
APP’S Handleiding
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NO.1 Download en installeer de applicatie

Gebruik de telefoon om de QR-code te scannen
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NO.1 Registreren/Inloggen/Wachtwoord vergeten

Afbeelding 1

Registreren
Als je geen app-account hebt, registreer dan een account of log in per sms met een verificatiecod. 

Deze pagina beschrijft het registratieproces.

1.Tik om de registratiepagina te openen.

2. Het systeem herkent automatisch uw landgebied. U kunt ook uw landcode selecteren. Voer het 

mobiele nummer/e-mail in en tik op "Volgende", zoals weergegeven in afbeelding 2.

3.Als u het mobiele nummer invoert, voer dan de verificatiecode in het bericht in, zoals weergegeven 

in afbeelding 2, en voer het wachtwoord in, tik op "Bevestigen" om uw registratie te voltooien.

4. Als u de e-mail invoert, voer het wachtwoord in zoals weergegeven in afbeelding 4, en tik op 

"Bevestigen" om de registratie te voltooien.

Afbeelding 2 Afbeelding 33



NO.1

Log in met gebruikersnaam en wachtwoord.

Registreren/Inloggen/Wachtwoord vergeten

Nederland +31
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1. Het systeem herkent automatisch uw land / 
gebied. U kunt ook uw landcode selecteren. 
Voer het mobiele nummer / e-mail in en tik op 
“Volgende”.

2. Voer uw geregistreerde mobiele nummer of 
e-mail en wachtwoord in om in te loggen.



NO.1

Log in met een 

verificatiecode via sms

1. Tik op "Aanmelden met sms-

verificatie", naar een nieuwe 

pagina.

2. Het systeem herkent 

automatisch uw land/gebied. 

U kunt ook zelf uw landcode 

selecteren.

3. Voer het mobiele nummer in 

en tik op "Ophalen" om een 

bericht te ontvangen.

4. Voer de verificatiecode in het 

bericht in en tik op 

"Inloggen" om in te loggen 

op de app.

Registreren/Inloggen/Wachtwoord vergeten

Nederland +31
Nederland +31
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NO.1

Afbeelding 1

Registreren/Inloggen/Wachtwoord vergeten

Wachtwoord vergeten

Volg de onderstaande procedures om uw wachtwoord terug te vinden:

1.Tik op "Wachtwoord vergeten", zoals weergegeven in de afbeelding 1.

2.Het systeem herkent automatisch uw land/gebied. U kunt ook zelf uw landcode 

selecteren. Voer het mobiele nummer/e-mail in en tik op "Volgende", zoals weergegeven 

in afbeelding 2.

3. Voer de verificatiecode in het bericht/e-mail in, zoals weergegeven in afbeelding 3 en 

voer het nieuwe wachtwoord in, tik op "Bevestigen" om te voltooien.

Afbeelding 2 Afbeelding 3
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NO.2 Apparaat toevoegen - Normale modus

1. Voer de app in, tik op "+" in de 

rechterbovenhoek van de pagina om de 

netwerkverbindingspagina te openen, zoals 

weergegeven in de afbeelding.

2. Er zijn twee netwerkverbindingsmethoden 

(normale modus en AP-modus). Normale 

modus is standaard. Gebruikers kunnen op de 

rechterbovenhoek tikken om de 

verbindingsmethode over te schakelen naar 

AP-modus.

3. Voor de normale modus, zorg ervoor dat het 

indicatielampje van het apparaat snel 

knippert (2 keer per seconde), tik om door te 

gaan naar de volgende stap.

4. Als het indicatielampje niet snel knippert, tik 

dan op "hoe het indicatielampje snel knippert" 

om de bedieningsprocessen te bekijken.
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NO.2

Opmerking: 

Het indicatielampje instellen als snel knipperend.

Apparaat toevoegen - Normale modus
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NO.2

1. Voor de AP-modus, zorg ervoor dat het 

indicatielampje van het apparaat langzaam 

knippert (1 keer per 3 seconden), tik op om 

door te gaan naar de volgende stap,

2. Als het indicatielampje langzaam knippert, 

tik op "hoe het indicatielampje langzaam 

knippert" om de bedieningsprocessen te 

bekijken.

Apparaat toevoegen - AP modus
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NO.2

Opmerking: 

Het indicatielampje instellen als langzaam knipperend.

Apparaat toevoegen - AP modus
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NO.2 Apparaat toevoegen – Invoeren wifi-wachtwoord

Selecteer de wifi waaronder het apparaat werkt, 

voer het wachtwoord in en tik op "Bevestigen" 

om het netwerkverbindingsproces te openen, 

zoals weergegeven in de bijgaande afbeelding.
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NO.2

Als u de normale modus 

selecteert om het apparaat met 

het netwerk te verbinden, 

doorloopt de app de processen 

zoals weergegeven in 

afbeelding 1. 

Nadat de netwerkverbinding is 

gelukt, wordt de app-pagina 

weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Apparaat toevoegen - Netwerkverbindingproces
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NO.3NO.2 Apparaat toevoegen - Netwerkverbindingproces

Voor de AP-modus: maak verbinding met de Wi-Fi-

hotspot genaamd “SmartLife”, zoals weergegeven in 

de afbeelding.

Opmerking: Sommige apparaten hebben mogelijk 

verschillende hotspotnamen. 
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NO.2 Apparaat toevoegen - Netwerkverbindingproces

Afbeelding 1 Afbeelding 2

Nadat u verbinding hebt gemaakt 

met de hotspot, gaat u terug naar 

de netwerkverbindingspagina om 

het netwerkverbindingsproces te 

openen. 

De app verloopt zoals 

weergegeven in afbeelding 1. 

Afbeelding 2 toont de app-pagina 

wanneer de netwerkverbinding tot 

stand is gebracht.
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NO.2 Apparaat toevoegen – Verbinding mislukt

Als uw app-interface wordt weergegeven zoals in de 
afbeelding, betekent dit dat de netwerkverbinding is 
mislukt. U kunt proberen opnieuw verbinding te 
maken of naar hulp te zoeken.

15



NO.3 Apparaat controleren

Nadat de apparaten met succes zijn 

geconfigureerd, wordt het smart-apparaat op 

de startpagina weergegeven. Tik om de 

controlepagina te openen.

Opmerkingen:

• Wanneer het apparaat online is, ondersteunt 

het snelkoppelingsbewerkingen.

• Als het apparaat offline is, geeft het "Offline" 

weer en kan het worden bediend.
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NO.3 Apparaat controleren

Schakelaars allemaal open Schakelaars allemaal gesloten
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NO.3 Apparaat controleren

Schakelaar 1 open

Schakelaar 2 close

Schakelaar 1 gesloten

Schakelaar 2 open
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NO.3 Apparaat controleren

Tijdsinstelling van de schakelaar

19



NO.4 Smart Life-scenario

Smart Life-scenario ondersteunt dat apparaten 
overeenkomstige acties uitvoeren onder verschillende 
omstandigheden. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 
1. Temperatuur 
2. Vochtigheid 
3. Weer 
4. PM2.5 
5. Luchtkwaliteit 
6. Moment van zonsopgang en zonsondergang  
7. Acties van het apparaat (zoals inschakelen / ff) 

GO HOME
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NO.4 Profiel

De "Profiel" -pagina is waar gebruikers persoonlijke 

informatie kunnen beheren. 

De belangrijkste informatie is als volgt:

1. Persoonlijke informatie

2. Slimme levensscenario

3. Apparaat delen: de informatie van gedeelde 

apparaten weergeven

4. Berichtencentrum

5. F.A.Q.

6. Toegang om feedback te geven

7. Ongeveer
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NO.4 Profiel

De "Profiel" -pagina is voor het weergeven van 

persoonlijke accountinformatie. U kunt op deze 

pagina het inlogwachtwoord, het bindende mobiele 

nummer en het patroonontgrendeling wijzigen.
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NO.4 Profiel

Tik op "Patroon 

ontgrendelen" om uw 

patroon in te stellen. Na 

het instellen moet het 

patroon ingevoerd worden 

om de app te gebruiken.
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NO.4 Profiel – Patroon ontgrendelen

Delen verzenden: 
De lijst toont alle leden die 
door uw account zijn 
toegevoegd. U kunt het lid 
verwijderen en het delen 
verwijderen door naar links te 
vegen. 

Delen ontvangen: 
De lijst toont alle apparaten 
die uw account heeft 
ontvangen. U kunt het delen 
verwijderen door naar links te 
vegen. 
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NO.4 Profiel – Apparaat delen

Delen toevoegen: 

Zoals op de afbeelding te zien is, konden gebruikers 

het mobiele nummer van een nieuw lid invoeren en 

het apparaat met hem delen. Het nieuwe lid kan dan 

het gedeelde apparaat besturen.
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NO.4 Profiel - Berichtencentrum

Berichtencentrum:

Inclusief meldingen van een nieuw apparaat en 

nieuw delen
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NO.4 Profiel

Terugkoppeling: 

Vermelding waar gebruikers hun terugkoppeling 

kunnen geven.
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NO.4 Profiel

Andere gerelateerde informatie van de app omvat:

• Tik op "Beoordeel ons", de app wordt omgeleid 

naar een overeenkomstige app-markt, waar u ons 

kunt beoordelen.

• Toon het versienummer van de app.

About
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NO.5 Installatiemethode
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NO.6 Installatiemethode
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