
 
 

Uw Byecold paneel verbinden met afstandsbediening en app  
 

In deze handleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u het Byecold infraroodpaneel kunt pairen met de 

afstandsbediening en hoe u het paneel kunt pairen de Smart Life app. 

Stap 1. Plaats twee AAA batterijen in de bijgeleverde afstandsbediening. Zorg ervoor dat de batterijen goed zijn 

opgeladen. Als het batterij-icoontje rechtsboven op de afstandsbediening zichtbaar is, dan zijn de batterijen niet 

goed genoeg opgeladen. 

Stap 2. Zet de knop op de achterkant van het paneel op “OFF”. Dit is een groene schakelaar.  

(ON = handmatig aan. OFF = thermostaat-modus) 

Stap 3. Download de Smart Life app voor IOS of Android. 

Stap 4. Open de Smart Life app op uw mobiel en klik op de blauwe plus. Kies voor Add device. 

 

Stap 5. Kies links voor Klein Huishoudelijk. U krijgt de opties voor klein huishoudelijk aan de rechterkant de zien. 

Scroll iets naar beneden en kies voor Thermostaat (Wi-Fi).  

 

  



 
 

Stap 6. Selecteer uw WiFi-netwerknaam en vul uw WiFi-wachtwoord in. Klik hierna op Volgende.  

 

Stap 7. Nu gaan we het infraroodpaneel in de koppelmodus zetten.  

Stop de stekker in het stopcontact. Wacht tot u een piep hoort. Wacht tot de piep is afgerond en trek vervolgens 

de stekker weer uit het stopcontact. Wacht vervolgens ongeveer 5 seconden.  

Herhaal dit proces net zo lang (4 of 5 keer) tot het LED lampje gaat knipperen. Het LED lampje gaat binnen twee 

seconden na de piep knipperen (nadat u voor de vierde of vijfde keer de stekker in het stopcontact heeft 

gestoken). Let op: het LED lampje kan aan de voorzijde op het paneel of aan de achterzijde op het zwarte kastje 

zitten. Dit is afhankelijk van het model en het type paneel. 

Zodra het LED lampje knippert, bevindt het paneel zich in de koppelmodus. Het knipperen duurt circa twee tot 

drie minuten. U heeft dus twee tot drie minuten om het paneel te koppelen, aan zowel de afstandsbediening als 

aan uw telefoon. Als het niet lukt binnen die tijd kunt u stap 7 nogmaals uitvoeren. 

Als het LED lampje knippert gaat u verder met stap 8. 

Stap 8. Houd nu op de afstandsbediening circa 5 tot 10 seconden  en + tegelijkertijd ingedrukt, totdat het 

paneel een piep geeft. De afstandsbediening is nu gekoppeld aan het paneel. 

Stap 9. Nu gaan we de telefoon koppelen aan het paneel. In de app staat nu “Reset the device first.” Dit heeft u 

zojuist al gedaan. Klik daarom op “Next”.  

 

  

Het plaatje dat hier is afgebeeld is een standaard 

plaatje in de app van Smart Life. Dit plaatje is 

daarom ook niet gelijk aan uw situatie. 

 



 
 

Stap 10. Twee mogelijkheden:  

 

Mogelijkheid 1: het LED lampje knippert snel: Kies vervolgens voor: Blink Quickly. Nu wordt binnen ongeveer 30 

seconden het paneel gekoppeld aan uw telefoon. U bent nu klaar met het koppelen. 

 

Mogelijkheid 2: Knippert het LED lampje langzaam, ga naar stap 11. 

 

Stap 11. Kies voor Blink Slowly. 

 
Screenshot van stap 11 

 
Screenshot van stap 12 

 

Stap 12. Kies voor verbind Nu. U wordt nu naar de Wifi instellingen van uw telefoon geleid. Bij een telefoon met 

iOS zoals een iPhone kan het zijn dat u handmatig naar uw Wifi instellingen moet gaan. Verbind met het netwerk 

dat begint met SmartLife of SL. 

Stap 13. Ga nu terug naar de smart Life app. Uw paneel wordt nu gekoppeld aan de app. Nadat uw paneel is 

gekoppeld zou uw wifi verbinding weer terug moeten schieten naar uw normale wifi netwerk. 

 

Opmerkingen: 

• Zodra u in de app uw paneel aanklikt en deze aanzet (linksonder op “Power”), dan kan het zijn dan de 

ruimte-temperatuur op 10 graden staat. Dit zou binnen ongeveer een minuut geüpdatet moeten worden 

naar de temperatuur zoals vermeld op de afstandsbediening. 

• De afstandsbediening kan alleen signalen naar het paneel sturen. De afstandsbediening ontvangt verder 

geen signalen van het paneel. Op het moment dat u de gewenste temperatuur via de app instelt, blijft de 

gewenste temperatuur op de afstandsbediening staan, zoals deze stond. 

• Als u het paneel in het stopcontact stopt, gebruik dan ten minste eenmalig de afstandsbediening om met 

het paneel te communiceren, ander schiet het paneel niet aan. 

• Er zit een kleine drempel in het verschil tussen de ruimtetemperatuur en de gewenste temperatuur.  Stel: 

de ruimtetemperatuur is 19,8 graden en u stelt de gewenste temperatuur in op 20 graden, dan schiet de 

verwarming niet aan omdat die 0,2 graden een te klein verschil is. Dit geldt ook andersom. 

 

 

 

Neemt u bij vragen contact met ons op via: info@extrawarmte.nl of bel even naar 085 - 0021867. 
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