdstip en de geselecteerde
dagen. Elke keer zal hetzelfde Scenario

geactiveerd worden

Datum 
en Uur Periodisch



U kunt “Zonsopgang”
selecteren als een

gebeurtenis, en het
maximaal 180 minuten
vervroegen of verlaten.
Het Scenario zal in dit

geval elke ochtend
worden herhaald

U kunt “Zonsopgang”
selecteren als een

gebeurtenis, en het
maximaal 180 minuten
vervroegen of verlaten.
Het Scenario zal in dit

geval elke ochtend
worden herhaald

U kunt echter ook
"Zonsondergang"
selecteren en het

Scenario elke avond
laten herhalen

U kunt echter ook
"Zonsondergang"
selecteren en het

Scenario elke avond
laten herhalen

Zons-
opgang

Zons-
ondergang



Er doet zich een
“Automatische” gebeurtenis
voor wanneer een bepaalde
module zich in een bepaalde
status bevindt (bijvoorbeeld
elke keer dat een bepaalde

lamp met de hand
ingeschakeld wordt)

Er doet zich een
“Automatische” gebeurtenis
voor wanneer een bepaalde
module zich in een bepaalde
status bevindt (bijvoorbeeld
elke keer dat een bepaalde

lamp met de hand
ingeschakeld wordt)

Automatisch



Een gebeurtenis van het type "Zender" kan gebruikt
worden om een bepaalde knop van een bepaalde

afstandsbediening (of ingebouwde zender) te gebruiken
voor de activering van het Scenario

Een gebeurtenis van het type "Zender" kan gebruikt
worden om een bepaalde knop van een bepaalde

afstandsbediening (of ingebouwde zender) te gebruiken
voor de activering van het Scenario

Zender
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