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Uw mini Wifi Schakelaar verbinden met de mobiele app. 
 

In deze handleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u de mini schakelaar aansluit op het infraroodpaneel en kunt 

koppelen aan uw mobiele telefoon. Lees voordat u begint de handleiding van de schakelaar en van het 

infraroodpaneel aandachtig door, zodat u begrijpt hoe u deze moet aansluiten. 

 

Heeft u geen verstand van elektra? Schakel dan een specialist in! 

 

Stap 1: verbind de schakelaar met de netspanning en eventueel ook al met uw infraroodpaneel. 

De schakelaar sluit u als volgt aan. De netspanning op de L-in (bruin) en N-in (blauw), het paneel op de L-out 

(bruin) en N-out (blauw). De aardedraad sluit u rechtstreeks aan op uw aarding. 

 

 

Stap 2: download de Smart Life app voor IOS of Android. Scan eventueel de QR code →  

 

Stap 3: open de Smart Life app op uw mobiel en klik op de blauwe plus. 

 

Stap 4: navigeer in het scherm Handmatig Toevoegen naar het tabblad Elektra en klik op Switch (BLE+WI-Fi). 

 

Stap 5: selecteer uw WiFi-netwerknaam en vul uw WiFi-wachtwoord in. Klik hierna op Volgende.  
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Stap 6: u dient de schakelaar in de installatiemodus te zetten door vijf seconden op het stekker icoon op het 

kastje te drukken. De blauwe lampjes op de schakelaar gaan snel knipperen. Klik op het vinkje dat u het blauwe 

knipperende licht ziet, en klik op volgende in de app. 

 

 

 

Stap 7: u kunt nu de schakelaar koppelen in uw app. U ziet binnen enkele minuten het apparaat verschijnen in 

uw app. Heeft u vragen over de installatie van uw product? Neem dan contact met ons op via: 

info@extrawarmte.nl. Wij wensen u veel plezier met uw slimme infraroodverwarming! 

 

 

Gebruikt u deze schakelaar in combinatie met een lichtschakelaar? Daar kunt u deze schakelaar prima op 

instellen. In de Smart Life app klikt u op de schakelaar. Rechts onderin ziet u instellingen, daar klikt u op. 

Vervolgens ziet u Relay status staan. U kunt hiermee het volgende instellen. Op deze manier maakt u optimaal 

gebruik van uw slimme schakelaar. 

 

Relay status  

ON De schakelaar springt altijd aan wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld. 

OFF De schakelaar blijft uit als de stroom weer wordt ingeschakeld. 
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