Installatie- en bedieningsinstructies

Amazon Alexa
EasyControl
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Stap 1: EasyControl-app - koppel uw Bosch ID
aan uw EasyControl van Bosch.
1. Ga in de EasyControl-app naar uw menu,
selecteer "Info" en vervolgens "Over" om er
zeker van te zijn dat u ten minste versie 2.9 van
de EasyControl-app hebt geïnstalleerd. Zo
niet, update deze dan via uw App Store

2. Ga in de EasyControl-app naar Menu,
selecteer "Instellingen" en selecteer
vervolgens "Externe diensten"

3. Kies " EasyControl koppelingspagina "

4. Log in met uw Bosch ID (die u tijdens het
installatieproces van de EasyControl hebt
gemaakt)

5. Druk op "Voeg regelaar toe”

6a. Laat de selectie staan zoals deze standaard
staat, ons systeem heeft uw regelaar al
herkend.
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6b. Vul de aanmeldgegevens van uw
EasyControl in (QR-code-scannen op normaal
typen)
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7. Verbinding is geslaagd!

Sluit dit venster als het zich niet automatisch
sluit.
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Stap 2: Amazon Alexa-app - voltooi de
integratie van EasyControl en Amazon Alexa
8. Open de Alexa-app en selecteer het
menupictogram

9. Klik op “Skills and games”

10. Zoek naar de skill “EasyControl of Bosch"

11. Selecteer "EasyControl of Bosch" in de lijst
en klik op "Enable to use"

12. Bevestig door op de blauwe knop te
drukken zodra u stap 1 en 2 hebt uitgevoerd

13. Afhankelijk van de browserinstellingen van
uw telefoon, moet u mogelijk opnieuw
inloggen met uw Bosch-ID
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14. Klik op “Agree” om toegang te autoriseren

15. Koppelen geslaagd! Je kunt dit venster
sluiten

16. Als uw EasyControl van Bosch succesvol is
verbonden, volg dan het advies van de Alexaapp op Device Discovery. Klik op "Discover
devices"
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17. Mogelijk moet u even wachten. Wees
gerust, Alexa is op zoek naar uw apparaat!

18. Selecteer uw regelaar. Zorg ervoor dat u
uw EasyControl / uw zones / kamers de
betreffende namen heeft gegeven

19. Druk op het Alexa-symbool en vertel Alexa
uw verzoek.

Alles is nu gereed voor u! 

