
1  Open de PowerView®-
app op je iPhone® 
of iPad®, ga naar het 
menu en selecteer 
HomeKit & Siri.

2  Selecteer Enable/
Inschakelen. 3   Selecteer de optie 

om de HomeKit-
setupcode manueel 
in te voeren.

4   Zoek de setupcode op de 
onderkant van de PowerView® 
Hub en voer die in zoals 
aangegeven. Bewaar de 
getoonde standaardinstellingen 
van je Hub en alle accessoires. 
PowerView® zal je instellingen 
automatisch synchroniseren met 
je HomeKit in de volgende stap.

5   Volg de stappen in de PowerView®-app om de 
integratie te voltooien. Je zal: 

 a.  Je PowerView® Hub en Producten aan je HomeKit 
toevoegen als accessoires.

 b.  Alle product-, ruimte- en scènegegevens tussen de 
PowerView®- en Apple Home-apps synchroniseren.

Luxaflex® PowerView® Automation

SNELSTARTGIDS OM APPLE® HOMEKIT TE ACTIVEREN 

VOOR JE BEGINT
Om PowerView® Automation te kunnen integreren met Apple® 
HomeKit, heb je nodig:
•  Een PowerView® Hub, Gen 2, bijgewerkt met de nieuwste firmware 
•  Een HomeKit-setupcode (te vinden op de onderkant van de 

PowerView® Hub)

•  Een iPhone® of iPad® met de nieuwste versie van iOS en een  
Apple-ID aangemeld bij iCloud 

•  De Apple Home-app gedownload en geïnstalleerd op je iPhone®  
of iPad®

TIPS
•   De PowerView® Remote gebruiken om de PowerView®-

producten geïntegreerd met de Apple HomeKit te bedienen is 
niet aanbevolen. Voor optimale systeemoperaties zijn de Apple 
Home-app, PowerView®-app en Scene Controller de aanbevolen 
bedieningsopties. 

•  Voltooi de volledige product-, ruimte- en scèneconfiguratie in de 
PowerView®-app voordat je HomeKit inschakelt. 

•  Je kan wijzigingen aan producten, ruimtes of scènes aanbrengen 
in de PowerView®-app. Die wijzigingen worden doorgestuurd naar 
Apple HomeKit.

•  Indien wijzigingen worden aangebracht aan de product- en/of 
scène-informatie in de Apple Home-app, moet je de PowerView®-
app openen om die wijzigingen te bevestigen en eventuele 
conflicten op te lossen. 

•  Zodra HomeKit is ingeschakeld, wordt aanbevolen dat de Apple 
Home-beheerder als enige verantwoordelijk is voor het aanbrengen 
van wijzigingen aan PowerView®-informatie voor optimale werking 
en ervaring. De Apple Home-beheerder is de gebruiker die de 
PowerView® Hub als een accessoire aan zijn/haar Home heeft 
toegevoegd.
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