
 

 

Hoe koppel ik de smart plug? 

 

Download de app: SmartLife van Apple App Store of Google Play Store. 
 

 
 

1. Maak een account aan 
2. Selecteer landcode en voer het volledige nationale telefoonnummer of e-mailadres in en vervolgens 

aanvraag verificatiecode. 
3. Voer de ontvangen verificatiecode in en kies uw eigen wachtwoord. 

 

Voeg toestel toe 
1. Tik op "+" in de rechterbovenhoek. Er verschijnt een lijst met potentiële producten. 
2. Selecteer het apparaat type dat u wilt toevoegen in de lijst, in uw geval een stopcontact 
3. Activeer het apparaat dat moet worden toegevoegd door het in het stopcontact te steken. De led op de 

smart plug gaat snel knipperen. 
4. Tik op de knop in de app om te bevestigen. 
5. Als het lampje niet knippert, houdt u de resetknop ongeveer 6 seconden ingedrukt, laat het vervolgens 

los, het lampje gaat knipperen. 
6. Controleer of uw telefoon is verbonden met het Wi-Fi-netwerk waaraan het apparaat wordt toegevoegd, 

voer het Wi-Fi-wachtwoord en bevestigen. 
7. Nu zal het apparaat worden doorzocht, zorg ervoor dat uw telefoon en het apparaat dichtbij de router 

staan, zo optimaliseer je de ontvangst. 
8. Nadat het product is gevonden en toegevoegd, hernoemt u het zodat u het gemakkelijk kunt herkennen. 

 

Koppel de smart plug desgewenst met Google Home 
De smart plug zal zichtbaar zijn. Indien deze niet zichtbaar is, druk op “toevoegen” >>”Apparaat instellen”>>”Heb 
je al iets ingesteld?” scroll naar Smart Life, tik deze aan en loop het menu door. Vervolgens zal Smart Life een 
gekoppelde Service zijn. Kies wederom voor “Nieuwe apparaten in huis instellen” en maak de gewenste keuzes. 
 
Bekijk desgewenst de Engelstalige video op  
https://www.youtube.com/watch?v=A2MvUieJhCI  
 
 
 
Opmerkingen: 

➢ Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. 
➢ Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere 

doeleinden dan beschreven in de handleiding. 
➢ Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect 

apparaat onmiddellijk.  
➢ Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.  
➢ Stel het product niet bloot aan water of vocht.  
➢ Raak het apparaat niet met natte handen aan. 

 

 

Verdere vragen of opmerkingen? Email naar info@quality4u.nl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2MvUieJhCI

