
Stap 1: 
Installeer de Maxspect SYNA-G app. 
Deze is te vinden in de App store of 
Google Play. 
Na installatie van de app kunt u deze 
openen en de ICV controller toevoegen. 
Het verbinding maken met de ICV 
controller doet u door rechts bovenin het 
scherm op het + symbool te drukken. 

 
Stap 2: 
U krijgt de vraag hoe u de verbinding met 
de controller tot stand wilt brengen. U 
kunt kiezen uit 2 opties. Rechtstreeks 
verbinding maken tussen telefoon en ICV 
controller, of de verbinding via wifi tot 
stand brengen met tussenkomst van een 
router. 
 
Een rechtstreekse verbinding werkt het 
makkelijkst. Hiervoor hoeft u enkel optie 
2 aan te tikken “Connect through a 
mobile device”. Vervolgens kunt u verder 
met stap 10 om uw apparaten te 
koppelen aan de ICV controller. 
 
Deze handleiding gaat verder met de 
verbinding met tussenkomst van een 
router. 
Hiervoor kiest u optie 1 “Connect 
through a Wi-Fi wireless router”. 
Vervolgt u nu de handleiding naar stap 3. 

 



Stap 3: 
Nadat u hebt gekozen voor optie 1 
Verbinding via router moet u de 
netwerkinstellingen openen op uw 
telefoon of tablet.  

 
Stap 4: 
De telefoon of tablet moet verbonden 
zijn met het netwerk waar u de ICV 
controller mee wilt verbinden. Als de 
telefoon of tablet is verbonden met het 
netwerk keert u terug naar de Maxspect 
Syna G app. De app staat nog op “Router 
Connection Setting”. Vervolgens klikt op 
Next. 

 



Stap 5: 
Mocht de ICV controller reeds verbinding 
hebben met de router zal deze direct 
worden gevonden door de app. Als de 
ICV controller nog niet eerder verbonden  
zijn geweest met de router klikt u op 
next. 

 
Stap 6: 
Houdt op de icv controller de power 
knop (linker knop) 2 seconden ingedrukt.  
Hiermee zet u de ICV controller in STA 
Mode voor verbinding via een router. 
Nadat u deze knop 2 seconden hebt 
ingedrukt zal het wifi symbool niet meer 
knipperen maar rustig aan en uit faden.  
Hierna klikt u op next 

 



Stap 7: 
Voer bij Password het 
netwerkwachtwoord in waarmee u bent 
verbonden.  
Hierna klikt u op next. 

 
Stap 8: 
Er wordt nu geprobeerd verbinding te 
maken met de ICV controller. 

 



Stap 9: 
Connectie succesvol. Klik op next. 

 
Stap 10: 
U keert terug op het scherm waar u de 
instellingen kunt wijzigen van de ICV 
controller. Dit kunt u doen door op het 
sleuteltje te klikken. 
Om uw ICV controller en uw Maxspect 
product met elkaar te verbinden klikt u 
op control. 

 



Stap 11: 
U klikt nu op het + symbool en de ICV 
controller zal verbinding maken met uw 
Maxspect product. Zodra deze in de lijst 
vermeld staat kunt u het betreffende 
product openen en de instellingen 
wijzigen. 

 
 


