
Hoe installeer ik de Homey v2.0 update?  

Homey v2.0 is een gratis software update die beschikbaar is voor alle Homey gebruikers. 

Deze update vervang de Homey Desktop App voor een nieuwe Homey Smartphone App voor 

Android en IOS. 

De Homey v2.0 update wordt niet automatisch geïnstalleerd op je Homey. Je moet dit 

handmatig doen. Volg de stappen hieronder om je Homey te updaten naar v2.0. 

Lees hier wat er precies verander is in Homey v2.0 » 

Let op; 

Momenteel (15-1-2019) werkt de nieuwe versie nog niet bij iedereen geheel probleemloos. Er 

zijn wat meldingen van vast lopende Apps met opslaan van Flows, en oude Flows die 

verdwenen zijn met de update. Hier wordt druk aan gewerkt.  

En uiteraard is het even wennen aan de nieuwe manier van bedienen. Ook missen een aantal 

gebruikers de Desktop interface die niet beschikbaar is na update. Voordat je update is het van 

belang dit in acht te nemen. 

Download de Homey Smartphone App 

Om versie 2.0 te installeren op je Homey, moet je eerst de nieuwe Smartphone App 

installeren op je smartphone. Zoek naar de nieuwe Smartphone app in de Google Play Store 

(Android) of Apple iTunes (IOS) en installeer deze versie. 

Selecteer je Homey 

Heb je meer dan één Homey aan je account gekoppeld? Selecteer dan de juiste Homey waar 

je v2.0 op wil installeren. 

Klik op installeer en wacht totdat Homey de update heeft gedownload en geïnstalleerd. de 

LED ring van Homey zal eerst blauw kleuren, vervolgen oranje, paars en weer oranje. Het 

installatie scherm zal automatisch verder gaan nadat de het installeren succesvol is. 

Klaar! 

Succes! Je hebt v2.0 geïnstalleerd op je Homey. Veel plezier met het ontdekken van de 

nieuwe Smartphone App en alle nieuwe mogelijkheden. Wil je graag weten wat er allemaal 

nieuw is in v2.0? Lees het hier. 

https://support.athom.com/hc/nl/articles/360015678393
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.homey
https://itunes.apple.com/nl/app/homey/id1435800024?mt=8
https://support.athom.com/hc/nl/articles/360015678393

