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Modes 

 

Modes zijn algemene toestanden van het huishouden, bijvoorbeeld: Thuis, Afwezig, Nacht en Vakantie. Je kan 
bepalen in welke modus het huishouden zich bevindt vanaf het dashboard in de app of via een modusschakelaar. 

Om te wijzigen hoe je wilt dat het huishouden zich in de verschillende Modes gedraagt, ga je naar "Instellingen → 
Modes & Shortcuts" en klik je op de modus die je wilt bewerken. 

Thuis- en Afwezig-modus 

Thuis is de aanbevolen modus wanneer iemand thuis en wakker is. In dit geval geeft de veiligheidsfunctie niet aan 
of er beweging is geregistreerd of dat er iets wordt geopend. 

De Afwezig-modus wordt aanbevolen als er voor een korte tijd niemand thuis is. Alle automatiseringen blijven 
normaal werken zolang het huishouden in de Afwezig-modus staat. Ook krijg je een melding als er beweging 
wordt gedetecteerd en als deuren of ramen worden geopend. 

Nachtstand 

Nachtmodus wordt aanbevolen wanneer iedereen in huis naar bed is gegaan. Meestal worden hierdoor alle 
lichten uitgeschakeld en worden apparaten, sloten en klimaat ingesteld op uw voorkeuren voor de nachtmodus. 
Automatiseringen in combinatie met Nachtmodus zijn ook handig, omdat u er bijvoorbeeld voor kunt kiezen dat 
wanneer u zich verplaatst, de lichten slechts op 15% intensiteit moeten worden ingeschakeld. 

Vakantiemodus 

Vakantiemodus is voor als er gedurende langere tijd niemand thuis is. Je kan de instellingen zo configureren dat je 
tijdens je afwezigheid bijvoorbeeld de tuin kunt besproeien of verlichting in huis kunt simuleren. Je ontvangt een 
melding over alle activiteiten in het huis terwijl het zich in de vakantiemodus bevindt. 
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Shortcuts 
Shortcuts zijn persoonlijke acties die je kan uitvoeren vanaf uw dashboard, widgets of Apple Watch. 

Een Shortcut kan bijvoorbeeld "film" heten. Je kan vervolgens alle lichten uitschakelen, de temperatuur 
aanpassen en jaloezieën sluiten door op een enkele Shortcut te klikken. 

Je kan de Shortcuts zien door op de knop in het midden onder aan het dashboard te klikken. 

Een Shortcut maken 

• Ga naar "Instellingen → Modes en Shortcuts → Nieuwe Shortcut toevoegen" 
• Geef je Shortcut een toepasselijke naam 
• Selecteer de kamer(s) die je wilt beïnvloeden met de Shortcut 
• Kies de apparaten die je wilt beïnvloeden en wat u wilt dat ze doen. Als je niets op een apparaat wijzigt, 

wordt dit genegeerd wanneer je de Shortcut uitvoert. 

 

 

 


