
 
 

Installatiehandleiding VH Control Echo thermostaat met wifi schakelaars   |    www.extrawarmte.nl  
 

De thermostaat toevoegen aan de Smart Life app 
Volg de instructies van de handleiding van de VH Control Echo thermostaat om deze aan te sluiten. 

Koppelen van de thermostaat aan de schakelaar(s) 
Voordat je aan dit onderdeel begint, zorg ervoor dat je naast je thermostaat ook ten minste één slimme 

schakelaar hebt gekoppeld aan je Smart Life app. De handleiding voor het toevoegen van een slimme 

schakelaar vind je hier: https://www.extrawarmte.nl/docs/Wifi_mini_schakelaar.pdf  

 

óf gebruik de volgende QR code:  

 

Stap 1: kies in het hoofdvenster voor “Smart” (onderin). 

Stap 2: kies vervolgens voor “Create Scene”. (Dit kan ook door op het plusteken rechtsboven te klikken.) 

Stap 3: kies voor “When device status changes” 

Stap 4: kies voor de thermostaat (in ons geval “VH Control Echo” thermostaat) 

Stap 5: kies voor “Werkstatus” en kies voor “Verwarming”. 

Stap 6: kies nu voor het plusje achter “Then”. Kies vervolgens voor “Run the device” en kies voor de schakelaar 

die je aan wil hebben op het moment dat de thermostaat in de verwarming-stand schiet. Kies voor “Switch 1” 

en kies vervolgens voor “ON” en klik op “Opslaan”. Kies voor “Volgende”. Kies voor “Opslaan”. Kies vervolgens 

voor “Yes” om direct gebruik te maken van je nieuwe programma. 

Stap 7: om het wat overzichtelijker en duidelijker te maken kan je nu op het programma klikken en vervolgens 

rechts op de drie puntjes klikken om de naam van het programma aan te passen. Wij adviseren om deze de 

naam “Aan-regel” te geven.  

Stap 8: herhaal stap 1 t/m 7 maar dan kies je bij stap 5 de werkstatus “Warm houden” (dit houdt in dat de 

verwarmingstand op de thermostaat op “uit” staat (linksonder geen vlammetje). Kies bij “Then” dat de 

desbetreffende schakelaar(s) uit moet(en). Bij stap 7 adviseren we je om dit programma “Uit-regel” te noemen.  

Overige informatie: 

• Zodra de werkstatus van de Echo thermostaat verandert, stuurt de thermostaat een signaal door naar 

de router, die ervoor zorgt dat de app en de status van de schakelaars worden geüpdatet. 

• Het kan zijn dat er een kleine interval is tussen de weergegeven temperatuur op je thermostaat en de 

weergegeven temperatuur in de app.  

• De tijd en de datum op de thermostaat wordt automatisch goed gezet via de wifi verbinding. 

• Als je eenmaal de aan- en uit-regels hebt ingesteld in je smart life app, hoef je niet per se je telefoon 

aan te hebben staan. De thermostaat kan zelfstandig de informatie naar de router sturen, waardoor 

het schakelen van de panelen ook doorgaat als je telefoon uitstaat of geen bereik heeft. 

Bekijk eventueel ook deze YouTube video waarin we uitleggen hoe je een regel toevoegt in de Smart Life app: 

https://youtu.be/xJjhoyVqacE 

of scan de QR code: 

 

http://www.extrawarmte.nl/
https://www.extrawarmte.nl/docs/Wifi_mini_schakelaar.pdf
https://youtu.be/xJjhoyVqacE

