
PENTAIR HOME
CONNECTED FOLEO WATER SOFTENER  
(GECONNECTEERDE FOLEO WATERONTHARDER)
Gids voor de woningeigenaar
Water is essentieel voor ons welzijn. De ‘Pentair Home 
Connected Water Softener’ kan op een wifinetwerk 
aangesloten worden en is ontworpen om synchroon met de 
Pentair Home app te werken zodat u op elk moment van 
gelijk waar de informatie kunt oproepen die u nodig hebt.

Pentair dashboard

Productdashboard

Schema 
(toekomstige functie)

Meldingen

De app gebruiken is eenvoudig. Gebruik de 
icoontjes onderaan om te navigeren naar 
het onderdeel dat u nodig hebt.  
De volledige instructies vindt u op de 
volgende pagina's. 



1. HAAL DE APP BINNEN

2. STEL UW ACCOUNT IN

Zoek Pentair Home in de 
App Store of Google Play 
en download de app

Gebruik uw geverifieerd 
e-mailadres,  
log in de app in.

Maak uw profiel aan.

Open de app  
en selecteer ‘Sign 
Up’. Maak een 
gebruikersnaam en 
een wachtwoord aan. 
Kijk uw mails na en klik 
op de verificatielink 
om van start te gaan.

Druk op het 
icoontje ‘Gear’ 
(tandwiel) op  
het scherm van 
uw ontharder.

3. SLUIT UW ONTHARDER OP DE APP AAN

Druk op de knop draadloze 
Bluetooth®-technologie Off 
en gebruik vervolgens de 
rechtse pijl om Bluetooth 
in te schakelen (zorg er ook 
voor dat Bluetooth® op uw 
telefoon is ingeschakeld).

3. SLUIT UW ONTHARDER OP DE APP AAN

Druk op het icoontje 
‘Check Mark’ (vinkje). 

Het zwarte Bluetooth®-
logo betekent dat de 
verbinding nu open is.

Een stabiel en voldoende sterk wifisignaal is essentieel

Kies de naam van het toestel (de naam 
begint altijd met de letters PNR). 

Opmerking: Het Bluetooth®-icoontje op 
de klep van de ontharder kleurt na de 
verbinding wit. Dat betekent dat u een 
geslaagde verbinding tot stand hebt 
gebracht.   

4. VOEG UW TOESTEL TOE

https://apps.apple.com/us/app/pentair-home/id1448665466
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentair.pentairhome&hl=fr&gl=US
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