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U kunt deze Wifi stekkerthermostaat zowel via de mobiele app als handmatig bedienen.  

1. Bediening via app 
 

1.1 Stekkerthermostaat koppelen aan de Smart Life app 
1. Download en installeer de Smart Life app. Scan direct de QR code → 

2. In de app, kies rechtsboven voor nieuw apparaat toevoegen (+). 

3. Kies voor “Add device”. 

4. Klik links op klein huishoudelijk. 

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

6. Selecteer uw 2.4 Ghz netwerk. Kies “volgende”. 

7. Zorg dat uw thermostaat aan staat en druk gedurende vijf seconden op de M en + knop (tegelijkertijd). 

Het Wi-Fi symbool op de thermostaat moet nu gaan knipperen. 

8. Kies in de app voor “Next” en kies vervolgens “Blink Quickly”. Nu wordt uw thermostaat gekoppeld 

aan uw telefoon / tablet. 

1.2 Stekkerthermostaat bedienen via app 
In het hoofdscherm kunt u klikken op de naam van de thermostaat om deze te openen. Onderin staan vier 

opties. Hier kunt u: de thermostaat aan/uitzetten, de modus selecteren, een programma instellen en de 

instellingen beheren. Let op: sommige instellingen kunt u alleen instellen als de thermostaat uitstaat. Als u 

vervolgens de thermostaat inschakelt zijn deze van kracht (bijvoorbeeld minimale en maximale temperatuur). 

1.3 Familielid toevoegen voor delen van specifiek toestel 
• Kies uw apparaat (in dit geval de stekkerthermostaat) vanuit de home pagina. 

• Klik rechtsboven op het “pen” icoontje.  

• Kies voor toestel delen en kies onderin voor “Voeg delen toe”. 

• U kunt vervolgens handmatig de link kopiëren of op “meer” klikken om bijvoorbeeld een uitnodiging 
via whatsapp of email te sturen. 

 

1.4 Beheer over familie (groep) delen 
U kunt ook een heel profiel delen. Dit wordt ook wel een familie genoemd. Dit kunnen bijvoorbeeld alle of een 

deel van de slimme apparaten in huis zijn. Kies in het hoofdmenu voor Profiel → Home-beheer. Hier ziet u al 

uw families staan. Dit is er standaard één, waarin dus uw slimme thermostaat zit. Klik vervolgens op de juiste 

familie. Vervolgens kunt u onderin leden toevoegen. 

 

2. Handmatige bediening (zonder app) 
 

2.1 Aan/uit schakelen 
Schakel de thermostaat aan of uit met de powerknop:  
Let op: wanneer de vorstbeveiliging modus ingeschakeld is, blijft deze ook actief wanneer de 
thermostaat wordt uitgeschakeld. 
 

2.2 Tijdelijk de ingestelde temperatuur wijzigen 
Wanneer de thermostaat in programmamodus staat, kunt u tijdelijk de gewenste temperatuur 
aanpassen door de temperatuur aan te passen met de + en - knoppen. In het scherm verschijnt naast 
het programma icoon ook het icoon voor manuele bediening. De thermostaat zal op het volgende 
schakelmoment weer teruggaan naar het ingestelde programma. 
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2.3 Dag en tijd instellen 
Schakel de thermostaat in en druk gedurende ca. 5 sec op de M toets. 

• Gebruik de + en - knoppen om de juiste dag te selecteren. (1=ma, 2=di, 3=wo, 4=do, 5=vr, 6=za, 7=zo) 

• Druk nogmaals op de M toets om de tijd aan te passen. De minuten gaan nu knipperen. 

• Gebruik de + en - knoppen om de juiste minuten te selecteren. 

• Druk nogmaals op de M toets om de uren aan de te passen. Gebruik de + en - knoppen om 
de juiste uren te selecteren. 

• Wacht hierna circa 10 seconden. Instellingen zijn dan opgeslagen. 
 

2.4 Toetsblokkering 
Door de toetsen te blokkeren kunt u voorkomen dat de instellingen per ongeluk of door kinderen 
worden gewijzigd. 

• Druk gedurende ca. 5 sec tegelijkertijd op de + en - knoppen om de toetsblokkering in te  
schakelen. In het scherm verschijnt LOCK. 

• Om te deactiveren: Houd de + en - knoppen opnieuw gedurende ca. 5 sec ingedrukt. 
Let op: de toetsblokkering kan worden geactiveerd als de thermostaat aan staat en uitstaat. 
 

2.5 Programma modus & handmatige bediening 
De thermostaat kan via een programma werken of handmatig bediend worden. Om te wisselen 
tussen deze twee functies gebruik de M toets. 
 
Als de programmamodus aanstaat ziet u “PRG” linksboven op de thermostaat staan.  
 

2.6 Programma instellingen 
De thermostaat wordt geleverd met een vooraf ingesteld programma. Dit programma kan naar wens 
worden aangepast. Het vooringestelde programma is gelijk voor maandag t/m vrijdag, maar kan voor 
iedere dag apart worden ingesteld. 
 
Schakel de thermostaat in. Open het programmeermenu door gedurende ca. 5 sec. op de P knop te 
drukken. Gebruik de P toets om naar het volgende item te gaan. 
 

2.7 Het vooringestelde programma 

 
 

2.8 Het programma aanpassen 
• Open het programma-menu door gedurende ca. 5 sec. op de P knop te drukken De tijd gaat 

• nu knipperen. Gebruik de + en - knoppen om de gewenste tijd voor periode 1 (opstaan) voor  
dag 1 (maandag) te selecteren. Druk op de P toets, de temperatuur gaat nu knipperen.  

• Gebruik de + en - knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen voor periode 1 (opstaan) op  
dag 1 (maandag).  

• Druk nogmaals op de P toets om naar de volgende periode te gaan.  

• Herhaal bovenstaande stappen voor alle vier de periodes op alle dagen van de week.  
 

2.9 Geavanceerde instellingen 
Om de geavanceerde instellingen te openen: schakel de thermostaat uit en druk gedurende ca. 5 
seconden tegelijkertijd op de M en - toetsen. Gebruik de + en - knoppen om instellingen te wijzigen. 
Gebruik de M toets om door het menu te bladeren. 
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