Installatie- en bedieningsinstructies

IFTTT _ If This Then That
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”

6. Laat de selectie staan zoals deze standaard
staat, ons systeem heeft uw regelaar al
herkend.
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7. Vul de aanmeldgegevens van uw
EasyControl in.
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8. Verbinding is geslaagd!

Sluit dit venster als het zich niet automatisch
sluit.

W eb

user

g u i d e |4

Stap 2: Voltooi de EasyControl- en IFTTTintegratie
9, maak een gratis online IFTTT-account aan.
Als u al een account had, log dan in op uw
account.

Als u onze vooraf gedefinieerde applets wilt
selecteren, volgt u stap 10 tot 17

12, Rechtermuisknop op “Connect” en open de
link in het nieuwe tabblad

10, Zoek naar “EasyControl”

13, Afhankelijk van de browserinstellingen van
uw laptop, moet u mogelijk opnieuw inloggen
met uw Bosch ID

11, Ga naar de "Services" omgeving en
selecteer "EasyControl of Bosch"

14, Druk op "Akkoord" (“Agree”) om uw
toegang te autoriseren
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15, U wordt teruggestuurd naar het IFTTTtabblad. Scroll naar beneden en selecteer een
gewenste trigger.

user

g u i d e |5

Als u zelf een nieuwe applet wilt maken, volgt u
stap 18 tot 33
18, Druk op de IFTTT-website op het grijze
profielsymbool en druk op "Create"

16, Klik op “Connect”

17, Kies voor “Save”

______________________________________________________
Alles is nu gereed voor u 

19, Druk op "This" om een trigger te definiëren

20, Selecteer een trigger uit de lijst of zoek en
selecteer “EasyControl of Bosch”

21, Selecteer de trigger die u wilt maken (bijv.
"Room temperature changed").
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22, Voer de details van de trigger in en
selecteer vervolgens "Create trigger"

23, Maak nu de actieservice door op het grijze
"That” te drukken
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25, Bevestig de actie na het invoeren van de
velden door op het tekstvak te klikken

26, Bekijk de actie en selecteer vervolgens
"Create action"

27, Bekijk uw applet en klik vervolgens op
"Finish" om op te slaan
24, Selecteer een service uit de lijst door door
de lijst te bladeren of zoek naar een specifieke
service (bijv. "E-mail")

U heeft succesvol een applet gemaakt 
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