RE.HUB
Snelstartgids
Meer informatie op
www.rehau.de/gateway

Aan de slag
1. verbind de RE.HUB en uw router met de meegeleverde LAN-kabel.
2. sluit de RE.HUB aan op het stroomnet.
3. verbind uw smartphone met het netwerk van de router,
uw smartphone en RE.HUB moeten zich op hetzelfde netwerk bevinden.
4. download de app "RE.GUARD" uit de Android Play Store
of de IOS App Store.
5. start de app en volg de instructies voor de eerste installatie.

Google Play Store

Apple App Store

Montage
De RE.HUB kan tegen de muur worden bevestigd: trek de montageplaat aan de achterkant van de gateway naar beneden los en bevestig ze tegen de muur. Vervolgens kan de
RE.HUB van bovenaf worden vastgeklikt. Houd rekening met de lengte van het
stroomsnoer en de lengte van de netwerkkabel.
Draadloze verbinding optimaliseren
De RE.HUB is ontworpen om radiosignalen te verzenden en te ontvangen. Binnen een
massief huis, bestaande uit een betonnen plafond met staalwapening en 3 binnenmuren,
reikt het radiosignaal maximaal 20 meter.
Zorg als volgt voor een probleemloze draadloze verbinding:
▪ plaats de RE.HUB niet in een metalen omkasting
▪ houd ten minste 50 cm afstand van metalen voorwerpen en van muren, plafonds met
metalen constructies, zoals kelderplafonds en kabels
▪ houd minstens 50 cm afstand van andere radiofrequente bronnen
▪ als het signaal niet sterk genoeg is om het gebruikte apparaat te bereiken, kan elk
Z-Wave-apparaat in het netwerk als versterker worden gebruikt.
Leds en drukknoppen
De gateway heeft aan de onderkant verschillende leds en drukknoppen:
▪ groene status-leds 1 : CPU actief, netwerkverbinding
▪ witte led 2 :
▪ knippert snel: inleermodus gestart (koppelen)
▪ knippert langzaam: uitleermodus gestart (ontkoppelen)
▪ witte led 4 :
Brandt pulserend: normale werking
▪ led 3 en led 4 zijn alleen actief als de montageplaat is verwijderd:
Na een update en een herstart kan het tot vijf minuten duren voordat de leds 3 en
beginnen te pulseren en daardoor aangeven dat de update of het opstartproces
geslaagd is.
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* De USB-poort wordt momenteel niet ondersteund

De gateway heeft aan de onderkant van de behuizing vier drukknoppen:
▪ Z-Wave 7 :
▪ met een korte druk op deze knop wordt de Z-Wave inleermodus gestart
(led 2 knippert snel)

Alle RE.GUARD-apparaten kunnen alleen via de RE.GUARD-app worden ingeleerd.

▪ houd de knop lang ingedrukt om de Z-Wave uitleermodus te starten
(led 2 knippert langzaam)
▪ door nogmaals te drukken stopt de huidige modus
▪ herstart 6 de RE.HUB wordt opnieuw gestart
▪ reset 5 : apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen
Apparaat terugzetten naar fabrieksinstellingen
1. houd de resetknop 5 ingedrukt
2. voedingsstekker loskoppelen en weer aansluiten
3. resetknop 5 verder ingedrukt houden totdat de witte led
na ca. 20 seconden snel begint te knipperen
4. laat de resetknop 5 los
5. het apparaat start opnieuw op,
dit kan tot 5 minuten duren
6. start het apparaat opnieuw op
Meer informatie vindt u op www.rehau.de/gateway
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Vereenvoudigde EU-Conformiteitsverklaring:
REHAU AG+Co verklaart hierbij dat het apparaat voldoet aan de essentiële eisen en
geldende bepalingen van de Richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU en
2014/53/EU.
De volledige tekst van de Conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende
internetadres
www.rehau.de/zertifikate-hochbau
Frequentie:
Z-Wave 868,40 - 869,85 MHz, volgens landspecificatie
Zendvermogen:
6,28 dBm

Het huidig document wordt beschermd door auteursrechten. Deze rechten,
alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen,
de radio uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen of
soortgelijke, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden.
Ons toepassingsspecifieke advies in woord en geschrift is gebaseerd
op jarenlange ervaring en gestandaardiseerde aannames en wordt
verstrekt naar eer en geweten. Het gebruiksdoel van de REHAUproducten is beschreven in de technische productinformatie. De op dit
moment geldende versie kunt u online bekijken op www.rehau.com/TI.
Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze
controlemogelijkheden en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid
van de gebruiker/verwerker. Mocht toch een beroep op aansprakelijkheid
worden gedaan, dan zijn daarop, voor zover met REHAU niet
schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend onze leverings- en
betalingsvoorwaarden van toepassing; deze voorwaarden zijn te vinden op
www.rehau.com/conditions en worden u op verzoek toegestuurd.
Dat geldt ook voor garantie-aanspraken, waarbij de garantie betrekking
heeft op de gelijkblijvende kwaliteit van onze producten overeenkomstig
onze specificatie. Technische wijzigingen voorbehouden.

NL: rehau.nederland@rehau.com
BE: info.bel@rehau.com
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