HANDLEIDING
Smart life APP
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Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

1. App installeren en inloggen
Stap 1: Download en installeer de gratis Smart life app vanuit de Apple Appstore of Google
playstore op uw smartphone of tablet. Druk op de link hieronder om de app te installeren.

Stap 2: Start de smart life app en kies voor
‘’Nieuw account’’. Kies dan voor Akkoord voor
het accepteren van ons privacy beleid.
Voer dan uw e-mailadres in en druk op de
blauw knop ‘’Verificatiecode ophalen’’.

U ontvangt een code op uw e-mailadres. Voer
de verificatiecode in die u per mail heeft
ontvangen. LET OP: de code kan ook in uw
ongewenste postvak zijn terecht gekomen!
Voer een wachtwoord in voor het aanmaken
van uw account in de app en klik op
‘’Doorgaan’’. Bewaar/onthoudt dit wachtwoord
goed!
Met dit account kunt u in het vervolg
inloggen in de Smart life APP en kunt u uw
producten koppelen!

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

2. Startscherm
Na het inloggen komt u op het startscherm van de Smart life APP.
1. Klik linksboven om naar uw profiel en
accountinformatie te bekijken en te
veranderen. Zie pagina 7 voor meer informatie
2. Klik op het + teken rechtsboven in om Smart
Home Beveiligingsproducten toe te voegen.

3. Klik op ‘’Toestel Toevoegen’’ om producten
toe te voegen.

4. Klik op
om naar het Startscherm
te gaan in de app.

5. Klik op
om (meerdere) apparaten
automatisch acties uit te laten voeren en
Smart Home regels in te stellen. Bekijk pagina
11 / 12 voor meer informatie.

6. Klik op
om berichten te bekijken,
instellingen te veranderen van de app en voor
vragen en feedback. Zie pagina 6 Voor meer
informatie.

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

3. Instellen Profiel, woning en app

Klik op
om de jouw profiel,
appinstellingen en woning aan te passen.
1. Kies voor ‘’Verander Je Naam’’ om uw profielfoto
in de app te veranderen, uw gebruikersnaam in te
voeren, Accountinformatie en wachtwoord te
veranderen. Ga naar hoofdstuk 3.1 Profiel voor
meer informatie
2. Kies voor
om daar een
naam te geven aan uw woning of kantoor, het
adres in te voeren voor gps-ondersteuning en ziet
u welke kamers zijn toegevoegd. Ga naar
hoofdstuk 3.2 Home- beheer voor meer informatie
3. Kies voor
om daar alle
meldingen te zien bij alarm, woning meldingen
en appmeldingen. Ga naar hoofdstuk 3.3
Berichten voor meer informatie.
4. Kies voor
voor Veel
gestelde vragen en het melden van feedback.
(Functie nog niet in gebruik)
5. Kies voor
om daar de
instellingen van de Smart life APP aan te
passen. Ga naar hoofdstuk 3.5 Instellingen
voor meer informatie

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

3.1 Profiel
1. Klik op ‘’Profielfoto’’ om de huidige
profielfoto te veranderen.
2. Klik op ‘’Gebruikersnaam’’ om uw eigen
gebruikersnaam toe te voegen en ‘’Verander Je
Naam’’ te wijzigen.
3. Klik op ‘’Account en beveiliging’’ om uw
accountinformatie te bekijken en te wijzigen.
Zie daarvoor 3.1.1. Account en beveiliging
voor meer informatie.
4. Klik op ‘’Temperatuureenheden’’ om de
temperatuurschaal te wijzigen naar Fahrenheit

5. Klik op ‘’Tijdzone’’ om de tijdzone anders in
te stellen. Mocht dit niet op Amsterdam staan.
3.1.1 Account en Beveiliging
1. Voeg bij ‘’Telefoonnummer’’ uw
telefoonnummer toe. Uw telefoonnummer
wordt dan gekoppeld aan uw account.
LET OP: je telefoonnummer is niet meer te
ontkoppelen van het account. Daarvoor dient u
dan het volledig account te verwijderen.
2. Bij ‘’E-mail’’ ziet u het e-mailadres waarmee
u bent ingelogd.
3. Bij ‘’Accountlocatie’’ ziet u het land wat is
ingesteld tijdens het inloggen.
4. Kies voor ‘’Login Passwoord Veranderen’’ om
daar het wachtwoord van het Smart life account
te veranderen. U ontvangt dan een
verificatiecode per mail of sms om het te
veranderen.
5. Stel bij ‘’Gebaar ontgrendel’’ een vergrendelingscode in. Als u dit instelt, dient u bij
het openen van de Smart life app het ontgrendelingsgebaar uit te voeren.
6. Verwijder uw volledig account en informatie via ‘’Account uitschakelen’’

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

3.2 Home – beheer
1. Geef bij ‘’Home-naam’’ de naam van uw
woning of kantoor.
2. Stel bij ‘’Famillielocatie’’ het adres in waar
de Smart Home Beveiliging worden gebruikt.
Dit is bijvoorbeeld om gps-locatie te
activeren.
3. Bij ‘’Rooms’’ kunt u kamers aan uw
woning of kantoor toevoegen of
deselecteren. Zo kunt u producten in de
juiste kamer toevoegen.

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

3.3 Berichten
1. Bij ‘’Alarm’’ Is er een alarmmelding geweest van
een camera, sensor of is er aangebeld. Dan krijgt u
bij ‘’Alarm’’ daar de melding van. Alle meldingen
worden hier opgeslagen.
Klik op de betreffende melding voor meer
informatie.
2. Bij ‘’Famillie’’ vindt u alle meldingen met
betrekking tot uw woning. Zo ziet u of er
andere accounts zijn toegevoegd.
3. Bij ‘’Bulletin’’ ontvangt u berichten als er met
een ander toestel is ingelogd op uw account. Ook
ontvangt u hier berichten van ons bij bijvoorbeeld
firmware updates.

4. Klik op
om naar de ‘Meldingen
Instellingen’’ te gaan. Kijk op pagina …. Voor
meer informatie

5. Klik op
om meldingen te verwijderen. U
kunt zelf kiezen welke meldingen worden
verwijderd.

3.4 FAQ & Feedback.
Deze functie is nog niet in gebruik.

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

3.5 Instellingen
1. Schakel ‘’Geluid’’ aan als u bij een
alarmmelding ook een toon/geluid wilt horen.
Schakel ‘’Geluid’’ uit als u een alarmmelding wilt
ontvangen zonder geluid.
2. Schakel bij ‘’Pushnotificatie’’ de notificaties
aan/uit. Bekijk hoofdstuk 3.5.1 Pushnotificatie voor
meer informatie.
3. Bij ‘’Over’’ kan je onze app een beoordeling
geven, privacybeleid en service-overeenkomst
lezen en de huidige app versie bekijken.
4. Kies voor ‘’Netwerkdiagnose’’ om een diagnose
uit te voeren van uw netwerk. Hiermee worden
eventuele problemen gevonden van uw netwerk

5. Kies voor Cache Leegmaken om de Smart life APP te resetten.
3.5.1 Pushnotificatie
1. Schakel ‘’Notificaties aanzetten’’ aan om
meldingen te ontvangen. Zet dit uit om geen
meldingen op uw telefoon/tablet te ontvangen.
2. Schakel ‘’Alarm’’ aan om alarmmeldingen
van het alarmsysteem, camera’s, deurbellen en
andere producten te ontvangen. Schakel dit uit
om geen meldingen hiervan te ontvangen.
3. Bij ‘’Tijdsegment niet storen’’ kunt u bepaalde
dagen en tijden aangeven waarbij er geen
meldingen worden doorgestuurd.
4. Schakel ‘’Familie’’ aan of uit om berichten
te ontvangen met betrekking tot uw woning.
5. Schakel ‘’Bulletin’’ aan of uit om meldingen te
ontvangen met betrekking tot uw account
en appmeldingen.
6. ‘’Notification settings’’ is een functie wat nog niet in gebruik is.

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

4. Smart instellingen
Klik op
om automatische acties/scenes in
te schakelen en bepaalde Smart Home
toepassingen door te voeren.
1. Bij ‘’Tap-to-Run’’ ziet u alle
scenes/scenario’s die zijn aangemaakt. Dit is
dus een overzicht.
2. Bij ‘’Instellen’’ ziet u een overzicht van
alle automatische acties die zijn ingesteld.
3. Klik op het ‘’+ teken’’ rechtsboven in om
instellingen door te voeren.

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

4.1 Instellingen scenes
Soms wil je in één keer meerdere apparaten laten schakelen of een bepaalde actie in je smart
home laten toepassen. Hiervoor kun je een ‘scene’ of regel aanmaken om meerdere acties of
apparaten automatisch of met een druk op het scherm in een keer uit te voeren.

Voorbeelden:
– Bewegingsdetectie aan om 23 uur s’avonds en uit om 6 uur s’ochtends.
– Het alarmsysteem en de camera’s uit of aan schakelen met een druk op de knop
– Lampen automatisch aan als ik thuiskom (GPS) als de zon onder is.
1. Bij ‘’Condition’’ Hier kun je instellen dat je de
apparaten wilt laten schakelen met een druk op de knop,
of automatisch (bijvoorbeeld op een bepaalde tijd, je gpslocatie van je telefoon, de zon opkomst etc.)
2. Bij ‘’Task’’ Hier stel je in taken je apparaten wat moeten
uitvoeren. Kies voor Toestel en selecteer een apparaat.
Kies wat het apparaat voor taak moet gaan uitvoeren.
Bijvoorbeeld het Alarm aan, of de bewegingsdetectie van
de camera of deurbel aan. Je kunt hier meerdere
apparaten en taken instellen. Nadat je de gewenste
acties bij de apparaten hebt ingesteld.

Vragen? Bekijk alle veel gestelde vragen en antwoorden op www.videodeurbel.shop/helpcenter

