
                                                                                              

 
 
 
Hoe voeg ik een nieuwe DP4 toe aan mijn bestaande account? 
 
 
Voor iOS-apparaten: 
 
Zorg ervoor dat de Dermapen 4 is uitgeschakeld 
Zorg ervoor dat Wi-Fi is uitgeschakeld op uw iOS-apparaat 
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw iOS-apparaat 
Als uw iOS-apparaat iOS13 of hoger heeft, zorg er dan voor dat Bluetooth is ingeschakeld 
voor de DermapenWorld app (Instellingen> Privacy> Bluetooth) 
Open de DermapenWorld app 
Log in met uw juiste e-mailadres en wachtwoord van uw bestaande account 
Tik op de startpagina op “My Pen” 
Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van het scherm. 
Tik op Registreer een pen voor een bestaande kliniek en selecteer uw praktijk in de 
weergegeven lijst. Houd desgevraagd de aan/ uit knop van de Dermapen 4 1,5 seconde 
ingedrukt totdat u een hoorbare toon hoort. De Dermapen 4 wordt ingeschakeld en begint 
met de Bluetooth-koppelingsprocedure 
Voer de 6-cijferige koppelingscode in op de iOS-telefoon/ tablet, zoals weergegeven op het 
display van de Dermapen4. 
Zodra de synchronisatie is voltooid, tikt u op gereed om de registratie te voltooien  
 
Voor Android-apparaten: 
 
Zorg ervoor dat de Dermapen 4 is uitgeschakeld 
Zorg ervoor dat Wi-Fi is uitgeschakeld op uw Android-apparaat 
Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw Android-apparaat 
Zorg ervoor dat locatieservices is ingeschakeld op uw Android-apparaat (instellingen / 
instelling en locatie / locatie) 
Open de DermapenWorld app 
Log in met uw juiste e-mailadres en wachtwoord van uw bestaande account 
Tik op de startpagina op “My Pen” 
Tik op de + knop in de rechterbovenhoek van het scherm. 
Tik op Registreer een pen voor een bestaande kliniek en selecteer uw praktijk in de 
weergegeven lijst. Houd desgevraagd de aan/ uit knop van de Dermapen4 1,5 seconde 
ingedrukt totdat u een hoorbare toon hoort. De Dermapen 4 wordt ingeschakeld en begint 
met de Bluetooth-koppelingsprocedure 
U moet de 6-cijferige koppelingscode invoeren op de Android telefoon/ tablet, zoals 
weergegeven op het display van de Dermapen4. 
Zodra de synchronisatie is voltooid, tikt u op Gereed om de registratie te voltooien 


