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1. De Häfele Connect-app gebruiken 

1.1. Het eerste gebruik 

Häfele Connect App is eenvoudig in gebruik. 

Volg deze eenvoudige stappen: 

1. Download de app in de Apple App Store of Google Play Store. 

2. Schakel uw Häfele-apparaten in. 

3. Open de app. 

4. Häfele Connect App vindt automatisch alle Häfele apparaten die zijn 

ingeschakeld. 

5. Druk op "Alle apparaten in gebruik nemen". 

6. Häfele Connect app voegt automatisch alle gevonden apparaten toe aan 

een netwerk en opent het tabblad 'Apparaten'. 

Häfele Connect App heeft vier tabbladen: 'Apparaten', 'Galerij', 'Scènes' en 

'Meer'. Al deze aspecten zullen in dit document aan de orde komen. 

Raadpleeg ook onze korte gebruikershandleiding van de Häfele Connect App 

met de belangrijkste functies. 

 

 

 

1.2. Ingebruikname van apparaten: Extra info 

Wanneer alle apparaten voor het eerst in gebruik worden genomen, creëert 

de Häfele Connect App automatisch een netwerk. Alle apparaten worden 

aan hetzelfde netwerk toegevoegd zodat ze gemakkelijk kunnen worden 

bediend via het tabblad 'Apparaten'. 

Een apparaat kan zich maar in één netwerk tegelijk bevinden. Wanneer een 

apparaat deel uitmaakt van een netwerk, bevindt het zich in de status 

"gekoppeld" en kan het niet aan een ander netwerk worden toegevoegd 

voordat het is "ontkoppeld", d.w.z. van het netwerk is verwijderd. 

Het automatisch gecreëerde netwerk is altijd een 'Niet gedeeld' netwerk. 

Dit betekent dat het netwerk alleen wordt opgeslagen in het mobiele 

apparaat dat het heeft gemaakt en niet wordt gedeeld met andere mobiele 

apparaten. Als u het netwerk wilt delen, moet u de instellingen hiervan 

wijzigen. Ga naar het tabblad 'Meer' en selecteer 'Netwerkconfiguratie' en 

'Instellingen voor het delen'. Druk op 'Delen', om de deelmodus te wijzigen. 

Er zijn vier verschillende deelmodi: “Niet gedeeld”, “Alleen beheerder”, 

“Wachtwoord beveiligd” en “Open”. 

Wanneer u  “Alleen beheerder”, “Wachtwoord beveiligd” of “Open” 

selecteert, wordt het netwerk geüpload naar de cloudserver en is het ook 

toegankelijk vanaf andere mobiele apparaten. Vergeet niet om ook een e-

mailadres en een wachtwoord voor het netwerk toe te voegen, zodat het 

later kan worden hersteld indien nodig.  
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2. De tab Apparaten 

2.1. Basisgebaren 

Nadat u uw apparaten in gebruik hebt genomen, worden ze weergegeven 

op het tabblad 'Apparaten' met een pictogram, naam en het huidige 

helderheidsniveau. 

Hier zijn de basisgebaren voor het bedienen van uw apparaten:  

Als u het apparaat wilt in- of uitschakelen, tikt u gewoon op het pictogram 

van het apparaat. 

 

Beweeg het apparaatpictogram naar links of rechts om de lichtsterkte van 

de armatuur aan te passen. 

De app onthoudt de laatste lichtsterkte, dus wanneer u opnieuw op het 

pictogram van het apparaat tikt, keert het terug naar hetzelfde niveau als 

voorheen. 

 

 

Beweeg het apparaatpictogram omhoog of omlaag om de kleurtemperatuur 

van de armatuur aan te passen. 

 

 

 

Houd het apparaatpictogram ingedrukt om de kleur te wijzigen. Het is ook 

mogelijk om uw favoriete kleuren op te slaan in het palet. Stel gewoon de 

kleur in en tik vervolgens op het paletgebied onderaan om het op te slaan. 

De opgeslagen kleuren zijn apparaatspecifiek en worden niet met andere 

apparaten in het netwerk gedeeld. Nadat u verschillende kleuren in het 

palet hebt opgeslagen, kunt u dit niet meer resetten. 

 

 

Als u een apparaat hebt dat meer dan één kanaal ondersteunt, kunt u de 

verschillende kanalen aanpassen door langer op het pictogram van het 

apparaat te drukken.  

 

 

Gebruik de basisgebaren op het pictogram 'Alle apparaten' om 

al uw apparaten samen te bedienen, of het pictogram 

'Nabijgelegen apparaten' om apparaten te bedienen die dicht 

bij u zijn.  

i 
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2.2. Een groep maken 

In het tabblad 'Apparaten' kunt u een groep maken van uw apparaten en 

alle apparaten in de groep samen bedienen. 

 U kunt een groep maken bestaande uit alle woonkamerapparaten en deze 

met één tik aan- of uitzetten. 

Er zijn twee manieren om een groep te maken. 

1. Tik op 'Groep' bovenin het scherm en selecteer de apparaten voor de 

groep door erop te tikken. Maak de groep door bovenaan op het 'map' 

pictogram te tikken. U kunt ook de pictogrammen '+' of '-' bovenin zien. 

Hiermee kunt u alle apparaten selecteren of deselecteren. Tik op 'Klaar' 

om de wijzigingen op te slaan. 

2. Tik boven in het scherm op 'Bewerken'. Sleep de 

apparaatpictogrammen over elkaar om een groep te maken. 

Als u meer apparaten aan de groep wilt toevoegen, tikt u op 'Bewerken' en 

sleept u ze naar de groep. 

Als u de groep wilt bewerken, tikt u gewoon op de groep in de 

bewerkingsmodus en deze wordt geopend om te bewerken. 

In het bewerkingsvenster kunt u de groep een andere naam geven en 

apparaten uit de groep verwijderen door ze buiten het groepsgebied te 

slepen en neer te zetten. 

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de groep, tikt u op 'Klaar' en 

'Sluiten' om terug te gaan naar het tabblad 'Apparaten'. 

Als u een groep wilt verwijderen, hoeft u alleen maar op 'Bewerken' of 

'Groep' te tikken en vervolgens op het 'x'-teken in de hoek van een 

groepspictogram. 

2.3. Een groep gebruiken 

Nadat u een groep hebt gemaakt, kunt u de apparaten in deze groep samen 

bedienen. Gebruik de normale gebaren, tik, beweeg en houd  vast om alle 

apparaten in de groep te bedienen. 

Als u apparaten apart wilt bedienen, zelfs als ze deel uitmaken van een 

groep, tik dan dubbel op de groep en er wordt een scherm geopend waarin 

individuele apparaten kunnen worden bestuurd. 
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2.4. Aanpassen van de apparaatinstelling 

Om een apparaat te bewerken, dubbeltikt u op het apparaatpictogram dat u 

wilt bewerken of tikt u bovenaan op 'Bewerken' en selecteert u het 

apparaatpictogram dat u wilt bewerken. 

Op het bewerkingsscherm kunt u de apparaatstatus aanpassen en het 

dimniveau, de kleur of de kleurtemperatuur wijzigen. Als u het kleurvlak wilt 

gebruiken, tikt u dubbel op het kleurveld. 

 

 

 

 

 

 

 

Het is ook mogelijk om verschillende modi aan het apparaat toe te voegen. 

Modi kunnen verschillende dimniveaus, kleuren of kleurtemperaturen zijn. 

Om een modus op te slaan, tikt u op de modustekst en tikt u op bewerken. 

De getoonde instellingen worden opgeslagen zodra u ergens op het scherm 

tikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ook de naam en het pictogram van het apparaat wijzigen. Het 

pictogram kan een foto uit uw galerij zijn of u kunt een nieuwe foto maken. 

 

Het apparaat kan van het huidige netwerk worden verwijderd met behulp 

van de knop 'Apparaat ontkoppelen'. 
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Met de instelling Startstatus kunt u het apparaat instellen om ofwel naar de 

standaardlichtsterkte te gaan, ofwel naar de laatste stand wanneer het 

apparaat wordt ingeschakeld. Met de instelling Laatste status gaat het 

apparaat naar hetzelfde dimniveau en dezelfde kleur als toen het apparaat 

werd uitgeschakeld. 

U kunt ook een minimumniveau voor de instelling Laatste status instellen. 

Dan zal het apparaat bij het inschakelen altijd naar minstens het 

minimumniveau gaan. 
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3. De tab Galerij 

3.1. Het eerste gebruik 

De galerij in Häfele Connect App is de meest intuïtieve manier om uw 

apparaten te bedienen. Maak een foto van de kamer of het meubilair waar 

uw apparaten zich bevinden en plaats de apparaatbedieningen erover in de 

foto. 

Om de eerste foto toe te voegen, tikt u op de voorbeeldafbeelding en kiest u 

of u een foto wilt maken of een bestaande foto uit de galerij van uw 

apparaat wilt gebruiken. 

Nadat u een foto hebt gemaakt of een foto hebt geselecteerd, wordt deze 

toegevoegd aan de galerij. 

 

 

 

 

 

 

De volgende stap is het toevoegen van apparaatbedieningen aan de 

afbeelding. 

Druk op het ‘+’ teken om het selectiescherm met al uw 

apparaatpictogrammen te openen. 

Selecteer een apparaat dat in beeld is en bevestig uw keuze met 'Klaar'. 

In het midden van het afbeelding verschijnt een cirkel om het apparaat te 

bedienen. Sleep de cirkel naar het apparaat in de afbeelding. U kunt de 

grootte van de cirkel aanpassen met een knijpbeweging. 

Als u meer dan één apparaat op de afbeelding hebt, drukt u op het '+'-teken 

om andere bedieningselementen toe te voegen. Als u besturingselementen 

hebt toegevoegd aan alle apparaten in de afbeelding, tikt u op 'Klaar'. 

Om terug te keren naar de galerij en meer foto's toe te voegen, drukt u op 

'Sluiten'. 

Als u meer foto's wilt toevoegen, drukt u op de '+' bovenaan het 

galeriescherm. Als u geen '+' ziet, druk dan op 'Bewerken' en de '+' 

verschijnt. 

Maak een panoramafoto van uw kamer om meer apparaten 

op één foto vast te leggen.  i 
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3.2. Bedienen 

Nadat u minstens één foto hebt toegevoegd, kunt u deze openen vanuit de 

galerij en het apparaat in de foto bedienen. Tik op een afbeelding om deze 

in het volledige scherm te openen. 

Gebruik de gebruikelijke gebaren, tik op de besturingscirkels van het 

apparaat en houd deze ingedrukt om het apparaat in de afbeelding te 

bedienen. 

Als u het beeld in staande oriëntatie opent, worden gerelateerde scènes 

ernaast weergegeven. Het scènepictogram wordt weergegeven als zelfs 

maar één apparaat op de foto deel uitmaakt van de scène. 

Beweeg of druk ergens buiten de controlecirkels op de foto 

om alle lampen samen te dimmen of van kleur te veranderen. 

 

 

 

3.3. De foto's rangschikken 

U kunt de volgorde en de grootte van de foto's in de galerij wijzigen. 

Druk eerst op 'Bewerken' bovenaan het scherm. 

In de bewerkingsmodus kunt u foto's slepen en neerzetten om ze te 

rangschikken. 

Als u de grootte van de foto's wilt wijzigen, beweegt u de grijze balk omhoog 

of omlaag tussen de foto's (alleen in de iOS-app). 

Bevestig de wijzigingen met "Klaar". 

  

i 
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4. De tab Scènes 

4.1. Scènes maken 

In het tabblad 'Scènes' kunt u voor verschillende gelegenheden 

verschillende verlichtingssituaties creëren. Het is mogelijk om meerdere 

apparaten met één tik te bedienen om perfecte sferen te creëren voor 

verschillende gelegenheden en behoeften. Eén apparaat kan in meerdere 

scènes worden gebruikt. 

Eerste scène maken: 

Druk op 'Een scène toevoegen' en voer een naam voor de scène in. 

Selecteer de optie 'Creëer scène'. 

Selecteer en pas de apparaten voor deze scène aan. Met '+' kunt u alle 

apparaten toevoegen en met '-' kunt u alle apparaten uit de scène 

verwijderen. U kunt de apparaten afzonderlijk instellen of als u voor alle 

apparaten hetzelfde dimniveau of dezelfde kleur wilt, kunt u de apparaten 

in de scènebesturing gebruiken om alle apparaten in de scène aan te 

passen. 

Als u apparaten in een groep wilt toevoegen, tikt u dubbel op de groep om 

het selectiescherm te openen. 

Als u alle apparaten in de groep aan de scène wilt toevoegen, tikt u 

linksonder op het plusteken (+) of als u alle apparaten in de groep uit de 

scène wilt verwijderen, tikt u op het minteken (-). 

Om alle apparaten in de groep aan te passen, gebruikt u de basisgebaren 

overal in het groepsgebied (in iOS-app). In de Android-app sluit u de groep 

af met 'sluiten', waarna u alle apparaten in de groep kunt aanpassen via het 

groepscontrolepictogram. 

Als u de naam, het pictogram en de kleur van de scènebesturing wilt 

wijzigen, tikt u op het instellingenpictogram in de rechterbenedenhoek. Als 

u een kleur uit het kleurgebied wilt selecteren, tikt u gewoon op de kleurlijn. 

Als u niet wilt dat de scène zichtbaar is in het tabblad 'Scènes', kunt u de 

verborgen optie gebruiken. 

Om terug te keren naar het tabblad 'Scènes', druk op 'Klaar'. 

Als u meer scènes wilt maken, raakt u gewoon het '+'-teken bovenaan het 

tabblad 'Scènes' aan. U kunt scènes ook kopiëren door er op te tikken en ze 

vast te houden. 

Selecteer ook de apparaten die tijdens de scène uitgeschakeld 

moeten zijn en pas hun helderheid aan op 0%.  i 



  

   11 

 

7 3 2 . 2 8 . 4 1 6
 

  

H N L  0 9 / 2 0 1 8
 

  

NL 

H
N

L 
1

1
/2

01
8 

4.2. Animaties maken 

In het tabblad 'Scènes' is het ook mogelijk om animaties te maken. 

Animaties of dynamische scènes zijn een speciaal scènetype dat van scène 

naar scène vervaagt. Ze kunnen worden gebruikt als normale scènes en het 

is ook mogelijk om animaties te herhalen. 

Druk in de rechterbovenhoek op de knop 'Bewerken' en vervolgens op het 

'+'-teken. Opmerking: Voordat u een animatie kunt maken, moet u minstens 

één scène hebben gemaakt. 

Druk op de optie "Een animatie toevoegen". 

Vervolgens moet u animatiestappen toevoegen. Stappen zijn scènes en 

wachttijden. U kunt zoveel stappen toevoegen als u wilt. 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld animatie: Naam Muziek 

- Voeg scène Rood toe, fadetijd 10 sec. 

- Voeg wachttijd 3 minuten toe. 

- Scène toevoegen Blauw, fadetijd 10 sec. 

- Voeg wachttijd 5 minuten toe. 

- Voeg scène Alles uit toe, fadetijd 10 sec. 

Deze animatie-instelling verdwijnt in 10 seconden naar de scène Rood en 

Rood blijft 3 minuten actief. Vervolgens zal de scène Rood in 10 seconden 

vervagen naar de scène Blauw en zal Blauw 5 minuten actief zijn en in 10 

seconden vervagen.  
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Onder Algemene instellingen kunt u de animatie op herhalen instellen. U 

kunt ook de naam, de kleur en het pictogram wijzigen. Animaties kunnen 

indien nodig ook worden verborgen in het tabblad Scènes. 

Wanneer u klaar bent met het bewerken van de animatie, tikt u 'Klaar' aan. 

U kunt ook timers gebruiken om animaties te bedienen. Op 

deze manier kan een animatie worden in- en uitgeschakeld op 

basis van de tijd.  i 
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5. De tab Meer 

5.1. Timer 

Met de timerfunctie kunt u een lijst met timers maken die scènes of 

animaties op basis van tijd in- en uitschakelen. U kunt een waaklampje 

maken of de verlichting in de woonkamer automatisch 's avonds laten 

branden. 

Ga naar het tabblad 'Meer' en selecteer Timer. Maak een nieuwe timer door 

in de linkerbovenhoek op de knop 'Bewerken' en in de rechterbovenhoek op 

'+' te tikken. Selecteer de scène of animatie die u met deze timer wilt 

bedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tik op de knop Schakelt AAN en stel de tijd in waarop de scène moet 

worden ingeschakeld. U kunt gebruik maken van weekdagen of een 

specifieke datum. Voor de tijd kunt u een tijd van de dag instellen of lokale 

zonsopkomst en zonsondergang gebruiken om de scène in te schakelen. 

Om zonsopkomst/zonsondergang te gebruiken, moet de netwerklocatie 

worden ingesteld. Zie het gedeelte Netwerkinstellingen voor gedetailleerde 

instructies. Tik op "Klaar", om de wijzigingen te bevestigen. 

Tik op de knop Schakelt UIT en selecteer de tijd waarop de scène moet 

worden uitgeschakeld. U kunt dezelfde criteria gebruiken als voorheen. U 

kunt ook op de knop 'Na' tikken en de tijd instellen gedurende welke de 

scène ingeschakeld blijft. Druk op "Klaar", om de wijzigingen te bevestigen. 

  



 

14 

H
N

L 
1

1
/2

01
8 

Het is ook mogelijk om de fadetijd voor de scène in te stellen. Dit betekent 

dat wanneer het tafereel wordt ingeschakeld, de lichten langzaam de 

lichtsterkte in het tafereel zullen bereiken. Met faders kunt u heel vloeiend 

van de ene scène naar de andere overschakelen. 

De fader start wanneer de timer wordt ingeschakeld. Dit betekent dat als u 

de scène instelt op 14:05 uur en u een fader instelt voor 30 seconden, de 

scène om 14:05:30 uur volledig aan is. Ook het uitfaden vindt plaats met 

behulp van dezelfde tijdfunctie, dus als het tafereel ingesteld staat om uit te 

gaan op 15:00 uur, zal het licht volledig uit zijn om 15:00:30 uur. 

 

 

 

 

 

Met de knop Ingeschakeld kan de timer in- of uitgeschakeld worden. 

Bevestig uw instellingen door op 'Klaar' te tikken. Na het opslaan van een 

timer is het mogelijk om de timer te kopiëren. Open de timer opnieuw en 

selecteer 'Opslaan als kopie' aan de onderkant van het timerscherm. 

Häfele apparaten houden de tijd bij, zelfs als er altijd maar één apparaat in 

het netwerk is ingeschakeld. Als alle apparaten zijn uitgeschakeld, moet de 

tijd opnieuw op de apparaten worden ingesteld. Open in deze situatie het 

netwerk in Häfele Connect App met wijzigingsrechten om de tijd opnieuw in 

te stellen.  
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5.2. Schakelaar toevoegen 

Met de batterijloze draadloze schakelaar kunt u scènes, animaties of 

afzonderlijke BLE-boxen in de app bedienen zonder dat u een smartphone of 

tablet nodig hebt. De technologie is gebaseerd op de gepatenteerde 

EnOcean Dolphin energieomzetter en vereist daarom geen kabels of 

batterijen. Het systeem is volledig onderhoudsvrij.  

De schakelaars worden via een zogenaamde NFC-interface in de Häfele 

Connect App geïntegreerd. Helaas biedt Apple nog geen ondersteuning voor 

deze functie. Daarom is voor de eerste ingebruikname een Android-toestel 

met NFC-functie vereist. Na de eerste inbedrijfstelling kan de switch ook 

met een iOS-apparaat worden geconfigureerd. 

Er is een enkele of een dubbele schakelaar beschikbaar, waarmee 

verschillende configuraties kunnen worden opgeroepen. 

Eerste ingebruikneming: 

1. Ga naar de knop ‘Meer’ > op uw Android-tabblad 

2. Tik op Dolphin-schakelaar toevoegen 

3. Raak nu de schakelaar aan met de achterkant van uw apparaat 

4. Wanneer de NFC-lezer van uw apparaat de schakelaar heeft 

gedetecteerd, hoort u een korte pieptoon en verschijnt er een nieuw 

venster met de gelezen schakelaar. 

5. Als u op de schakelaar tikt, komt u in het scherm om uw schakelaar te 

configureren. De eerste stap is het selecteren van de juiste frontplaat. 

Blader omlaag en tik op frontplaat. 
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6. Het selectievenster wordt geopend. Selecteer de juiste configuratie en 

tik op ‘Terug’. 

7. U kunt ook een eigen naam aan de schakelaar toekennen. Hiervoor hoeft 

u alleen maar op de naam te tikken en de gewenste naam in te voeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Afhankelijk van de openingskeuze kunt u nu afzonderlijke scènes, 

lampen of groepen aan de toetsen van de schakelaar toewijzen. Het is 

ook mogelijk om alle apparaten in één keer te bedienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Onder het menu Schakelaars worden nu de actieve schakelaars van uw 

netwerk weergegeven. 

10. Als u de schakelaar moet vervangen, kunt u dit doen onder het menu  

Apparaat vervangen. Alle instellingen worden dan naar de nieuwe 

schakelaar overgezet.  Tik hiervoor op Apparaat vervangen. 

 

 

  



  

   17 

 

7 3 2 . 2 8 . 4 1 6
 

  

H N L  0 9 / 2 0 1 8
 

  

NL 

H
N

L 
1

1
/2

01
8 

5.3. Netwerk installatie 

Wanneer u uw apparaten voor het eerst in gebruik neemt, creëert Häfele 

Connect App automatisch een netwerk en voegt u de apparaten aan dat 

netwerk toe. 

Om de netwerkinstellingen te wijzigen, gaat u naar het tabblad 'Meer' en 

selecteert u 'Netwerkconfiguratie’ > ‘Netwerkinstellingen'. 

U kunt ook selecteren of het pictogram Nabijgelegen apparaten in de app 

moet worden weergegeven. Deze selectie verbergt het pictogram 

Nabijgelegen apparaten voor alle gebruikers in dit netwerk. 

Selecteer op het scherm "Instellen" "Netwerkinstellingen" waar u de naam, 

de tijdzone en de locatie voor het netwerk kunt instellen. De locatie moet 

worden ingesteld als u timers wilt maken met lokale zonsopgang of 

zonsondergang als trigger. 

De netwerkmodus kan alleen worden gewijzigd voor netwerken die nog 

geen apparaten hebben. De standaardmodus voor het netwerk is 

Gebalanceerd, die moet worden gebruikt tenzij er veel apparaten in de 

nabijheid van elkaar zijn. 

Als een installatie een groot aantal apparaten heeft, kan de modus Betere 

prestaties worden gebruikt. Zie het gedeelte Netwerken beheren voor 

instructies over het maken van een nieuw netwerk. 

Nadat u de instellingen hebt gewijzigd, drukt u op 'Opslaan' om deze te 

bevestigen. 

Het is mogelijk om meerdere netwerken op één mobiel 

apparaat te hebben, zoals één voor thuis en één voor op het 

werk. Alle netwerken die zijn gemaakt en bezocht worden 

weergegeven in het scherm ‘Netwerken’. 
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5.4. Instellingen delen 

Om apparaten ook met andere mobiele apparaten te bedienen, moeten de 

instellingen voor delen worden gewijzigd. Tik op "Instellingen delen" en 

vervolgens op "Delen".  

Er zijn vier verschillende opties voor het delen van netwerken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet gedeeld - Netwerk wordt opgeslagen op slechts één mobiel apparaat 

en niet geüpload naar cloudservice. Andere apparaten hebben geen toegang 

tot dit netwerk. 

Alleen beheerder - Netwerk is niet automatisch zichtbaar voor 

apparaten, maar het is mogelijk om in te loggen met beheerder e-mail en 

wachtwoord vanaf het netwerkscherm. Iedereen die kan inloggen kan ook 

het netwerk wijzigen. U hebt toegang tot het scherm Netwerken vanuit 

Meer -> Netwerk wijzigen of vanuit het hoofdscherm door op Mijn 

netwerken te tikken. Bij het aanmaken van een netwerk moeten altijd de e-

mail en het wachtwoord van de beheerder worden ingevoerd om verloren 

wachtwoorden te herstellen. 

Wachtwoord beschermd - Netwerk wordt automatisch gevonden door 

andere apparaten, maar de gebruiker heeft een wachtwoord nodig om 

toegang te krijgen tot en het beheer van apparaten. Als de gebruiker het 

netwerk wil wijzigen, d.w.z. meer apparaten wil toevoegen, of scènes wil 

maken, heeft hij het beheerderswachtwoord nodig. Dit type netwerk heeft 

twee toegangsniveaus: bezoeker en beheerder. Bezoekers kunnen geen 

wijzigingen aanbrengen, maar ze kunnen wel apparaten bedienen. Bij het 

aanmaken van een netwerk moeten altijd de e-mail en het wachtwoord van 

de beheerder worden ingevoerd om verloren wachtwoorden te herstellen. 

Open - Het netwerk wordt automatisch gevonden door andere apparaten 

en er is geen wachtwoord voor bezoekerstoegang. Als de gebruiker het 

netwerk wil wijzigen, heeft hij het beheerderswachtwoord nodig. Dit type 

netwerk heeft ook twee toegangsniveaus: bezoeker en beheerder. E-mail en 

wachtwoord van de beheerder moeten altijd worden ingevoerd bij het 

maken van een netwerk om verloren wachtwoorden te kunnen herstellen. 
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Na het wijzigen van de netwerkdelingsmodus moeten de e-mail van de 

beheerder en het wachtwoord voor het netwerk worden ingesteld. Voor 

wachtwoordbeveiligde netwerken is een bezoekerswachtwoord nodig, 

zodat andere apparaten toegang kunnen krijgen tot het netwerk. 

Om de nieuwe instellingen op te slaan drukt u op 'Opslaan'. Als de instelling 

voor delen iets anders is dan 'Niet gedeeld', worden alle wijzigingen 

geüpload naar de Häfele cloudservice en is het netwerk toegankelijk vanaf 

andere apparaten.  

Met de optie Uitloggen kunt u het apparaat uit een netwerk afmelden. 

Dit kan nodig zijn als het netwerk van de netwerklijst moet worden 

verwijderd. Zie Netwerken beheren voor meer informatie over het 

verwijderen van netwerken. 
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5.5. Functie voor toegang op afstand 

Met toegang op afstand of Gateway is het ook mogelijk om apparaten met 

Häfele op afstand te bedienen. De netwerkinstellingen kunnen ook op 

afstand worden gewijzigd met beheerdersrechten voor het netwerk. 

Om toegang op afstand mogelijk te maken, moet een Häfele-netwerk een 

iOS- of Android-apparaat als gateway hebben en moeten de deelinstellingen 

voor het netwerk Open, Wachtwoordbeveiligd of Alleen beheerder zijn. 

Om het gatewayapparaat in te stellen, selecteert u Gateway op het scherm 

Netwerkinstellingen. Als de Gateway grijs is en niet kan worden 

geselecteerd, controleer dan of de instelling voor delen iets anders is dan 

Niet gedeeld. 

Druk op de knop Gateway om Gateway op het gebruikte apparaat in te 

schakelen. Als u een e-mailadres voor het netwerk hebt toegevoegd, kunt u 

ook meldingen aan die e-mail inschakelen als de gateway om een of andere 

reden wordt losgekoppeld. 

Opmerking: 

De Häfele Gateway optie is afhankelijk van apparaten en 

verbindingen van derden. Hierdoor kan continue 

probleemloze bediening niet gegarandeerd worden. 

 

Na het inschakelen van de gateway dient u zich ervan te vergewissen dat dit  

het geval is: 

1. Häfele Connect App is altijd geopend op het gateway-apparaat, in ieder 

geval op de achtergrond. 

2. Het gateway-apparaat beschikt te allen tijde over een betrouwbare 

internetverbinding. 

3. Het gateway-apparaat heeft een betrouwbare Bluetooth-verbinding met 

minstens één Häfele-apparaat in het netwerk. 

4. Alle automatische updates op het gateway-apparaat zijn uitgeschakeld. 

5. Het gateway-apparaat is altijd op een voedingsbron aangesloten. 

6. Alle opties voor energiebesparing vanaf het apparaat die ertoe kunnen 

leiden dat de Bluetooth-verbinding of internetverbinding wordt 

verbroken, zijn uitgeschakeld. 

  

i 
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5.6. Configureer alle apparaten 

 Het is mogelijk om alle apparaten in een netwerk te configureren door 

Configureer alle apparaten onder Netwerk instellen te selecteren. 

Er zijn vier instellingen die met één tik voor alle apparaten kunnen worden 

gewijzigd. 

 Slimme schakelaar uitschakelen - Slimme schakelaaroptie 

uitschakelen voor alle apparaten. 

 Opstarten -> laatste status - Stelt de laatste toestand van alle 

apparaten in op de laatste toestand. 

 Opstarten -> standaardmodus - Stelt de opstarttoestand op alle 

apparaten in op de standaardmodus. 

 Huidige staat opslaan - Stelt de huidige status in als de 

standaardmodus voor alle apparaten. 

In het scherm ´Netwerkconfiguratie´ ziet u ook de gebruikte apparaatopslag. 

Als u meer apparaten, scènes en timers aan een netwerk toevoegt, nemen 

ze de beschikbare ruimte in beslag. 
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5.7. Nabijgelegen apparaten 

 Op het scherm met nabijgelegen apparaten ziet u een lijst met alle Häfele 

Connect BLE-boxen in de buurt. 

In de lijst ziet u de naam, de leverancier, de firmwareversie en de 

signaalsterkte van de apparaten. U kunt ook zien of het apparaat in 

gekoppelde of ongekoppelde staat verkeert. Als u toegang hebt tot het 

netwerk waarmee het apparaat is gekoppeld, kunt u ook de netwerknaam 

zien. 

 

 

 

 

 

 Wanneer u op het apparaat tikt, ziet u de beschikbare opties. 

U kunt een bestaand of nieuw netwerk toevoegen, het profiel van het 

apparaat wijzigen of het apparaat negeren. Of, indien beschikbaar, kunt u de 

firmware bijwerken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op dit scherm kunt u ook controleren of er updates beschikbaar zijn voor 

uw Häfele apparaten. Druk gewoon op de knop "Controleren op updates" en 

Häfele Connect App maakt verbinding met de cloudservice en zoekt 

updates. 

Als er een update beschikbaar is, ziet u een pijl in de bovenhoek van het 

pictogram van uw apparaat. 

De laatste firmwareversie kunt u onderaan het scherm zien en door op de rij 

te tikken kunt u de release notes zien. 
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5.8. Apparaat ontkoppelen 

 Er zijn twee plaatsen waar u een apparaat van een netwerk kunt 

loskoppelen. 

1. Ga naar het tabblad 'Apparaten' en tik op 'Bewerken'. Nu kunt u een 

apparaat ontkoppelen met het verwijderpictogram op de hoek van het 

apparaatpictogram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ga naar het scherm 'Nabijgelegen apparaten' onder het tabblad 'Meer'. 

Tik op het apparaat dat u wilt ontkoppelen en selecteer 'Apparaat 

ontkoppelen'. Hierdoor wordt het apparaat ontkoppeld als u 

wijzigingsrechten op het netwerk hebt. 

Als u niet beschikt over de wijzigingsrechten voor het netwerk waarmee het 

apparaat is gekoppeld, moet u toegang hebben tot de stroomvoorziening 

van het apparaat voor het ontkoppelen. Tik op  ''Ontkoppel apparaat'' en de 

app opent een 'Ontkoppel' scherm. Tik op de knop "Start" en de tijdbalk 

verschijnt. 

Trek de stekker van de BLE-Box uit het contact en steek de BLE-Box na een 

seconde weer in het contact. Als de actie succesvol was, verschijnt de 

melding dat het apparaat is ontkoppeld. 
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5.9. Netwerken beheren 

 In het scherm 'Netwerken' ziet u de netwerken die op uw mobiele apparaat 

zijn opgeslagen. U kunt naar het scherm "Netwerken" gaan vanuit het 

tabblad "Meer" door "Netwerk wijzigen" te selecteren of vanuit het 

hoofdscherm door "Mijn netwerken" te selecteren. 

 Alle netwerken die zijn voorzien van apparatuur in de buurt, d.w.z. "online" 

netwerken, worden weergegeven met een zwart pictogram in de lijst en 

"offline" netwerken worden weergegeven met een grijs pictogram. U kunt 

een netwerk selecteren door op de naam te tikken. 

Als u een netwerk uit de lijst wilt verwijderen, veegt u naar links (in iOS) of 

tikt u op het netwerk en houdt u deze ingedrukt (in Android). 

Als u over beheerdersrechten voor het netwerk beschikt en dit uit de lijst 

verwijdert, wordt het ook van de cloudserver verwijderd. Dit betekent dat 

het netwerk permanent wordt verwijderd en andere apparaten het netwerk 

niet kunnen gebruiken. 

  Als u een netwerk wilt verwijderen waarvoor u beheerdersrechten hebt, 

moet u zich eerst afmelden. Ga naar Meer -> Netwerk instellen -> 

Instellingen delen en tik op Uitloggen. Na het afmelden kan het netwerk van 

de lijst worden verwijderd zonder het van de cloudserver te verwijderen. 

Vanuit dit scherm is het ook mogelijk om nieuwe netwerken aan te maken 

en in te loggen op netwerken met de beheerder e-mail en wachtwoord. 

Druk op de knop Aanmelden om te netwerken en voer in de velden de e-

mail voor de beheerder en het wachtwoord in. U hebt toegang tot een 

netwerk met e-mail en wachtwoord van de beheerder, zelfs als u zich niet 

binnen het bereik van de apparaten in dat netwerk bevindt. 

Om een nieuw netwerk aan te maken, tikt u op 'Nieuw netwerk aanmaken'. 

In het scherm "Nieuw netwerk" kunt u een naam, tijdzone en locatie aan het 

nieuwe netwerk toewijzen. 

 Op dit punt is het ook mogelijk om de netwerkmodus te selecteren. Voor 

netwerken met een groot aantal apparaten die zich dicht bij elkaar bevinden 

(d.w.z. meer dan 100), is het mogelijk om de modus Betere prestaties te 

selecteren. 

Voor andere soorten netwerken werkt de Gebalanceerde modus beter. 

U kunt op dit punt ook de deelmodus instellen. Als u wilt dat andere 

apparaten toegang kunnen krijgen tot dit netwerk, selecteert u Open, 

Wachtwoord beschermd of Alleen beheerder modus. Voor 

beheerderstoegang en wachtwoordherstel gelieve ook de beheerdersemail 

en het wachtwoord in te voeren. 
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5.10. Wachtwoord van een netwerk resetten 

Als u het wachtwoord voor uw netwerk vergeet, kunt u het resetten als u 

een werkend e-mailadres hebt ingevoerd bij het wijzigen van de instelling 

voor delen. 

Als er een verkeerd wachtwoord is ingevoerd, opent de app een pop-up 

waarin om een wachtwoord wordt gevraagd. Druk op de optie 'Wachtwoord 

opnieuw instellen' en er wordt een link naar het e-mailadres gestuurd dat is 

opgegeven in de instellingen voor het delen. De link zal gedurende 15 

minuten actief zijn. 

 

 

 

 

 

5.11. App-instellingen 

In het scherm App-instellingen is het mogelijk instellingen te wijzigen en 

feedback naar Häfele te sturen. 

U kunt selecteren of u op de hoogte wilt worden gebracht van apparaten in 

de buurt en u kunt de helpknoppen ook verbergen voor de 

gebruikersinterface. 

De sitefunctie maakt het beheer van meerdere netwerken mogelijk. 

Door op de knop Feedback verzenden te tikken, kunt u feedback of een 

ondersteuningsverzoek naar Häfele sturen. Het is mogelijk om diagnose- en 

apparaatdetails in uw feedback op te nemen om te helpen bij het oplossen 

van problemen. 

Met de knop Applicatie resetten worden alle instellingen en gegevens 

gereset en alle netwerken die u vanaf het apparaat hebt bezocht, 

verwijderd. 

 

5.12. Help 

Veel gestelde vragen en releasenotities vindt u onder 'Help'. 
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5.13. Profiel wijzigen 

1. Open de app Häfele Connect. 

2. Ga naar het scherm Nabijgelegen apparaten. Houd er rekening mee dat 

het apparaat in ontkoppelde staat moet verkeren om het profiel te 

kunnen wijzigen. 

3. Druk op het toestel en selecteer 'Profiel wijzigen'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Selecteer vervolgens het nieuwe profiel uit de lijst. 

5. Raak in het volgende scherm 'Update starten' aan. 
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