
NL - Instructies en waarschuwingen voor installatie en gebruik

Back-up stroombron en internetverbinding

HubPowerbank
Nice



1 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

• LET OP! – Deze handleiding bevat belangrijke instructies en waarschuwingen over persoonlijke veiligheid. Lees alle delen van 
deze handleiding zorgvuldig door. Bij twijfel dient u de installatie onmiddellijk te onderbreken en contact op te nemen met de technische 
dienst van Nice.

• LET OP! – Belangrijke aanbevelingen: Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige onderhoud-
swerkzaamheden en afvalverwijderingsprocedures.

• LET OP! – Elk ander gebruik dan hierin gespecificeerd of in andere omgevingsomstandigheiden dan vermeld in deze handlei-
ding moet als onjuist worden beschouwd en is ten strengste verboden!

• Het verpakkingsmateriaal van het product moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
• Breng nooit wijzigingen aan op enig onderdeel van het apparaat. Andere handelingen dan de gespecificeerde kunnen slechts storingen 

veroorzaken. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door geïmproviseerde wijzigingen aan het product.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van warmtebronnen en stel het nooit bloot aan open vuur. Deze handelingen kunnen het product 

beschadigen en storingen veroorzaken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die 

niet over genoeg ervaringen kennis beschikken, tenzij deze personen onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verant-
woordelijk is of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het product.

• De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies. Bewaar deze han-
dleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

• Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen en dieren houden.
• Explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
• Ga voorzichtig met het product om en zorg ervoor dat u het niet verplettert, stoot of laat vallen om schade te voorkomen.
• Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet buiten gebruiken!
• Stel het product niet bloot aan vocht, water of andere vloeistoffen. Plaats nooit containers met water in de buurt van het product.
• Gebruik het product niet buiten de aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereiken.
• Houd het product uit de buurt van warmtebronnen en plaats het niet in direct zonlicht. Bedek het product niet en plaats er niets op.
• Sluit geen kabel langer dan 3 meter aan op de USB-poort.
• Plaats het product niet in metalen dozen of op metalen oppervlakken om de beste radioprestaties te waarborgen.
• Laat een batterij niet langdurig opladen wanneer deze niet in gebruik is.
• Bewaar batterijpakken niet op een plaats waar ze kunnen worden kortgesloten door geleidend materiaal.
• Demonteer defecte batterijcellen niet en probeer deze niet te repareren.
• Laat de vloeistof bij het lekken van een cel niet in contact komen met de huid of ogen. Was bij contact het betreffende gebied met water en 

zoek medisch advies.
• Gebruik alleen een oplader die compatibel is met de apparaten.

2 PRODUCTBESCHRIJVING

De HubPowerbank maakt het mogelijk om de Yubii Home of Home Center 3 Lite hubs aan te sluiten op een back-up stroombron en, na 
installatie van een simkaart, een extra internetverbinding. Normaal gesproken zal de Smart Home-hub de hoofdstroombron en het hoofd 
Wi- Fi-netwerk gebruiken, en in het geval van een stroomstoring zal het apparaat automatisch overschakelen naar een noodstroombron. Na 
verbinding met de HubPowerbank kan de Smart Home-hub tot 12 uur onafhankelijk blijven werken.

Inhoud van de doos:
• HubPowerbank
• USB-A naar Micro USB-kabel 
• Handleiding
• Batterij

3 VERSCHIJNING

De afmetingen van het apparaat zijn 83 x 72 x 24 mm.

De symbolen in de figuren 1 en 2 staan voor:
A -  USB-A-poort (uitgang)
B -  Aan/uit-knop
C -  WPS-knop
D -  Micro USB-poort (ingang)
E -  LED-indicatielampjes (zie Tabel A1). 
F -  Resetknop
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Fig. 1. HubPowerbank - voorkant. Fig. 2. HubPowerbank - achterkant.
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Tabel A1 - LED-indicatielampjes

Symbool Beschrijving

Batterij-indicator:
• Groen - goed batterijniveau
• Groen knipperend - bezig met opladen
• Rood - laag batterijniveau
• Rood knipperend - wordt binnenkort uitgeschakeld

SMS-indicator:
• Blauw - nieuw of ongelezen sms-bericht
• Uit – geen nieuw of ongelezen sms-bericht

Wi-Fi-indicator:
• Blauw - Wi-Fi ingeschakeld 
• Uit - Wi-Fi uitgeschakeld

Signaalsterkte-indicator:
• Groen - Verbonden (4G) 
• Blauw - Verbonden (3G)
• Rood - Niet verbonden (geen signaal of geen simkaart)

4 INSTALLATIE

4.1 - Eerste installatie
1. Laad het apparaat volledig op via de Micro USB-poort (zie Fig. 1 - D).
2. Verwijder de batterij.
3. Plaats de simkaart in de simkaartsleuf (en, indien nodig, een SD-kaart in de SD-sleuf).
4. Lees de Wi-Fi-netwerknaam (SSID) en het wachtwoord af die staan op het label onder de batterij.
5. Plaats de batterij.
6. Schakel het apparaat in met de knop aan de bovenkant (B).
7. Verbind uw PC of Mac met het Wi-Fi-netwerk dat door de HubPowerbank is gemaakt, bijv. LTE-AP-xxxxxx.
8. Als de internetverbinding actief is, is de configuratie voltooid (als de simkaart met een pincode is beveiligd, moet deze worden opgegeven 

in de webinterface van de HubPowerbank die beschikbaar is op 192.168.1.1).

5 AANVULLENDE CONFIGURATIE

We raden u ten zeerste aan om de standaard SSID en het Wi-Fi-wachtwoord na de eerste installatie te wijzigen om uw gegevens veilig te 
houden.

5.1 - SSID en wachtwoord wijzigen
Om de naam/het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk te wijzigen:
1. Verbind met de HubPowerbank.
2. Ga naar 192.168.1.1 en log in op de webinterface:

• Standaard wachtwoord: admin
3. Ga naar Netwerkinstellingen > Wi-Fi-instellingen > Hoofd-SSID.
4. Wijzig de netwerknaam (SSID) en/of het wachtwoord.
5. Selecteer Toepassen.

5.2 - Het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen met behulp van de fysieke knop 
Als u de gebruikersnaam, het wachtwoord of de SSID bent vergeten, kunt u de instellingen terugzetten naar de standaard fabrieksinstellin-
gen. Om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, druk op en houd de Reset-knop ingedrukt (zie afb. 1 - F) tot het apparaat 
opnieuw start.

5.3 - Het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen met behulp van de webinterface
Als u een instelling hebt ingesteld waardoor het apparaat niet juist werkt, kunt u het apparaat terugzetten naar de standaard fabrieksinstellin-
gen via de webinterface:
1. Verbind met de HubPowerbank.
2. Ga naar 192.168.1.1 en log in op de webinterface.
3. Ga naar Geavanceerde instellingen > Overige.
4. Selecteer Fabrieksinstellingen herstellen.



5.4 - Batterijbespaarmodus
Het apparaat heeft een modus waarmee het automatisch wordt uitgeschakeld als er gedurende een ingestelde periode geen apparaten met 
het apparaat zijn verbonden (via Wi-Fi of USB).
In deze modus gaat het apparaat naar de Wi-Fi-slaapmodus om de batterijduur te verlengen. Het apparaat kan weer worden aangezet door 
de aan/uit-knop in te drukken.
Om de batterijbesparende instellingen te wijzigen:
1. Verbind met de HubPowerbank.
2. Ga naar 192.168.1.1 en log in op de webinterface.
3. Ga naar Geavanceerde instellingen > Energiebesparing.
De gewenste tijdsduur kan worden ingesteld door “Wi-Fi slaap” te selecteren en de gewenste slaapperiode te kiezen:

• Nooit slapen (standaard) 
• 5 minuten
• 10 minuten
• 20 minuten
• 30 minuten 
• 1 uur
• 2 uur

4. Selecteer Toepassen.

5.5 - SD-kaart delen
• In de HTTP Share-modus ondersteunt het apparaat alleen FAT/FAT32-bestandssystemen.
• HTTP Share-modus: Een SD-kaart delen via de webbrowser. De toewijzing van de verwisselbare schijf van de SD-kaart via een USB-poort 

wordt uitgeschakeld.
• Path to Share (pad voor het delen): U kunt het pad voor het delen invoeren, zoals /Pictures. Door alleen een schuine streep “/” te typen in 

het veld Path to Share, bevestigt u dat de volledige SD-kaart wordt gedeeld.
• Het pad voor het delen mag geen punt zijn en mag de volgende tekens niet bevatten: < > “ , & + / \ : * | # ? ~ ‘
Om de instellingen voor het delen van SD-kaart aan te passen:
1. Verbind met de HubPowerbank.
2. Ga naar 192.168.1.1 en log in op de webinterface.
3. Ga naar het tabblad SD-kaart.

Zodra de optie voor het delen van SD-kaart correct is geconfigureerd, verschijnt er een nieuwe knop “SD-kaart bekijken” wanneer u inlogt op 
het apparaat (wanneer u de configuratie-interface via 192.168.1.1 gebruikt). Met deze knop kunnen gebruikers de gegevens bekijken die zijn 
opgeslagen op de micro SD-kaart die in het apparaat is geplaatst.

5.6 - SMS-berichten beheren
Het apparaat kan sms-berichten ontvangen en verzenden.

Om toegang te krijgen tot uw Postvak IN:
1. Verbind met de HubPowerbank.
2. Ga naar 192.168.1.1 en log in op de webinterface.
3. Ga naar > SMS

Om een bericht aan te maken:
1. Verbind met de HubPowerbank.
2. Ga naar 192.168.1.1 en log in op de webinterface.
3. Ga naar Instellingen > SMS -> Apparaat -> Nieuw
4. Selecteer Verzenden.

6 INTEGRATIE MET NICE/FIBARO

De HubPowerbank kan fungeren als noodstroombron en -internetverbinding. Het apparaat is ontworpen om te werken met de FIBARO Home 
Center 3 Lite en de Nice Yubii Home en ondersteunt automatische omschakeling bij detectie van stroomuitval of geen internetverbinding.

6.1 - Vereisten
Om de integratie correct te configureren, heeft u het volgende nodig:
• HubPowerbank
• PC of Mac
• Simkaart met een actief data-abonnement
• Home Center 3 Lite of Yubii Home



6.2 - De integratie configureren

1. Installeer en configureer uw smart home hub, Yubii Home of Home Center 3 Lite, volgens de meegeleverde handleiding.
2. Sluit uw smart home hub aan op de USB-A-poort van uw HubPowerbank met behulp van een USB-A naar Micro USB-kabel.
3. Sluit uw HubPowerbank aan op de stroomvoorziening met behulp van een USB-A naar Micro USB-kabel.
4. Zet de HubPowerbank aan door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden (als deze nog niet is aangezet).
5. Ga in uw webbrowser naar find.fibaro.com en log in op de webinterface van de smart home hub.
6. Ga naar Geavanceerde instellingen > Netwerk.
7. In de sectie Wi-Fi-verbinding, selecteer Zoeken en Verbinden
8. Selecteer Nood-Wi-Fi.
9. Selecteer het door de HubPowerbank aangemaakte Wi-Fi-netwerk en voer het wachtwoord in.
10. Uw back-up netwerkverbinding is nu geconfigureerd.

Opmerking: de HubPowerbank kan, indien nodig, als de hoofdinternetverbinding worden gebruikt. 
De configuratie van de Wi-Fi-netwerken is te vinden in de gebruikersinterface van de browser -> Instellingen -> 1. Netwerk.

7 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dit product is geproduceerd voor Nice S.p.A. (TV). Waarschuwingen: - Alle technische gegevens in deze sectie hebben betrekking op een om-
gevingstemperatuur van 20 °C (± 5 °C) - Nice S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment dat dit nodig wordt geacht, wijzigingen aan 
te brengen aan het product, met behoud van dezelfde functionaliteiten en het beoogde gebruik.

HubPowerbank
Modelnummer HubPowerbank MiFi MF65 

Voeding 5 V DC, max. 1 A 

Bedrijfstemperatuur -10-40 °C 

Bedrijfsluchtvochtigheid 5%-95%

Interfaces Micro USB, USB-A 

Ondersteuning voor SD-kaart MicroSD-sleuf; tot 32 GB 

Afmetingen 83 x 72 x 24 mm 

Radio zendontvanger
Protocol 3G, LTE, Wi-Fi (802.11 bgn)

Radiofrequentie B1/8 (900/2100 MHz), B1/3/8/20/38, 2.4 GHz (2400MHz-2483.5MHz)

Max. zendvermogen 3G: +24 dBm
LTE: +25 dBm

Wi-Fi b: +15 dBm, Wi-Fi g: +13 dBm, Wi-Fi n: +12 dBm

(*) Het bereik van de zendontvanger wordt sterk beïnvloed door andere apparaten die op dezelfde frequentie met ononderbroken transmissie 
werken, zoals alarmen en draadloze koptelefoons die interfereren met de zendontvanger van de controller.

Yubii Home

Micro USB
USB-A

Micro USB

USB-A
Home Center 3 Lite



8 VERWIJDERING VAN PRODUCTEN

Dit product is een integraal onderdeel van de automatisering en moet daarom samen met het laatste worden afgevoerd.
Net als bij de installatie, ook aan het einde van de levensduur van het product, moeten de demontage- en sloopwerkzaamheden 
worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Dit product is gemaakt van verschillende soorten materiaal, waarvan sommige 
kunnen worden gerecycled, terwijl andere moeten worden gesloopt. Zoek informatie over de recycling en afvoersystemen die zijn 
voorgeschreven door de lokale regelgeving in uw regio voor deze productcategorie.
Let op! – sommige onderdelen van het product kunnen vervuilende of gevaarlijke stoffen bevatten die, als ze in het milieu worden afgevoerd, 
ernstige schade aan het milieu of de fysieke gezondheid kunnen veroorzaken.
Zoals aangegeven door het symbool hiernaast is het strikt verboden dit product in huishoudelijk afval te verwijderen. Verdeel het afval in catego-
rieën voor verwijdering, volgens de methoden die in de huidige wetgeving in uw regio zijn voorzien, of stuur het product terug naar de winkel 
wanneer u een nieuwe versie koopt.
Let op! – de lokale wetgeving kan voorzien in ernstige boetes in het geval van een onrechtmatige verwijdering van dit product.

9 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart Nice S.p.A. dat de radioapparatuur van het type HubPowerbank voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: http://www.niceforyou.com/en/support
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