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U kunt met de EW Slimme stekker en de Smart Life App          op uw smartphone het infrarood 

paneel ‘slim’ gaan bedienen. Afhankelijk van uw smartphone instellingen verschijnen de teksten in 

het Engels en/of Nederlands. Lees alle informatie nauwkeurig door. 

 

EW Slimme stekker automatisch koppelen aan de Smart Life app 
 

1. Stop de Slimme Stekker in de wandcontactdoos. 

2. Download en installeer de Smart Life app. Scan direct de QR code  

3. Het aan/uit       symbooltje is blauw (uit). Eenmaal indrukken wordt lampje rood (aan) 

4. De stekker werkt! U kunt nu aan de Smart Life App om te koppelen. 

5. Zorg dat uw smartphone op 2,4 GHz netwerk is aangesloten. Let op: werkt niet op 5 GHz! 

6. Het lampje achter de      knop knippert  twee keer per seconden aan/uit 

7. Klik op Toestel Toevoegen/Add Device 

8. Op het scherm snel verschijnt de melding ‘Discovering Devices’ en klik op  ‘Add’ 

9. Controleer netwerk gegevens en zo nodig vul uw 2,4 GHz Wifi wachtwoord in. 

10. De EW Slimme Stekker is toegevoegd.  

U kunt nu handmatig (     indrukken) of via de Smart Life App de stekker aan/uitzetten: 

a. Stekker aan: lampje rood/blauw 

b. Stekker uit: lamp is blauw 

c. Druk button ‘Electric’ en u ziet het stroomverbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stap 8 Stap 10 a/b Stap 10c 
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Soms lukt het automatische koppelen niet; handmatig aanmelden is dan het alternatief. 

EW Slimme stekker handmatig koppelen aan de Smart Life app 
1. Download de Smart Life App (zie vorige pagina) 

2. Zorg dat uw smartphone op 2,4 GHz netwerk is aangesloten. Let op: werkt niet op 5 GHz netwerk. 

3. Reset de Slimme Stekker door 6 seconden de     knop ingedrukt houden. Het lampje achter      gaat uit. 

4. Houdt het knopje ingedrukt totdat het     lampje rood/blauw knippert (circa één keer per seconde); de 

stekker is gereed en staat nu in ‘pairing mode’ en kan gekoppeld worden met de Smart Life App. 

5. In de Smart Life App, kies rechtsboven op         om nieuw apparaat/add device toe te voegen  

6. Kies voor “Add device”. 

7. Scroll links naar ‘Electra’. 

8. Scroll naar rechts en kies voor “Stopcontact’ (Wi-Fi) 

9. U ziet 3 stappen verschijnen in de Smart Life App 

a. Zet schakelaar aan (van de Slimme Stekker) als deze 10 seconden uit is geweest. Veelal niet het 

geval, dus klik op Volgende/Next 

b. Reset the device. Druk      knop 5 seconden in en klik op Volgende 

c. Bevestig dat de stekker gekoppeld is door op snel of snel blinkende symbool te klikken (en niet 

het traag blinkende symbool. Toch gedaan? Begin weer bij punt 3). Klik op Doorgaan 

10. De EW Slimme Stekker is toegevoegd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk Veiligheidsinformatie 

• Alleen voor toepassing binnenshuis 

• Zorg ervoor dat de Slimme Stekker volledig in stopcontact wordt gestoken 

• Buiten bereik van kinderen houden en product niet uit elkaar houden 

• Alle bedrading dient te worden uitgevoerd conform bouwnormen 

Stap 6-8 Stap 9a Stap 9b Stap 9c 
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