
Wat zit er in de doos 
 
Hihome Wifismart plug Twin x 1 
Gebruikershandleiding x 1 
 
In een oogopslag 
 

 

1. Stekker 
2. AAN / UIT-knop 
3. Vuurvast materiaal 
4. Aansluitpaneel 
 
Opmerking: de AAN / UIT-knop kan worden gebruikt als herstelknop, 
lang indrukken kan de knipper snelheid en zal veranderen 
herstel uw smart socket naar de fabrieksinstellingen. Alleen als u zeker weet dat u al uw 
instellingen wilt wissen. 
parameters 
 
Modelnummer: HH-WPP16T 
Nominale spanning: AC 230V 
Nominale stroom: 16 A (Max) 
Wisselstroomfrequentie: 50Hz 
Werktemp .: -20 ~ 45 ° C 
WIFI-frequentie: 2,4 Ghz 
Maximaal totaal vermogen: 3600W 
 

  



Installeer de HiHome-app 
 
1. U vindt u de "HiHome" -app in de App store van Apple en in de Google Play store van 
Google, of scan de QR-code hieronder en installeer het. 
2. Ga naar de register / log in interface, voer de e-mail in 
adres voor het verkrijgen van de verificatiecode om uw account te kunnen registreren. 

 

De gratis app "Hihome" is compatibel met mobiele 
apparaten die i0S 8.0 hierboven ondersteunen, Android 4.4 hierboven. 
 

  



De socket verbinden met de app 

 

eenvoudige modus (aanbevolen) 

1. Zorg ervoor dat de mini-aansluiting is aangesloten 

elektriciteit aan het begin, open dan de "Hihome" 

APP, tik op de "APPARATEN TOEVOEGEN" of de "+" in de rechterbovenhoek 

hoek van de pagina en selecteer "Stopcontact;" 

2. houd de aan / uit-knop van het apparaat gedurende 5 seconden lang ingedrukt 

tot het indicatielampje snel knippert, de interfacepagina 

is al op de pagina 'Apparaat toevoegen' getreden zoals hierboven; 

3. Controleer of het indicatielampje snel knippert en 

bevestig het in app; 

4. Kies de lokale WIFI en voer de juiste in 

wachtwoord en bevestig; 

5. Wacht totdat het configureren is voltooid en tik vervolgens op "Gereed". 

 

B AP-modus 

1. Ga naar "AP Mode" als het verbinden mislukt is 

"Gemakkelijke modus". De AP-modus staat in de rechterbovenhoek 

van de pagina "APPARAAT TOEVOEGEN". 

2. Druk de aan / uitknop lang in totdat het indicatielampje gaat branden 

knippert langzaam; 

3. Controleer of het indicatielampje langzaam knippert en 

bevestig het in de app; 

4. Kies de lokale WIFI en voer de juiste in 

wachtwoord en bevestig; 

5. Tik op "Nu verbinden", kies WIFI hotspot met de naam " 

Hihome app xxx ", en vervolgens terug naar de toepassing" Hihome "; 

6. Wacht tot het configureren is voltooid en tik vervolgens op "Gereed".  



Kennismaken met de Hihome-app 

 

A. Apparaten 

U kunt vermelde apparaten toevoegen door bovenaan op de "+" te tikken 

rechts op deze pagina. 

1. Switches 

Met schakelaars kunt u uw apparaat overal in- of uitschakelen. Zolang u een 

internetverbinding hebt, kunt u het apparaat thuis bedienen. 

Tik op het pictogram rechtsboven op de pagina, je kunt de apparaat naam wijzigen of zelfs 

een groep maken (als je meerdere apparaten hebt), wat betekent dat je meerdere 

apparaten tegelijkertijd kunt in- of uitschakelen. 

2. Timer 

U kunt de apparaten na de specifieke tijd instellen of uitschakelen met deze functie. 

3. Countdown 

Met de afteltimerfunctie kunt u automatisch de huishoudelijke apparaten in- en 

uitschakelen. 

B.Scenes 

Met deze functie kunt u uw kenmerk creëren zo als u wilt. 

 



 

C. Profiel 
 
Profiel is de toegang voor de gebruikers om persoonlijke informatie te beheren, vooral de 
volgende informatie te tonen: 
 

 

  
 

 

  



Veiligheidsinformatie 
 
Het apparaat wordt alleen voor gebruik binnenshuis en op een droge locatie aanbevolen, het 
stopcontact moet binnen de gepubliceerde uitlaatclassificatie volgens de instructies worden 
gebruikt. 
Neem contact op met de verkoper voor vervanging als er schade is veroorzaakt door 
transport. 
Steek de stekker in de juiste staat en uit de buurt van kinderen. 
Steek de stekker volledig in het stopcontact tijdens het gebruik voor uw veiligheid. 
Demonteer of installeer de stekker niet, anders kan het product beschadigd raken of 
veiligheidsrisico's. 
  



Amazon-gids gebruiken 

Wat je nodig zult hebben 

Amazon Alexa APP & account 

Hihome APP & account 

(Gebruikers moeten uw eigen account registreren, selecteer regio als "De Verenigde Staten") 

Echo, Echo Dot, Tap of andere Amazon stemgestuurde apparaten 

Mini Smart Socket 

Tip: hernoem het apparaat na het succesvol configureren. De naam van het apparaat wordt 

aanbevolen om de eenvoudige uitspraak van de Engelse woorden te gebruiken. (Amazon 

Echo ondersteunt slechts tijdelijk Engels) 

STEL UW LUIDSPREKER IN MET DE ALEXA APP 

1. Log in met Alexa-account & wachtwoord (indien niet geregistreerd, registreer je eerst); 

Klik na het inloggen op het menu links bovenaan, klik vervolgens op "Instellingen" en kies 

"Een nieuw apparaat instellen"; 

2. Kies een apparaat (bijvoorbeeld Echo). Wanneer de rechterpagina verschijnt, drukt u lang 

op de kleine stip op uw Echo-apparaat totdat het licht geel wordt. 

Klik vervolgens op 'Doorgaan' in App. 

(Opmerking: op dit moment kan de mobiele telefoon geen verschillende VPN-software 

openen)  

 

3. Kies WIFI van gebruikers en wacht een paar minuten. 

4. Klik na een introductievideo op Volgende stap om naar de startpagina te gaan. De echo is 

nu via WiFi met Alexa APP verbonden.  



 

 

1. Kies "Vaardigheden" in de optiebalk en zoek vervolgens "Smart Life" in de 

zoekbalk; Selecteer "Hihome" in de zoekresultaten en klik vervolgens op 

"Inschakelen". 2. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die u eerder had 

geregistreerd (alleen de account in de Verenigde Staten ondersteunen); Wanneer u 

de juiste pagina ziet, betekent dit dat het Alexa-account is gekoppeld aan Hihome-

account. 

 

 
 

  



Bedien Smart socket met uw stem 

 

Na de vorige bewerking kunt u de socket via Echo bedienen. 

1. Detectieapparaten: ten eerste moeten gebruikers tegen Echo zeggen: "Echo (of 

Alexa), Discover my devices." Echo zal beginnen met het vinden van de apparaten die 

zijn toegevoegd in de Hihome APP, het duurt ongeveer 20 seconden om het resultaat 

te tonen . Of u kunt klikken op "Apparaten ontdekken" 

in Alexa APP toont het de apparaten die met succes zijn gevonden. 

 

Opmerking: "Echo" is een van de activeringsnamen die dat kan zijn 

een van deze drie namen (Instellingen): Alexa / Echo / Amazon. 

2. Ondersteuning vaardigheidslijst 

Gebruikers kunnen apparaten besturen volgens onderstaande instructies: 

Alexa, zet [koelkast] aan 

Alexa, zet [koelkast] uit 

 

Let op: de naam van het apparaat moet consistent zijn met de toevoeging van de 

Hihome-app. 

 

  



Garantie 

Deze smartplug  valt onder een beperkte garantie van 

Hihome voor de originele koper die het product gedurende 12 maanden vanaf de datum van 

aankoop dekt van defecten in vakmanschap en materialen (schade door normale slijtage, 

wijziging, verkeerd gebruik, verwaarlozing, ongeval, service door iemand anders dan de 

geautoriseerd servicecentrum of handeling van God zijn niet inbegrepen). 

Tijdens de garantieperiode en na verificatie van defecten, zal dit product worden vervangen 

wanneer het wordt geretourneerd met het juiste aankoopbewijs. 

 

 

Neem contact met ons op: 

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot onze producten, 

Aarzel niet om een e-mail te sturen naar 

info@hihome.eu en we zullen zo snel mogelijk reageren 

 

We stellen uw steun op prijs! 

 

Fabrikant: At Home Technologies BV 

Adres: Strawinskylaan 4117 

Amsterdam 1077 ZX Nederland 

Webisite: www.hihome.com 

Tel: + 86-189-2389-9560 

 

Ondersteuning e-mail: info@hihome.eu 


