
Stap 1: Download de app Smart Life

Stap 2.1: Registreren
Open de app Smart Life en 
klik op ‘Registreer’.

Download & installeer de app 
Smart Life via de Google Play 
store of App Store. Zoek op 
‘Smart Life’ of scan ondersta-
ande QR-code.

Stap 2.2: Registreren
Klik rechtsboven op ‘Via 
telefoon registreren’. Uw 
telefoon is nodig om de en-
ergie monitor te registreren. 
Vul uw mobiele nummer in 
en klik op ‘Verificatiecode 
ophalen’.

Stap 2.3: Registreren
U ontvangt nu een verificatie 
code per sms. Vul de veri-
ficatie code in en geef een 
wachtwoord op om de vol-
gende keer mee in te loggen 
in de app. Klik op ‘Beeindigd’. 
(voltooien)

Stap 3.1: Locatie instellen
U bent nu ingelogd op uw 
account. Klik op ‘Familie 
creeren’ om uw thuislocatie 
toe te voegen.

Stap 3.3: Locatie instellen
Geef uw zonnepanelen lo-
catie een naam, bijvoorbeeld 
‘Carport’ of ‘Dak keuken’ en 
klik op ‘Beeindigd’  om te 
voltooien. 

Stap 3.4: Energiemeter 
koppelen
U ziet nu uw nieuw aange-
maakte locatie aangevinkt.
Klik op ‘Beeindigd’  om te 
voltooien. Bevestig nog een 
keer met ‘Beeindigd’.

Stap 3.2: Locatie instellen
Vink alle kamers uit en kies 
dan voor ‘Voeg andere 
kamers toe’. 

Stap 4.1: Energiemeter 
koppelen
U bent nu in het startscherm 
van de Smart Life app. Klik 
op ‘Toestel Toevoegen’ 
om uw energie monitor te 
verbinden.

Stap 4.2: Energiemeter 
koppelen
Kies voor stopcontact. Zorg 
nu dat de energie monitor in 
een stopcontact zit op een 
plek waar het met uw tele-
foon en uw wifi verbinding 
kan maken. 

Installatie van de Energie monitor



Stap 4.1: Gebruik van de app
Dit is het informatie paneel van de energie monitor. 
Met de grote aan- en uitknop kunt u het apparaat 
wat op de monitor is aangesloten in- en uitschakel-
en. In dit geval zijn dit de zonnepaneel inverters. 
Deze kunnen gewoon altijd aan blijven staan. Om de 
energie opbrengst weer te geven, klikt u op ‘Statis-
tics’ rechtsonder in beeld. De overige functies zijn 
voor deze toepassing niet van belang.

Stap 4.2: Gebruik van de app
Dit is het overzicht waar het allemaal om draait. 
Hier ziet u in het groot weergegeven wat de dagop-
brengst van de zonnepanelen is. Verder ziet u daar-
onder de actuele gegevens van wat de meter op dat 
moment meet. Dus het huidige stroom, wattage en 
voltage. Helemaal rechts staat de totaal opgewekte 
energie sinds het instellen van de app.
Onder in beeld ziet u de opbrengst uitgesplitst per 
maand.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op als er iets niet 
duidelijk is. U kunt ons het beste bereiken door een 
mailtje te sturen naar:
info@simply-solar.nl

Gebruik van de Energie monitor

Stap 4.3: Energiemeter 
koppelen
Klik op ‘Bevestig licht in de 
flitser’.
Let op: Het lampje op de wifi monitor moet 
snel knipperen om te kunnen verbinden. Is 
dit niet het geval? Bijvoorbeeld hij knippert 
niet of langzaam, houd dan de aan/uit 
knop van de wifi meter ca. 5 seconden 
ingedrukt tot dat deze snel begint te 
knipperen.

Stap 4.5: Energiemeter 
koppelen
De app gaat nu zoeken naar 
de wifi monitor en probeert 
deze te koppelen aan uw wifi 
netwerk.

Stap 4.4: Energiemeter 
koppelen
De app vraagt nu om het wifi 
wachtwoord van uw thuisne-
terwerk. Dit is zodat de wifi 
monitor verbinding kan mak-
en met het internet. Voer uw 
wifi-netwerk wachtwoord in 
en klik op ‘OK’.

Stap 4.6: Energiemeter 
koppelen
Als alles gelukt is ziet u op 
het volgende scherm de 
melding dat 1 toestel succ-
esvol is toegevoegd. U kunt 
hier de energie monitor een 
andere naam geven. Klik 
vervolgens op ‘Beëindigd’.

Resetten van de monitor
Om de wifi monitor te resetten kunt u de aan/uit 
knop ca. 10 sec lang indrukken tot dat het lampje 
helemaal uit gaat.

Verplaatsen van de monitor
U kunt na installie de energiemonitor gewoon 
uit het stopcontact halen en verplaatsen. De in-
stellingen blijven bewaard.


