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VA N  H I E R 
VA N  DA A R 
VA N  WA A R  DA N  O O K
Uw smartphone als sleutel van de voordeur



2 

HomeTec Pro Bluetooth® is snel geïnstalleerd  
en maakt uw voordeur slim en veilig!

Alles per App

U W  SM A R T PH O NE  
A L S  S L E U T E L  VA N  
D E  VO O R DE UR

Open en sluit uw voordeur gemakkelijk 
met de HomeTec Pro-app op je smart- 
phone. Helemaal zonder sleutel. 

Stuur een uitnodiging naar familieleden 
of vrienden en maak ook van hun 
smartphone een sleutel. Voor altijd  
of slechts voor een bepaalde periode.

Leg de periode vast waarin u bepaalde 
mensen toegang geeft tot uw woning. 
Bijvoorbeeld de loodgieter op dinsdag 
van 08.00 -  
14.00 uur.
Of vertel  
de app dat  
HomeTec Pro  
elke avond om  
23.00 uur  
automatisch  
de voordeur  
op slot moet  
doen.



A A NDR I J V ING  E N 
C OMP O NE NT E N
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Als u uw smartphone niet bij de hand hebt, kunt u 
de deur comfortabel openen met het codepaneel, de 
afstandsbediening of eenvoudig met een vingerafdruk.

Bluetooth®-codepaneel CFT3100
Wordt aan de muur van het huis bevestigd 
om de voordeur te openen of af te sluiten 
door het invoeren van een code als u uw 
smartphone een keer niet bij u hebt.

Bluetooth®-afstandsbediening CFF3100
Openen en sluiten met een druk op de 
knop.

Bluetooth®-fingerprint scanner CFS3100
Wordt aan de muur van het huis 
bevestigd om de voordeur te openen  
of af te sluiten met uw vingerafdruk.

Bluetooth®-WLAN-bridge CFW3100
Verbindt HomeTec Pro met het 
thuisnetwerk en maakt online toegang 
mogelijk terwijl u onderweg bent. 

Bluetooth®-deurslotaandrijving CFA3100
Wordt eenvoudig van binnenuit op 
de sluitcilinder geklemd, gelijmd of 
geschroefd.

De mechanische vergrendeling met de sleutel van  
de voordeur blijft te allen tijde behouden.



Uw distributeur:

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door [naam licentiehouder] gebeurt onder 
licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Technische wijzigingen en kleurverschillen 
voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. 
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