
 
 

 
 

 
Smart Plug 

Gebruikershandleiding  

 
Wat zit er in de doos?  
Smart Plug  x 1 
Gebruikershandleiding x 1 

 
In een oogopslag 

 

 
1. Ingang stekker 
2. De Smart Plug 
3. Aan/Uit knop 
4. Anti brandbaar materiaal 
 
 

- 01 - 

 
Opmerking : De aan- en uit knop kan gebruikt worden als reset knop,            
druk lang op de knop tot deze gaat knipperen, zo wordt de Smart Plug              
gereset naar fabrieksinstellingen. Doe dit echter alleen als je bereid bent           
alle instellingen te wissen. 
 
Parameters 
Model nummer: SP21: 
Voltage : CA 100-240 V  
Ampère niveau : 16 A (max.) 
AC frequentie : 50/60 Hz 
Max temperatuur : -20 tot  60 °C 
Wi-Fi frequentie : 2,4 GHz alleen 
Maximale totale wattage : 3 680 W 
 
Installeer de  « Smart Life » applicatie 
1. Je kunt de’ Smart Life’ applicatie vinden op de Google Play store en              
de Apple app store. Of gebruik de QR code hieronder. 
2. Vul je gegevens in, gebruik uw eigen emailadres om uw account te             
verifiëren, en uw account te registreren.  
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De gratis applicatie ‘Smart Life’ is compatibel met mobiele apparaten die           
iOS 8.0 en hoger, en Android 4.4 en hoger hebben. 
 
Verbind je  Smart Plug met de applicatie 
A. Gemakkelijke manier (aanbevolen) 
1. Steek de Smart Plug in het stopcontact, en zorg dat deze meteen voorzien is van                
stroom zonder deze te ontkoppelen van het stopcontact. Open de Smart Life            
applicatie en druk op’ apparaten toevoegen’ of het + teken rechts bovenin en             
selecteer wifi stopcontact.  
2. Houdt vervolgens de aan/uit knop ingedrukt tot deze snel gaat flikkeren. Volg             
vervolgens de stappen hierboven aangegeven, om het apparaat toe te voegen.  
3. Bevestig dat het lampje snel flikkert, en bevestig dit in de ‘Smart Life’ applicatie. 
4. Kies uw eigen lokale 2.4 Ghz netwerk, en vul uw Wi-Fi  wachtwoord in.  
5. Wacht nu voor de applicatie om de Smart Plug te installeren, en druk daarna op                
‘Klaar’. 
 
B. AP mode ( wanneer de gemakkelijke methode niet werkt) 
1. Verander naar AP mode als de Smart Plug geen verbinding kan maken tijdens              
de gemakkelijke manier hierboven. De AP mode kan geïnitialiseerd worden op de            
voeg apparaat toe pagina, rechtsboven in de Smart Life applicatie. 
2. Houdt wederom de aan/uit knop lang ingedrukt totdat het felle blauwe lampje             
langzaam  gaat flikkeren.  
3. Zorg ervoor dat het lampje langzaam flikkert.  
4. Kies wederom uw lokale Wi-Fi netwerk en vul uw Wi-Fi wachtwoord in op de               
Smart Life applicatie.  
5. Druk op verbind nu, kies Wi-Fi hotspot genaamd Smart Life xxx, vervolgens terug              
naar de Smart Life applicatie. 
5. Wacht vervolgens op de configuratie en druk vervolgens op klaar.  
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Leer de  « Smart Life » applicatie kennen 
A. Apparaten 
Je kunt apparaten toevoegen door op het « + » icoontje te drukken,           
rechtsboven in je scherm.  
1. Aan/Uit knop 
De Aan/Uit knop gebruik je om je apparaten, waar je ook bent, aan en              
uit te zetten. Door de Smart Plug uit en aan te doen. Zo lang als er een                 
werkende internetverbinding in huis heeft, en de Smart Plugs in bereik           
zijn van jouw Wi-Fi netwerk werken deze naar behoren. 
 
2. Tijdschema (AAN) 
Stel een tijdschema in voor jouw lampen. Om uw lampen automatisch in            
te stellen om bijvoorbeeld om 07:00 s’ochtends aan te gaan. Zo is uw             
hele huis al verlicht als u wakker wordt.  
 
3. Tijdschema (UIT) 
Je kunt ook een tijdschema instellen om aan te geven wanneer jouw            
lampen uit moeten.  
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B. Scènes 
Met deze functie kun je karakteristieke scenes maken zoals je zelf wilt. 
 
C. Profiel 
Een profiel is de ingang voor gebruikers om hun persoonlijk informatie te            
managen. De informatie omvat de volgende informatie:  
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Veiligheidsinformatie 
Het is aan te raden om dit apparaat alleen binnen te gebruiken, en in een               
droge locatie. Gebruik de Smart Plug alleen met de aangegeven          
wattage/voltage/ampère. Alstublieft neem contact op met de verkoper als         
er enige schade is ontstaan door transportatie. Gebruik de Smart Plug           
alleen buiten bereik van kinderen. Alstublieft, haal de Smart Plug niet uit            
elkaar. Mocht er iets mis zijn, neem dan contact op met de verkoper. 
 
Bij het gebruik van Amazon Echo, wat heb je nodig... 
● Amazon Alexa applicatie & account. 
● Smart Life applicatie & account (gebruikers moeten registreren met hun          

eigen account en selecteer regio als ‘united states’. 
● Echo, Echo Dot, Tap of een andere Amazon stemapparaat 
● Mini Smart Plug 
● Tip: hernoem het apparaat na het succesvol configureren, gebruik         

hiervoor gemakkelijke namen en Nederlandse woorden. 

 
Stel jouw Echo speaker in via Alexa App 
1. Log in met jouw Alexa account & wachtwoord (wanneer je geen            
gebruikersnaam en wachtwoord heb, registreer je. Na het inloggen, klik          
op het menu linksboven in, en druk op instellingen en druk op nieuw             
apparaat instellen. 
2. Kies een nieuw apparaat (bijvoorbeeld Echo). Wanneer de         
rechterpagina zich voordoet, houdt de knop op de Echo lang ingedrukt           
totdat het lampje geel wordt. Druk vervolgens op doorgaan in de           
applicatie. (Opmerking: gebruik geen mobiele VPN op dit moment.) 
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3. Kies Wi-Fi en wacht voor een aantal minuten. 
4. Na de introductie video, druk op volgende stap, dit keert je terug naar              
home automatisch. Nu is de Echo verbonden via Wi-Fi met de Alexa app. 
 
Geef Smart Life toegang tot Alexa app 
1. Kies ‘Skills’in de optiebalk en zoek op ‘Smart Life’ in de zoekbalk.             
Vervolgens selecteer, Smart Life in de zoekresultaten en klik op          
inschakelen.  
2. Gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord die je zojuist hebt          
aangemaakt of gebruikt om in te loggen.  
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Gebruik de Smart Plug met je stem 
Na alle vorige stappen, kun je de Smart Plug bedienen met je stem.  
1. Apparaten ontdekken: eerst moet je zeggen tegen Echo: Echo (or           
Alexa) vindt mijn apparaten.Echo zal gaan zoeken naar je apparaten die           
verbonden zijn in de Smart Life applicatie. Dit proces kan ongeveer 20            
seconden duren. Vervolgens laat Echo een aantal resultaten zien voor          
de gevonden apparaten. Of druk op de ontdek apparaten knop in de            
Alexa App. Dit laat de lijst zien van alle apparaten die de Echo gevonden              
heeft.  
 
2. Lijst van eigenschappen en skilsets van Alexa zoals: 
Alexa, turn on [koelkast stopcontact]  
Alexa, turn on [fridge socket] 
Alexa turn off [koelkast stopcontact] 
Alexa turn off [fridge socket] 
Opmerking: de naam van de Smart Plug / stopcontact moet 
overeenkomen met de naam in de Smart Life applicatie.  
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Garantie 
Dit product heeft 1 jaar garantie vanaf de aankoop datum gerekend.  
Laat het ons weten of wij je kunnen helpen wanneer je een probleem             
hebt. 
 
 
 
Laat het ons weten via: Info@smartify@gmail.com 
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