
 
 

Uw Inbouwthermostaat verbinden met de Smart Life app 
 

In deze handleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u de Wifi inbouwthermostaat kunt 

koppelen aan uw mobiele telefoon. 

 

Let op: heeft u geen verstand van elektra? Schakel een vakman in! 

 

Stap 1: haal de achterkant los van de voorkant van de thermostaat. Bekijk eventueel 

deze video hoe dat moet.  

 

De netstroom sluit u aan op “L” en “N”. De draden van het paneel sluit op aan op “N1” en 

L1”.  

 

Stap 2: download de Smart Life app voor IOS of Android.  

 

 

Icoontje van de app ziet er als volgt uit → 

 

 

 

Stap 3: schakel Bluetooth in op uw telefoon en open de Smart Life app op uw mobiel en 

klik op de blauwe plus. 

 

  

Stap 3 Stap 4 

 

 

 

Stap 4: navigeer in het scherm Handmatig Toevoegen naar het tabblad Klein 

Huishoudelijk en klik op Thermostaat (Wi-Fi). 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GIWCGZZ-sHQ


 
 

Stap 5: selecteer uw WiFi-netwerknaam en vul uw WiFi-wachtwoord in. Klik hierna op 

Volgende.  

 

  
Stap 5 Stap 7 

 

 

 

Stap 6: u dient de thermostaat in de koppelmodus te zetten met de volgende stappen.  

 

• Zorg dat de thermostaat aan staan staat; 

• Houd minstens vijf seconden op het omhoog-knopje ingedrukt; 

• Nu gaat er een wi-fi icoontje knipperen; 

• U ziet deze knoppen niet, omdat de thermostaat is uitgeschakeld. U hoort drie 

korte pieptonen. Wacht even tot het scherm uit gaat en zet de thermostaat aan. 

Als het goed is knippert het Wifi symbool nu. 

 

Stap 7: kies in de app voor Confirm the indicator is blinking rapidly en vervolgens op 

Volgende. 

 

 

Stap 8: u kunt nu de thermostaat koppelen aan uw app. U ziet binnen enkele minuten de 

huidige kamertemperatuur vermeld in uw app. Heeft u vragen over de installatie van uw 

product? Neem dan contact met ons op via: info@extrawarmte.nl. 

 

Maakt u gebruik van de vloersensor? Dan kunt de twee kabeltjes van de vloersensor 

aansluiten aan klemmetjes aan de zijkant van de thermostaat. Het maakt niet uit welke 

kabel in welke klem gaat. Vervolgens kunt u in de app via Setting → Sensor Select kiezen 

voor Out-Sensor om de meting te baseren op de externe sensor. 

 

 

Wij wensen u veel plezier met uw slimme infraroodverwarming! 

mailto:info@extrawarmte.nl

