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Toevoegen Aqara Hub E1  
• Ga naar Accessories > Tik op ‘+’ > selecteer de Hub E1  
• De stappen om het apparaat toe te voegen worden in de Aqara app getoond 
• Wijzig de naam en wijs het apparaat toe aan de gewenste kamer  
•  

 

• Sla de instellingen op en het apparaat wordt toegevoegd in de Aqara App  
• Je kan nu beginnen met het toevoegen van apparaten en automatiseringen  
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Toevoegen van Aqara H1 Switches  
 

Aqara Wireless Remote Switch H1 (Double Rocker) 
Instructie: 

• Ga naar Accessories > Tik op de ‘+’  
• Selecteer de schakelaar via Remote Control 
• Selecteer de Aqara Hub 
• Start de toevoegprocedure die beschreven staat in de Aqara App  
• Wijzig de naam en wijs het apparaat toe aan de gewenste kamer  
• Tik op Done  

 

 

Aqara EU Wall Switch  
Volg onderstaande stappen voor het toevoegen van de volgende varianten:  

• With Neutral, Double Rocker 
• No Neutral, Double Rocker 
• With Neutral, Single Rocker 
• No Neutral, Single Rocker 

 

Instructie:  

• Ga naar Accessories > Tik op de ‘+’  
• Selecteer de schakelaar via Switches & Plugs  
• Selecteer de Aqara Hub 
• Start de toevoegprocedure die beschreven staat in de Aqara App  
• Wijzig de naam en wijs het apparaat toe aan de gewenste kamer  
• Tik op Done  
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Configuratie draadloze bediening 
Volg onderstaande stappen voor het instellen van de draadloze bediening tussen de Wireless Remote Switch en 
De EU Wall Switch. In onderstaande stappen nemen we de ‘Smart Wall Switch H1 No Neutral, Double Rocker’ als 
voorbeeld. 

Instructies: 

• Ga naar Automation > Tik op de ‘+’ 
• Selecteer IF > Wireless Remote Switch H1 >  Single click Left Button 
• Selecteer THEN = Smart Wall Switch H1 EU No Neutral, Double Rocker > Turn on/off Left rocker  
• Sla de instellingen op en test de automatisering 
• Herhaal bovenstaande stappen voor de rechterknop 

 

  


