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Beknopte gebruiksaanwijzing #7 
 

Reset en Update 
 

 Meshbox ontkoppelen/resetten 
 

 

a) Een Meshbox resetten met app 

 

1.   Klik in het apparatenoverzicht van de app op de Meshbox die je wilt verwijderen. 

2.   Klik rechtsboven op de stift om de Meshbox te bewerken. 

3.   Scroll helemaal naar beneden en selecteer “apparaat verwijderen”. 

4.   Nu kun je kiezen tussen de opties “uit app verwijderen” en "resetten". 

5.   Selecteer "resetten". 

6.   Nu is de Meshbox gereset en niet meer met je smartphone verbonden. Hij zal nu niet meer 

rood oplichten, maar rood knipperen. 

 

b) Een Meshbox resetten met een resettoets 

 

1.   Druk de resetknop met een smal, niet 

puntig voorwerp gedurende 8 

seconden. 

2.   Als de Meshbox nu niet meer rood 

oplicht, maar rood knippert, is de 

Meshbox volledig gereset. 

3.   Aansluitend de aanwijzing van 

“handmatig het apparaat verwijderen in de  

app” volgen. 

 
c) Handmatig verwijderen van de Meshbox in de app 

 

1.   Klik in het apparatenoverzicht van de app op de Meshbox die je wilt verwijderen. 

2.   Klik rechtsboven op de stift om de Meshbox te bewerken. 

3.   Scroll helemaal naar beneden en selecteer “apparaat verwijderen”. 

4.   Nu kun je kiezen tussen de opties “uit app verwijderen” en "resetten". 

5.   Kies: “app verwijderen". 

6.   De Meshbox is van je smartphone verwijderd. 

 

OPMERKING: De Meshbox is dan nog niet gereset, slechts uit de app verwijderd. Meshbox moet 

nu via resettoets nog gereset worden als dat nog niet gebeurd is. 
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  Afstandsbediening ontkoppelen/resetten 

a. Reset per app 

1.   Selecteer in het apparatenoverzicht van de Häfele Connect Mesh app de  

 afstandsbediening. 

2.   Klik op het symbool “stift”, scroll naar beneden en kies “apparaat verwijderen”. 

3.   Nu verschijnen beide opties “uit app verwijderen” en “apparaat resetten”,       

      selecteer nu “apparaat resetten". 

4.   Is de afstandsbediening volledig gereset, dan gaat de LED in het cijferveld van de

  afstandsbediening weer in de langzame knippermodus. 
 

 

b. Reset per hardware/knop 

1.   Open de batterijafdekking. 

2.   Houd de resetknop gedurende 8 seconden ingedrukt. 

3.   Is de afstandsbediening volledig gereset, dan gaat de LED in het cijferveld van de 

      afstandsbediening weer in de langzame knippermodus. 

4.   Aansluitend afstandsbediening uit de app verwijderen. (zie bedieningshandleiding #7) 

 

    Wandschakelaar ontkoppelen/resetten 

a. Reset per app 

1.   Kies in het apparatenoverzicht van de Häfele Connect Mesh app de wandschakelaar. 

2.   Klik op het symbool “stift”, scroll naar beneden en selecteer “apparaat verwijderen”. 

3.   Nu verschijnen beide opties “uit app verwijderen” en “apparaat resetten”,  

selecteer nu “apparaat resetten". 

4.   Is de wandschakelaar volledig gereset, dan gaat de LED op de achterzijde weer in de  

langzame knippermodus. 

 

    Update van een Mesh-apparaat 

1.   Klik in het apparatenoverzicht van de app op de Meshbox die je wilt updaten. 

2.   Klik rechtsboven op de stift om de Meshbox te bewerken. 

3.   Scroll helemaal naar beneden en selecteer “apparaat updaten”. 

      (Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar als jouw Meshbox niet in de actueelste stand staat.) 

4.   Selecteer nu de Meshbox/boxen die je wilt updaten. 

5. Nu wordt onderaan de voortgang van de download getoond. Laat tijdens de updates de  

 smartphone dicht in de buurt van de Meshbox. 

6.   Na het volledig updaten van de Meshbox kun je deze met de haak onderin  

bevestigen en terugkeren naar het overzicht. 


