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Aan deze gebruiksaanwijzing kunnen geen rechten worden ontleend. Boutronic streeft ernaar zijn 

producten steeds verder te verbeteren. Zowel de specificaties van de Boutronic App als de gegevens in 

de gebruiksaanwijzing kunnen daardoor zonder kennisgeving vooraf aan verandering onderhevig zijn. 
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Inleiding 

 

De Boutronic App is een smartphone applicatie dat gebruikt kan 

worden om Boutronic apparaten aan te sturen. Het is gebouwd 

met de gedachte dat apparaten op een makkelijke manier op 

afstand te besturen moeten zijn. Met de Boutronic App kan een 

netwerk device over een WIFI netwerk of via het internet 

benaderd worden. 
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In gebruik nemen 
Benodigdheden 

Sni met app licentie 

Om van de App gebruik te kunnen maken, dient er op de betreffende SNI een App licentie 

toegevoegd te zijn. Om te controleren of u de App licentie heeft, kunt u in het overzicht 

scherm kort drukken op een netwerk apparaat om het apparaat detail scherm te openen. 

Hierin kunt u zien over welke licenties dit apparaat beschikt. 

 

Mocht de SNI licentie niet aanwezig zijn en wilt u wel de App gebruiken om deze SNI aan te 

sturen, neem dan contact op met Boutronic. Wij zullen u helpen met het bemachtigen van 

een App licentie. 

 

Smartphone met Android 

Op het moment is de Boutronic App alleen beschikbaar voor Android. Alle Android versies 

vanaf Android Froyo (Android 2.2) worden ondersteund.  

 

Verbinding met netwerk 

Voor apparaten toegevoegd kunnen worden, dient u verbinding te kunnen maken. Als u een 

SNI lokaal wilt gebruiken, dient u verbinding te hebben met het draadloze Wi-Fi netwerk. 

Indien u verbinding over het internet wilt maken, dient u een internetverbinding te hebben 

gemaakt, en de benodigde poorten te hebben doorgestuurd zodat u de SNI kunt aanspreken. 

 



Boutronic App® handleiding  In gebruik nemen 

Boutronic ‘s-Gravenzande   4 

Apparaten toevoegen 

Startscherm 

Wanneer de Boutronic App voor het eerst opgestart wordt, zal er 

gevraagd worden om apparaten toe te voegen om te beginnen. 

Druk op de knop Voeg apparaat toe, of ga via het menu naar de 

optie Voeg apparaat toe. 

 

Automatisch/handmatig toevoegen 

In dit scherm worden de opties weergeven waarop een apparaat 

toegevoegd kan worden. Er zijn twee opties waaruit gekozen kan 

worden: 

• Automatisch toevoegen 

• Handmatig toevoegen 

 

Bij het automatisch toevoegen zal de applicatie automatisch op 

het netwerk zoeken naar beschikbare apparaten. Dit proces kan 

tot 10 seconde duren. Hierna zult u een overzicht van gevonden 

SNI’s zien, waarna u er 1 kunt selecteren. Automatisch verbinden 

wordt aangeraden indien u een apparaat wilt toevoegen dat zich 

op het lokale Wi-Fi netwerk bevindt. 

 

Bij het handmatig toevoegen kunt u zelf een IP adres invoeren 

waarmee de App zal verbinden. Het zal proberen een verbinding te 

openen met een apparaat op dat IP adres. Het handmatig 

verbinden wordt aangeraden gebruikt te worden indien het een 

SNI betreft dat over het internet benaderd zal worden, 

bijvoorbeeld via 3G. 

Let op: indien het apparaat via het internet bereikt wordt, dient 

poort 8080 doorgeschakeld te worden indien er een firewall actief 

is. Als dit niet gebeurt, zal er geen verbinding geopend kunnen 

worden. 

 

 

 

 

 

Apparaatoverzicht 

Nu ziet u een apparaatoverzicht waarop alle apparaten van de SNI 

weergeven worden. U kunt hier een selectie apparaten maken, 

deze selectie zal toegevoegd worden aan het startscherm. 
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Ondersteunde apparaten  
SNI  
Het scherm van de SNI geeft de basisinformatie van de SNI weer, 

zoals de naam, het IP adres, de softwareversie, de beschikbare 

licenties, etc. 

 

Er zijn verschillende tabs beschikbaar. Door het scherm naar 

rechts of links te trekken kunnen andere tabs geopend worden. 

Hierin kan weer andere informatie gezien worden. 
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Lightswitch2 
In het scherm van de Lightswitch kunnen de basisfuncties van het 

apparaat bestuurd worden: 

 

Tab: lichten. De 4 grote knoppen worden gebruikt om de 

uitgangen van de Lightswitch2 te besturen. Als de uitgang uitstaat, 

zal de knop grijs zijn. Als deze aangezet wordt, zal het groen 

oplichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab: temperatuur. Hier kunnen de ingestelde streeftemperaturen 

aangepast worden. 

•  In het bovenste hokje staat de huidige temperatuur zoals 

de sensor dat op dat moment meet. Let op: hierin zal de 

tekst N/A staan als er geen temperatuursensor is 

aangesloten. 

• In de temperatuur control met het zonnetje kan de 

streeftemperatuur voor de dag veranderd worden. Dit gaat 

in sprongen van 0,5 graden celsius. 

• In de temperatuur control met het maantje kan de 

steeftemperatuur van de nacht veranderd worden. 

• In de temperatuur control met de z-tjes kan de 

streeftemperatuur van de slaapstand veranderd worden. 
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Scankey 
In het scherm van de Scankey is het mogelijk om de 

ontgrendelknop van de Scankey te simuleren en daarmee de 

uitgangen van de Scankey zoals ingesteld te kunnen aansturen. 
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Keylock 
In het scherm van de Keylock is het mogelijk om de 

ontgrendelknoppen van de Keylock te simuleren en daarmee de 

uitgangen van de Keylock zoals ingesteld te kunnen aansturen. 
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Multicom 
In het scherm van de Multicom is het mogelijk om de 

ontgrendelknoppen van de Multicom te simuleren en daarmee de 

uitgangen van de Multicom zoals ingesteld te kunnen aansturen. 
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Overige functies 
Snelkoppelingen  
Het is in de Boutronic App mogelijk om een snelkoppeling op het 

bureaublad te plaatsen die naar een specifiek apparaat verwijst. 

Dit geeft de optie om, zonder tussenstappen in de Boutronic App, 

direct naar dat apparaat te gaan. 

 

Wanneer een apparaat in het hoofdscherm voor een langere tijd 

ingedrukt wordt, zal het context menu verschijnen. Hierin kan 

voor de optie creëer snelkoppeling gekozen worden. 
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Vaak gestelde vragen 
Waarom kan ik geen verbinding maken met mijn SNI? 

Als u via een lokaal netwerk verbinding met de SNI wilt maken, zullen uw machine waarop de 

App draait en de SNI zich in hetzelfde netwerk moeten bevinden om elkaar te kunnen 

bereiken. Dit betekent over het algemeen dat uw telefoon verbinding moet hebben met het 

WIFI netwerk, en niet via bijvoorbeeld een 3G netwerk. Verder is het mogelijk dat de SNI 

uitgeschakeld is, of van IP adres is verwisseld. 

 

Hoe kan ik verbinden met de SNI als ik niet thuis ben? 

Het is mogelijk om een verbinding te openen met de SNI, ook als uw apparaat zich niet op 

hetzelfde netwerk bevindt. Hiervoor dient u verbinding te maken met uw IP adres zoals dat 

extern gezien wordt (kijk bijvoorbeeld op http://whatismyipaddress.com/ om achter dit IP 

adres te komen). Dit IP adres kunt u invoeren bij het SNI toevoegen scherm als u 

Handmatig verbinden selecteert. 

Let er wel op dat eventuele firewalls op een modem/router weten dat ze aanvragen op poort 

8080 doorsturen naar uw SNI zodat deze de verbindingen wel kan accepteren. (Port 

forwarding: http://nl.wikihow.com/Port-Forwarding-instellen-op-een-router) 

 

Mijn SNI is toegevoegd, maar niet alle apparaten staan in het overzicht 

Als u een SNI in het overzicht lang ingedrukt houdt, kunt u op Vernieuwen drukken. Door 

deze optie te selecteren, zal de App opnieuw apparaten op de SNI gaan detecteren. Na een 

proces van tot 10 seconde zal het overzicht ververst worden, met een nieuw overzicht van de 

apparaten op die SNI. 

 

Als ik een apparaat open zie ik alleen een infoscherm 

Als een apparaat nog niet ondersteund wordt, zal er enkel een infoscherm weergeven 

worden. Op dit moment worden enkel de Lightswitch en de Sni ondersteund. Andere 

apparaten kunnen later nog wel toegevoegd worden aan de app. 

 


