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Beknopte gebruiksaanwijzing #3 
Installatie en configuratie 6-voudige verdeler Häfele Connect Mesh 

 

 

  Stap 1: Aansluiten op het stroomnet: 

1.   Klik de Meshbox in de voeding (bijv. verlengsnoer) en verbind de voeding met het stopcontact. 

Op de voorzijde van de voeding brandt nu een rode LED. De knippermodus geeft aan dat de  

Meshbox nog niet gekoppeld is met de smartphone/tablet/afstandsbediening etc. 

Heb je meerdere Meshboxen dan kun je deze rechtstreeks in elkaar klikken. 
 
 

 

 

 

 

 

Stap 2: Configureren in de app. 

1.   Installeer en open de Häfele Connect Mesh app. 

2.   Voeg de Meshbox als apparaat toe waarbij je in de app rechtsboven op symbool "+” klikt. 

3.   Test de LED op de Meshbox. De knippermodus geeft de standby aan van de Meshbox. 

Als de LED niet knippert maar continu brandt is de Meshbox reeds gekoppeld (zie reset). 

4.   In de app is een symbool voor de Meshbox nu zichtbaar. Klik op dit symbool om de Meshbox met 

      de smartphone te koppelen. 

5.   De LED op de Meshbox staat in de knippermodus en stopt. Tel vanaf nu hoe vaak de LED in korte 

 impulsen herhaaldelijk oplicht. 

6.   Voer in de app het aantal van de korte lichtimpulsen in. 

7.   Configureer de Meshbox. Wijs deze nu een naam en een ruimte toe. 

8.   Zijn de aangegeven ruimtes niet voldoende, dan kun je via het symbool "+” meerdere ruimtes 

 definiëren. 

9.   Bevestig de invoer. Je bent nu in het apparatenoverzicht. 
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 Stap 3: Koppelen van de kanalen 

De nummers van de ingangen zijn zichtbaar op de Meshbox. 
 

Attentie: Bij RGB en MW moeten de kabels altijd in volgorde in de Meshbox worden gestoken. 

1.   Klik op je smartphone op symbool "+”. Selecteer nu de vrije ingang van kanaal 1. 

2.   Hier kun je nu tussen de verschillende lichtcomponenten kiezen die je wilt programmeren. 

a.  Monochroom: klik op symbool "+” die zich achter de respectievelijke ingang bevindt. 

Selecteer LED-lineair of LED-spot. 

b.    MW: klik op symbool "+” die zich achter de respectievelijke ingang bevindt. 

Selecteer LED-MW of LED-MW spot. 

c.  RGB: klik op symbool "+” die zich achter de respectievelijke ingang bevindt. 

Selecteer LED-RGB of LED-RGB spot. 

 

3.   Aansluitend verschijnt nu een overzicht over de tot nu toe verbonden componenten. 

4.   Als je alle adapters/lampen/sensoren hebt aangesloten, klik je aansluitend rechtsonder op de 

opslagdiskette. 

5.   Nu kan de Meshbox worden geconfigureerd. Dit graag bevestigen, door op de haak te klikken, die 

      zich rechtsonder bevindt. 
 

 

  Helderheid, kleur, temperatuur, verzadiging instellen   
 

 

1.   Klik in je apparatenoverzicht op je Meshbox en selecteer aansluitend de overeenkomstige lampen. 

2.   Als je in het overzicht van de lampen bent, stel dan de helderheid, temperatuur en verzadiging zo 

in dat de door jou gewenste lichtkleur ontstaat. Het bewerkingssymbool rechtsboven dient er 

vervolgens toe het licht een naam en ruimte toe te wijzen. Bevestig je invoer met de haak 

rechtsonder. 

3.   Nu kun je eenvoudig door aanklikken van het lampsymbool (bijv. LED-strip) de lamp in de 

 door jou opgeslagen lichtkleur in- en uitschakelen. 

4.   Het symbool in zwart geeft aan: de lamp is aan. Grijs geeft aan dat de lamp nu is uitgeschakeld. 
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Programmeren sensor/schakelaar/dimmer 

1.   Sluit de sensor op de Meshbox aan. 

Op het overzicht van de Meshbox aan het einde van deze documentatie zie je waar de sensoringang van de 

Meshbox zich bevindt. 

2.   Klik in de app onder “apparaten” op de respectievelijke Meshbox waarop je een sensor/schakelaar 

hebt aangesloten. 

3.   Klik nu op de stift rechtsboven om een nieuwe component op te nemen. 

4.   Helemaal beneden vind je het tabblad "sensoren". 

5.   Klik hier de aanwezige "vrije ingang” aan om de sensor te configureren. 

6.   Selecteer nu de soort sensor die je wilt toepassen. 

7.   Aansluitend verschijnt nu een overzicht over de tot nu toe verbonden componenten. 

8.   Als je de sensor/schakelaar hebt aangesloten, klik aansluitend rechtsonder op de  

opslagdiskette. 

9.   Nu kan de Meshbox worden geconfigureerd. Dit graag bevestigen door op de haak rechtsonder 

te klikken. 

10. Nu heb je een volledig overzicht over je tot nu toe geconfigureerde Meshbox. 

11. Nu zijn de Meshbox en de daaraan aangesloten componenten volledig gebruiksklaar. 

Klik op de afzonderlijke componenten om de overeenkomstige instellingen door te voeren. 


