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8. Stel een pincode van zes cijfers in voor uw apparaat. Wanneer uw apparaat in de toekomst door andere 
smartphones wordt toegevoegd, is deze beveiligingspincode vereist.

9. Nu kunt u beginnen met het besturen van uw poort!

Beschrijving
WB1 is een verbinding tussen een Opener en WIFI. Gebruikers kunnen hun Opener besturen via een mobiel apparaat, en pop-up 
pushmeldingen en noodberichten kunnen ook de poortinstellingen aangeven. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over 
hun poorten, waar ze zich ook bevinden. Met EyeOpen APP kunnen parameterinstellingen op uw smartphone worden 
ingeschakeld; u hoeft uw controlbox niet meer te openen om instellingen aan te passen.

Waarschuwing
• Probeer dit apparaat nooit zelf te demonteren, repareren of wijzigen. Onjuist werk kan leiden tot een elektrische schok of brand en 

de garantie is verlopen.
• Laat kinderen de EyeOpen-app nooit bedienen zonder aanwezigheid van een volwassene.
• Als er brand, water of andere vloeistoffen in deze apparatuur terechtkomen, schakel deze apparatuur dan onmiddellijk uit en ga terug 

naar uw dealer.
• Sluit geen kabels aan op andere manieren dan die in deze handleiding worden genoemd.

• Als dit apparaat is beschadigd, stop dan met het gebruik van dit apparaat en neem voor advies contact op met uw dealer of 
een professionele installateur.

• Als deze apparatuur niet werkt of als er iets gebeurt maar niet in deze handleiding wordt vermeld, neem dan contact op met uw 
dealer of een professionele installateur voor advies

Benodigdheden
• WIFI: een sterke WIFI-signaalomgeving, WIFI-inlogaccount en wachtwoord zijn nodig.
• Mobiel apparaat: het vereist ten minste IPhone 5 of hoger, iOS 8.0 of later, of Android 4.2 of later.
• Mobiel netwerk: uw mobiele apparaat moet een mobiel netwerk hebben of verbinding kunnen maken met WIFI.

Beheer apparaten

GARAGEDEUR

VLEUGELOPENER

OPEN

STOP

CLOSE

EXTERN APPARAAT

Garage Deur



1.Zet je poortopener aan en nu knippert het blauwe lampje continu op WB1.

2.Verbind uw smartphone met WIFI. (Om een nieuwe opener toe te voegen, moet uw smartphone 

verbonden zijn met uw huis WIFI.)

3.Zoek "EyeOpen" in de APP-winkel om de APP te downloaden.

1. Als u WIFI AP wilt schakelen, drukt u op de P-knop en volgt u stap 5. van App-installatie om te resetten.
2. Druk op de knop R om opnieuw te starten wanneer het rode lampje continu knippert of er een systeemfout optreedt.

• LED omschrijving:
Blauw: LED knippert tijdens WIFI-koppeling en is AAN wanneer voltooid. 
Groen: LED knippert als WB1 het signaal van APP ontvangt.
Als uw huis WIFI wordt losgekoppeld, knippert het groene lampje continu en is het uitgeschakeld tot WIFI opnieuw is 
aangesloten. Rood: systeemfout of verkeerde pincode.
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Terminals

P knop: 
WIFI connecten: Druk 1 sec 
Standaardinstellingen: Druk 3 sec 

R knop: 
Druk om te herstarten

6. Wanneer u op de pagina Apparaat beheren bent, kunt u op '+' klikken om een nieuw apparaat toe te voegen en uw 
apparaat te zoeken. Nu kunt u het verbinden met uw smartphone!

7. Nadat het koppelen is voltooid, ziet u alle beschikbare apparaten in de lijst. Klik op degene die u wilt toevoegen 
en registreer deze voor garantiebescherming door de garantiecode in te scannen of in te voeren. De 
garantiesticker staat op het product en de handleiding.

APP installatie

4.Open EyeOpen APP 5.Als u geen EyeOpen-account hebt, 
meldt u dan eerst aan.

Add een nieuw apparaat

Voer het 
wachtwoord van 
uw huis WIFI in

�L�E�D� �D�i�s�p�l�a�y

Manage Device

Available EyeOpen

EyeOpen
H5DIJIDSDSFSDF11111111A

EyeOpen
H5DIJIDSDSFSDF1110000000A

SET

.................

Your mobile device connected to:

Profitech PM

Setup New EyeOpen

Eyeopen will be setup for use with [ Powertech 
PM ] network settings.
Please enter the password for this network.

Add New Device

Alle apparaten

PL500/800 PSA Series PL600/1000

PW150/200 PW220/230 PW320/330

PG SeriesPA250 Door Bell

Indoor Cam Outdoor Cam

Input Warranty Code

Deze garantiesticker is te vinden in de handleiding 
en op het product.
Voer de garantiecode in of scan de sticker om de 
registratie te voltooien.

CONFIRM

�E�n�t�e�r� �t�h�e� 
�w�a�r�r�a�n�t�y� 
�c�o�d�e

�S�c�a�n� �t�h�e� 
�w�a�r�r�a�n�t�y� 
�c�o�d�e
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