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Klik op Account aanmelden.Haal de Fidbox App op uit de App Store of 
Play Store. 
De Fidbox App is gratis.

Lees gerust de voorwaarden door, deze 
zijn in te stellen in het Engels of Duits.

01



Vul uw wachtwoord in. 

Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u het beste 12345 in.

Vul een gebruikersnaam in. 
LET OP! 
Deze is hoofdletter gevoelig. 
 
Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier het e-mailadres in.

Herhaal uw wachtwoord.  
 
Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier wederom 12345 in.
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Bij Country scrollt u naar het betreffende 
land. In dit voorbeeld kiezen we voor 
Nederland.

Vul uw e-mailadres in. 

Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u het e-mailadres van uw 
klant in.

Als het goed is staat nu uw land zo 
vermeld.
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Vul hier uw achternaam in. 
 
Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier zijn/haar achternaam 
in.

Vul hier uw voornaam in. 
 
Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier zijn/haar voornaam in.

Vul hier uw adres in. 
 
Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier het adres van uw klant 
in.
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Vul uw woonplaats in.


Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier de woonplaats van uw 
klant in.

Vul uw postcode in.


Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier de postcode van uw 
klant in.

Bekijk of uw alle gegevens heeft ingevuld.


Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant, bekijk dan of u alles correct heeft 
ingevoerd. 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Na het accepteren is uw account 
aangemaakt en opent zich het 
beginscherm.

Hier leest u onze privacy policy. 
Wanneer u op Accept klikt ontvangt u van 
ons een email dat er een account is 
aangemaakt op het ingegeven e-
mailadres.

Op de Fidbox en op de extra 
sticker staat een serie nummer. 
Deze is uniek.  
Op deze Fidbox is dat 029097
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Geef uw Fidbox ook een naam. Wanneer 
deze in de woonkamer is gemonteerd is 
noemt u deze het eenvoudigst 
Woonkamer.


Voer hier uw Fidbox nummer in.


Bij het aanmaken van een account voor 
uw klant vult u hier het Fidbox nummer in 
wat u bij deze klant gaat monteren.

Blijf met u telefoon binnen 1 meter van de 
Fidbox. Klik vervolgens op Connect. 
De App gaat nu contact zoeken met uw 
Fidbox.
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Please wait, dus blijf wachten tot de 
koppeling is gelukt.

Wanneer de App de Fidbox heeft 
gevonden zal er de bovenstaande melding 
(Divice connected) komen te staan.

De koppeling is gelukt. 
U kunt hier de overige geven invullen. 
Vergeet niet het vinkje te plaatsen bij 
vloerverwarming. Klik vervolgens op Save.
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In het beginscherm staan twee smileys. 
De kleur groen staat voor prima, de kleur 
rood voor risico. 
De meetwaardes staan er boven.

Alle gegevens worden nu opgeslagen en 
verwerkt.

Wanneer u op Show history klikt opent 
zich een ander scherm met een grafiek. 
Een zwarte, groene en blauwe lijn.
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Wanneer u op de afbeelding van de 
druppel klik zit u een blauwe en groene 
lijn, of wel vocht grafiek. 
Onderin kunt u de tijdlijn verplaatsen. 
Wanneer u ergens op de grafiek klikt ziet u 
de waarde en het gemeten moment.

Wanneer u op de afbeelding van de 
temperatuur klik zit u alleen de zwarte lijn, 
of wel de temperatuur grafiek. 
Onderin kunt u de tijdlijn verplaatsen. 
Wanneer u ergens op de grafiek klikt ziet u 
de waarde en het gemeten moment.

Wanneer u op het kruisje klikt gaat u terug 
naar het beginscherm.
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Klik op Laguage om de taal te wijzigen.Onderin bij Settings kunt u bijvoorbeeld de 
taal wijzigen. Bij Documents vindt u Help 
vindt u enorm veel informatie. 
Bij Divices staat uw Fidbox of Fixboxen.

In het voorbeeld hebben we de taal 
gewijzigd in Nederlands (Dutch). 
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Wanneer u zeker weet dat u de Fidbox uit 
uw App wilt verwijderen klikt u op OK.

Wanneer u op de prullenbak klikt kunt u de 
Fidbox van uw account verwijderen.

Lees gerust de voorwaarden door, deze 
zijn in te stellen in het Engels of Duits.
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Klik onderaan op Transfer ownership.Wanneer u de Fidbox wilt overdragen aan 
de nieuwe bewoner klikt u op het 
potlootje.

Laat de nieuwe bewoner een account 
aanmaken. Geef het e-mailadres van de 
nieuwe bewoner in en klik op Transfer 
ownership. 
De Fidbox verdwijnt nu uit uw account.
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Vul het e-mailadres in waarmee u de 
gegevens wilt delen.


Klik vervolgens op Uitwisselen.

Klik op Gegevens uitwisselen wanneer u 
de Fidbox gegevens wilt delen met 
bijvoorbeeld uw parketleverancier, 
deskundige of Floorprotector.

De gegevens worden nu gedeeld.  
 
Wanneer u het delen wilt beëindigen klik u 
op het kruisje.
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15 Etiam Sit Amet Est

Wanneer u vragen heeft over de Fidbox, neemt u dan alstublieft contact met ons op.  
De Fidbox is een geweldige tool, maar we weten ook hoe frustrerend het kan zijn als iets niet naar wens functioneert. 
 
Alles wat nieuw is heeft een leerproces en ik help u graag dit succesvol door te gaan. 
 
Floorprotector verzorgt ook trainingen bij parketfabrikanten en de groothandel. 
Uiteraard is het ook mogelijk om een training te geven voor uw eigen parketbedrijf.
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