
Uw Byecold paneel verbinden met app en thermostaat 
 

In deze handleiding leggen wij stap voor stap uit hoe u het Byecold infraroodpaneel kunt bedienen met een 

mobiele app. 

 

Stap 1. Steek de stekker van uw infraroodpaneel in het stopcontact en plaats twee AA-batterijen in de 

thermostaat. 

Stap 2. Download de Smart Life app voor IOS of Android via de QR code die u vindt in de bijgeleverde 

handleiding bij het paneel. 

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 Klein Huishoudelijk en klik op 

Thermostaat (Wi-FI). 

 



Stap 5. Selecteer uw WiFi-netwerknaam en vul uw WiFi-wachtwoord in. Klik hierna op Volgende.  

 

 

Stap 6. U dient het infraroodpaneel in de installatiemodus te zetten met de volgende stappen. Haal de stekker 

van het paneel uit het stopcontact. Wacht 2 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact. Wacht twee 

seconden en haal de stekker weer uit het stopcontact. Herhaal dit proces 4 a 5 keer en laat dan de stekker in het 

stopcontact zitten. 

Er gaat op het infraroodpaneel een lampje snel knipperen. Dit is de bevestiging dat het paneel in installatiemodus 

staat. Is dit nog niet het geval? Herhaal deze stap totdat het lampje snel knippert. Wanneer het lampje snel 

knippert is het apparaat goed in installatiemodus gegaan. 

Stap 7. Heeft u een losse thermostaat bijgeleverd gekregen? Zo nee, ga naar stap 8. Anders: koppel de 

thermostaat door kort (1 seconden) en vervolgens lang (2 seconden) op de knop op de thermostaat te klikken. U 

hoort nu een piep van het infraroodpaneel of ziet op het scherm van de thermostaat nog iets veranderen. 

Stap 8. 

In de app kunt u klikken op : Confirm the indicator is blinking rapidly en vervolgens op Volgende. 

 

 



Stap 9. U kunt nu de externe thermostaat koppelen aan het paneel. Druk lang op de knop aan de achterzijde van 

de thermostaat, totdat het WiFi-symbool op het display gaat knipperen. U hoort binnen enkele seconden een piep 

vanaf het infraroodpaneel. Dit is het signaal dat het infraroodpaneel is verbonden met de betreffende thermostaat. 

U ziet binnen enkele minuten de huidige kamertemperatuur vermeld in uw app.  

 

Ziet u de temperatuur na enkele minuten nog niet en heeft u geen piep gehoord van het paneel? Haal de stekker 

van het paneel uit het stopcontact en wacht een paar seconden. Steek de stekker van het paneel weer in het 

stopcontact en herhaal deze stap. 

Ten slotte: op het paneel bevindt zich in veel gevallen een schakelaar. Met deze schakelaar kunt u de bediening 

aan of uit zetten. De ene stand is de ‘Altijd aan’ stand. U kunt dan het paneel niet uitschakelen met de applicatie. 

De andere stand is een thermostaat stand, waarmee u het product met de App kunt bedienen. 

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! 

mailto:info@extrawarmte.nl

