Wifi-thermostaat Programmeerhandleiding mobiele app
Voorbereiding vereist voor wifi-verbinding:
U heeft een 4G mobiele telefoon en draadloze router nodig. Verbind de draadloze router met de mobiele
telefoon en noteer het wifi-wachtwoord [je hebt het nodig als de thermostaat is gekoppeld met wifi].

Stap 1 Download uw app

Android-gebruikers kunnen zoeken naar "Smart RM" of "Smart life" op Google Play, iPhone-gebruikers
kunnen zoeken naar "Smart RM" "Smart life" in de App Store.
Klik na het installeren van de app op “registreren” （Afb. 2-1）
Lees het privacybeleid en druk op Akkoord om door te gaan naar de volgende stap. (Afb.2-2)
Registratie accountnaam gebruikt uw e-mail of mobiele telefoonnummer. Selecteer regio en klik
vervolgens op "Doorgaan" (Afb. 2-3)
 U ontvangt een 6-cijferige verificatiecode via e-mail of sms om uw telefoon in te voeren (Fig 2-4)
 Stel het wachtwoord in, het wachtwoord moet 6-20 letters en cijfers bevatten. klik op "Gereed" (Afb.
2-5))
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Stap 4a Verbind uw wifi-signaal (EZ-distributiemodus)

Step 2 Register your account
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1.

Ga naar je wifi-instelling op je telefoon en zorg ervoor dat je verbinding hebt via 2,4 g en niet via 5 g.
de meeste moderne routers hebben een 2,4 g- en 5 g-verbinding. 5g-verbindingen werken niet met
de thermostaat.
2. Druk op de telefoon op "Apparaat toevoegen" of "+" in de rechterbovenhoek van de app om het
apparaat toe te voegen (Afb. 4-1) en selecteer onder het kleine apparaatgedeelte het apparaattype
"Thermostaat" （Afb. 4-2 ）
3. Terwijl de thermostaat is ingeschakeld, houdt u " " en " " tegelijkertijd ingedrukt totdat beide
pictogrammen ( & ) knipperen om de EZ-distributiemodus aan te geven. Dit kan 5-20
seconden duren.
4. Bevestig op je thermostaat dat de pictogrammen "
" snel knipperen en ga dan terug en
bevestig dit in je app. Voer het wachtwoord van uw draadloze router in, dit is hoofdlettergevoelig
（fig 4-4） en bevestig. De app maakt automatisch verbinding （Afb. 4-5） Dit kan normaal
gesproken 5 ~ 90 seconden duren.
Als je een foutmelding krijgt, zorg er dan voor dat je je juiste wifi-wachtwoord hebt ingevoerd
(hoofdlettergevoelig, meestal te vinden aan de onderkant van je router) en dat je geen verbinding hebt met
de 5G-verbinding van je wifi.
Uw kamernaam kan worden bewerkt wanneer het apparaat is verbonden.
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Stap 3 Creëer familie-informatie (Fig 3-1)
1. Vul de familienaam in (Afb. 3-2).
2. Selecteer of voeg een kamer toe (Afb. 3-2).
3. Stel locatietoestemming in (Afb. 3-3) en stel vervolgens de thermostaatlocatie in (Afb. 3-4)
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Druk op de insteltoets
(Afb. 4-8) in de rechter benedenhoek om het menu te openen.
Klik op de optie Sensortype en voer het wachtwoord in (normaal gesproken 123456). Dan krijg je 3 opties:
(1) "Enkele ingebouwde sensor" gebruikt alleen de interne luchtsensor (GEBRUIK DEZE INSTELLING NIET *)
(2) "Enkele externe sensor" gebruikt alleen de vloersonde (ideaal voor badkamers waar de thermostaat
buiten de kamer is geïnstalleerd).
(3) “Interne en externe sensoren” gebruiken beide sensoren om de temperatuur af te lezen (meest
gebruikelijke optie).
Nadat u het sensortype heeft gekozen, controleert u of “Set temp. max ”is ingesteld op een geschikte
temperatuur voor uw vloer (meestal 45 typically)
* Bij elektrische vloerverwarming moet altijd een vloersonde worden gebruikt om de vloer te beschermen.

Stap 6 Dagprogramma programmeren
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Stap 4b (alternatieve methode) (AP-modus koppelen) Doe dit alleen als stap 4a het
apparaat niet kon koppelen
1. Druk op de telefoon op "Apparaat toevoegen" of "+" in de rechterbovenhoek van de app om het apparaat
toe te voegen (Afb. 4-1) en selecteer onder het kleine apparaatgedeelte het apparaattype "Thermostaat" en
klik op AP-modus in de rechterbovenhoek. （Afb 5-1）
2. Druk op de thermostaat op power on en houd vervolgens " " en " " ingedrukt totdat " " knippert.
Dit kan 5-20 seconden duren. Als " " ook knippert, laat u de knoppen los en houdt u " " en " "
opnieuw ingedrukt totdat alleen " " knippert.
3. Klik in de app op "Bevestig dat het lampje knippert" en voer vervolgens het wachtwoord van uw draadloze
router in （fig 4-4）
4. Druk op "Nu verbinden" en selecteer het wifi-signaal (Smartlife-XXXX) van je thermostaat （Afb. 5-3 en
5-4） het zal zeggen dat internet mogelijk niet beschikbaar is en je wordt gevraagd om van netwerk te
veranderen, maar negeer dit.
5. Ga terug naar uw app en klik op "Verbinden", waarna de app automatisch verbinding maakt （Fig 4-5）
Dit kan doorgaans 5 tot 90 seconden duren en vervolgens wordt een bevestiging weergegeven (Afb. 4-6) en
kunt u de naam van de thermostaat wijzigen (Afb. 4-7)
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Stap 5 Wijzigen van sensortype en temperatuurlimiet
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Druk op de insteltoets (fig 4-8) in de rechter benedenhoek om het menu te openen, onderin het menu zijn
er 2 stand-alone opties genaamd “weekprogramma type” en “weekprogramma instelling”.
Met het type "Weekprogramma" kunt u het aantal dagen kiezen waarop het schema van toepassing is
tussen 5 + 2 (weekdag + weekend) 6 + 1 (ma-za + zo) of 7 dagen (hele week).
Met de instelling “Wekelijks programma” kunt u de tijd en temperatuur van uw dagelijkse schema op
verschillende punten kiezen. Je hebt 6 opties om tijden en temperaturen in te stellen. Zie voorbeeld
hieronder.
Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Wake up
Huis verlaten
Thuiskomen
Huis verlaten
Thuiskomen
Slapen
06:00
08:00
11:30
13:30
17:00
22:00
20℃
15℃
20℃
15℃
20℃
15℃
Als je niet nodig hebt dat de temperatuur midden op de dag stijgt en daalt, kun je de temperatuur op delen
2,3 en 4 gelijk zetten, zodat deze pas weer stijgt tot de tijd in deel 5.

Extra functies
Vakantiemodus: u kunt de thermostaat zo programmeren dat deze gedurende maximaal 30 dagen op een
ingestelde temperatuur blijft staan, zodat er achtergrondwarmte in huis is terwijl u weg bent. Dit is te
vinden onder de sectie mode (fig 4-8). U heeft de mogelijkheid om het aantal dagen in te stellen tussen
1-30 en een temperatuur tot 27 ℃.
Vergrendelingsmodus: met deze optie kunt u de thermostaat op afstand vergrendelen zodat er geen
wijzigingen kunnen worden aangebracht. Dit kunt u doen door op het symbool
(Afb. 4-8) te klikken. Om
te ontgrendelen, klikt u opnieuw op het symbool
(Fig 4-8).
Apparaten groeperen: u kunt meerdere thermostaten als een groep aan elkaar koppelen en ze allemaal
tegelijkertijd bedienen. Dit kan gedaan worden door op
(Fig 4-8) in de rechterbovenhoek te klikken en
vervolgens op de optie Create Group te klikken. Als je meerdere thermostaten hebt gekoppeld, kun je elke
thermostaat aanvinken die je in de groep wilt hebben en zodra je de selectie hebt bevestigd, kun je de
groep een naam geven.
Gezinsbeheer: U kunt andere mensen aan uw gezin toevoegen. Om dit te doen, moet u teruggaan naar de
startpagina en op de achternaam in de linkerbovenhoek klikken en vervolgens op Familiebeheer. Zodra je
de familie hebt geselecteerd die je wilt beheren, is er een optie om Lid toe te voegen, je moet het mobiele
nummer of e-mailadres invoeren waarmee ze de app hebben geregistreerd om ze een uitnodiging te sturen.

