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Gebruik van symbolen


Let op! Belangrijke informatie die u niet over het 

hoofd mag zien. 


Deze stap moet u uitvoeren om de Smile op de 

juiste manier te installeren.


Om de Smile te installeren heeft u dit nodig.


Lees de tip om de installatie gemakkelijker te 

maken.

Vooraf

Deze handleiding is de aanvulling op de quick start die u  
vindt in uw Smile pakket.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Smile installeert.

We raden u aan om naast de handleiding ook onze website  
www.plugwise.nl te raadplegen. 

Hier vindt u veelgestelde vragen en de 
softwarehandleidingen van de Smile.
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Inhoudsopgave

Europese conformiteitsverklaring
Plugwise B.V. verklaart hierbij dat deze Smile voldoet aan de benodigde vereisten en 
andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen. Een exemplaar van de Europese 
conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.plugwise.nl/veiligheid-certificering.
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Belangrijke informatie


Om de Smile P1 te kunnen gebruiken heeft u een slimme meter met P1-

poort nodig (P1-telegram DSMR 2.2 en hoger).


Om de Smile P0 te kunnen gebruiken heeft u een hoofdmeter met een 
optische seriële communicatiepoort (volgens EN-IEC 62056-21) nodig 

waarbij is toegestaan deze uit te lezen.


De installatie van de Smile S0 dient aan een erkend installateur over 

gelaten te worden.


Om de Smile S0 te kunnen gebruiken heeft u een pulsmeter met een S0 

klasse A, 24 VDC pulsuitgang (volgens EN-IEC 62053-31) nodig.


Let op: 

S0-draden van de Smile mogen uitsluitend op een S0-uitgang aangesloten 
worden conform EN-IEC 62053-31.


U heeft een netwerkverbinding nodig.  

Controleer vooraf de netwerkverbinding en de beschikbaarheid van een vrij 
stopcontact in de buurt van de meter waar u de Smile op aan wilt sluiten.


U heeft een smartphone, tablet of computer nodig om de Smile met uw 

netwerk te verbinden en in te stellen.
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In het pakket van de Smile

Smile

AdapterAdapterkabel

Bevestigingsplaatje



Installeer de Smile in 4 stappen

Plaats de Smile

 

Verbind de Smile met 
het netwerk

Stel de Smile in Installeer de 
software

U sluit de Smile aan op de meter.
De Smile leest uw meter uit en communiceert dit draadloos met uw 

smartphone, tablet of computer via de Plugwise app of Plugwise Source.

1 2 43

De installatie

RouterSmileMeter

Smartphone 
of tablet

Extra stopcontact
bij de meter
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Stap 1 
Plaats de Smile

Bepaal de positie van de Smile 
bij de meter die u wilt uitlezen. 
Houd hierbij rekening met waar de 
Smile moet komen te hangen ten 
opzichte van het stopcontact en de 
meter.

Monteer het bevestigingsplaatje 
van de Smile aan de muur bij 
de meter. Voorkom tijdens het 
boren het raken van de bestaande 
bedrading in de muur.

Plaats de Smile op de 
muurbevestiging.

Sluit de Smile aan op de meter 
zoals afgebeeld op de volgende 
pagina bij uw Smile. 

De installatie van de Smile S0 dient 
aan een erkend installateur over 
gelaten te worden.

Let op: 
S0-draden van de Smile S0 mogen 
uitsluitend op een S0-uitgang 
aangesloten worden conform  
EN-IEC 62053-31.
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Sluit de Smile P1 aan op de meter 
door de P1-kabel van de Smile in 
de P1-poort van de slimme meter 
te steken.

De Smile P1 leest het P1-telegram 
uit van de meter. Plugwise 
ondersteunt het DSMR 2.2 
telegram en hoger. 

Sluit de Smile P0 aan op de meter 
door de ronde kop aan de kabel 
van de Smile op de optische poort 
op de meter te plaatsen. Zorg 
ervoor dat de ronde kop zo wordt 
geplaatst dat de draad recht naar 
beneden hangt.

Het is mogelijk dat uw P0-meter 
een uitzondering is en dat de meter 
niet automatisch is ondersteund. 
Plugwise breidt graag uit, en ziet 
het als een uitdaging andere 
P0-meters ook te kunnen 
ondersteunen. Zie pagina 15 voor 
meer informatie.

De Smile S0 leest de S0-
pulsuitgang S0 klasse A (24
VDC) uit van uw S0-pulsmeter.
De zwarte kabel wordt door de
installateur verbonden met de
min-pool (-) en de rode kabel
met de plus-pool (+).
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Voor de installateur

Toelichting Smile S0

Om het verbruik of de productie te kunnen meten wordt de kabel van de Smile S0 
aangesloten op de pulsuitgang van de uit te lezen meter. 

De S0-kabel moet met een schroefverbinding in de juiste richting worden aangesloten.

Toelichting Kabel
Smile Zwart Rood Groen Geel
S01 Gedeelde nul Puls 1 n.v.t. n.v.t.
S03 Gedeelde nul Puls 1 Puls 3 Puls 2
S02x2 Gedeelde nul Puls 1 Status/tarief Puls 2



Let op: 

De Smile S01, S03 en S02x2 zijn geschikt om aan te sluiten op de S0-
pulsuitgang S0 klasse A (24 VDC) van uw S0-pulsmeter. 

Bekijk ook de installatiehandleidingen van de Sub 803  
en Strong ES-32 op www.plugwise.nl/handleidingen. 

Dit zijn door Plugwise aangeboden pulsmeters. 





Stap 2
Verbind de Smile met 

het netwerk



Sluit u de Smile liever aan met 
een netwerk-kabel op uw router? 
Volg dan direct de stappen op de 
volgende pagina voor de LAN-
aansluiting.

Sluit de adapterkabel aan op de 
adapter en de Smile en steek de 
stekker in het stopcontact. 
Wacht tot de Smile is opgestart: 
de lampjes “Status” en “WLAN” 

knipperen langzaam om en om.

Sluit de Smile aan op uw netwerk. 
Volg de stappen hieronder of op 
de volgende pagina van de door u 
geselecteerde aansluiting.

Het Short ID en de netwerknaam 
(achter ssid) vindt u op de sticker op 
de voorkant van de Smile.

WiFi 

  Verbind uw smartphone of tablet met het WiFi-netwerk dat begint met “Smile_”.
  Voer als wachtwoord het Short ID in.
  Ga in de webbrowser naar http://192.168.40.40. De pagina “meters” verschijnt  
 automatisch.  

 Wordt er gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord? 
 Voer als gebruikersnaam “smile” en het Short ID als wachtwoord in.

  Ga naar “Instellingen” door op het  icoon te klikken rechts onderin het scherm.
  Ga naar WiFi-/LAN-instellingen. Druk op “Scan” en selecteer uw eigen WiFi-netwerk.
  Voer het wachtwoord in van uw eigen WiFi-netwerk en sla de instellingen op.  
 De Smile wordt verbonden met het netwerk. De lampjes “Status” en “WLAN”   
 branden als de verbinding is gelukt.







stuvwxyz
ssid: smile_abcdef

Plugwise Smile 
+5V 2.5A
+

Short ID (in het voorbeeld “stuvwxyz”)

Netwerknaam (achter ssid)
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Controleer eerst of u de Smile juist 
met uw netwerk heeft verbonden. 
Gebruik hiervoor een smartphone of 
tablet die is verbonden met hetzelfde 
netwerk als waarmee nu ook de 
Smile is verbonden. 

Ga naar https://smile.plugwise.net, 
vul uw Short ID in en log in. 
Wanneer de Smile goed met uw 
netwerk is verbonden, opent de lokale 
HTML-interface van de Smile.

Wordt er gevraagd naar een 
gebruikersnaam en wachtwoord? 
Voer als gebruikersnaam “smile” en 
het Short ID als wachtwoord in.

Niet gelukt via WiFi?
Druk dan op het zwarte knopje 
op de Smile totdat het lampje 
“Status” 5 keer heeft geknipperd 
en het lampje “WLAN” snel gaat 
knipperen. De netwerkinstellingen 
worden gewist. Wacht totdat de 
Smile weer is opgestart en probeer 

WiFi via WPS

 WiFi via WPS wordt alleen ondersteund via een speciale WPS-knop op de  
 router.

  Druk 2 seconden op de zwarte knop op de Smile.
 Wacht totdat het lampje “WLAN” snel en regelmatig blijft knipperen.
  Druk op de WPS-knop op de WiFi-router om te verbinden met WiFi.
 De Smile wordt verbonden met het netwerk. De lampjes “Status” en   
 “WLAN” branden als de verbinding is gelukt.

  Wanneer de Smile na 2 minuten nog geen verbinding heeft gemaakt met  
 uw WiFi-netwerk wordt de Smile opnieuw in de aanmeldmodus gezet.

LAN

  Sluit een netwerkkabel aan tussen de router en de Smile voordat u de  
 stekker van de Smile in het stopcontact steekt.
 De Smile wordt verbonden met het netwerk. De lampjes “Status” en   
 “LAN” branden wanneer de verbinding is gelukt.

Netwerknaam (achter ssid)
 opnieuw de Smile met uw WiFi-

netwerk te verbinden (stap 1).

Niet gelukt via LAN?
Haal de stekker van de Smile uit 
het stopcontact. Controleer of de 
netwerkkabel goed is aangesloten 
op de Smile. Start de Smile weer op 
door de stekker van de Smile in het 
stopcontact te steken.

Van LAN naar WiFi?
Log in op de lokale HTML-interface 
van de Smile. De pagina “meters” 
verschijnt automatisch. Ga naar 
“Instellingen”, klik op het  icoon 
rechts onderin het scherm. Druk op 
“Scan” en selecteer uw eigen WiFi-
netwerk. Voer het wachtwoord in 
van uw eigen WiFi-netwerk en sla 
de instellingen op. De Smile wordt 
verbonden met het netwerk. U kunt de 
netwerkkabel verwijderen wanneer dit 
wordt gemeld in de HTML-interface. 
De lampjes “Status” en “WLAN” 
branden als de verbinding is gelukt.
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De lampjes van de Smile

De Smile heeft 3 LED-lampjes. 

WLAN Uit De Smile staat uit. Sluit de adapterkabel aan op de adapter en de Smile 
en steek de stekker in het stopcontact. Status Uit

LAN Uit

WLAN Uit De Smile is aan het opstarten. Wacht tot de Smile is opgestart: 
de lampjes “Status” en “WLAN” knipperen langzaam.Status Knippert 

langzaam
LAN Uit

WLAN Knippert 
langzaam

De lampjes “WLAN” en “Status” knipperen om en om. De Smile kan nu 
worden verbonden met uw WiFi-netwerk.

Status Knippert 
langzaam

LAN Uit

WLAN Uit De Smile staat aan en is verbonden met een netwerkkabel aan de 
router (LAN). Status Aan

LAN Aan

WLAN Aan De Smile staat aan en is verbonden met uw WiFi-netwerk.
Status Aan
LAN Uit

WLAN Knippert 
langzaam

De Smile staat aan, maar kan geen verbinding krijgen met uw WiFi-
netwerk. Controleer de Smile antenne, of de instellingen van de router. 
Is er iets veranderd aan de instellingen van de router? Druk dan op 
het zwarte knopje op de Smile totdat het lampje “Status” 5 keer 
heeft  geknipperd en het lampje “WLAN” snel gaat knipperen (de 
netwerkinstellingen worden gewist). Verbind opnieuw met uw WiFi-
netwerk.

Status Aan
LAN Uit
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Stap 3
Stel de Smile in

Open “Instellingen” in de HTML-
interface. Klik rechts onderin het 
scherm op het icoon .

Ga naar de meter-instellingen en 
stel de meter in op basis van uw 
wensen. De mogelijkheden zijn 
afhankelijk van het type Smile. 

Sla de instellingen op.

Meer informatie over het instellen 
van de Smile is terug te vinden 
in de digitale handleiding “Smile 
HTML-interface”.
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Stap 4

Installeer de software

Download en installeer de app op 
uw smartphone of tablet*. U kunt 
de app vinden in de App Store of 
op Google Play onder de naam 
“Plugwise mobile” of via  
www.plugwise.nl/plugwise-app.



 

Doorloop de opstartschermen 
van de app om de installatie af te 
ronden.

Bent u een huidige app gebruiker? 

Installeer dan de Smile als 
hoofdmeter (1) of als gateway voor 
inzicht in het energieverbruik van 
uw  apparaat (2).

Download en installeer Source op 
uw pc. U kunt Source vinden via 
www.plugwise.nl/source.





Open de configuratie Wizard: Ga 
hiervoor naar het startmenu op 
uw pc en ga naar programma’s > 
Plugwise Source > Configuratie 
Wizard.

Doorloop de configuratiestappen. 
Stappen die niet voor u van 
toepassing zijn kunt u overslaan.

Bent u een huidige Source 
gebruiker? 

Installeer dan de Smile via het 
hoofdmenu en klik op “Meters 
toevoegen” om de Smile toe te 
voegen.





Momenteel kunt u in de app één 
Smile instellen als hoofdmeter en 
één gateway (Smile of Stretch) voor 
inzicht in het energieverbruik van 
uw apparaat (apparaten). Andere 
configuraties zijn niet mogelijk bij 
gebruik van de app.

1 2





*
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P0-meter niet ondersteund?

Plugwise ziet het als een uitdaging ook uw P0-meter te kunnen 
ondersteunen. Laat ons weten als uw meter niet wordt ondersteund. 

Hiervoor hebben wij de volgende informatie van u nodig:

Ga naar https://smile.plugwise.net, 
log in met het Short ID.

Verander alleen de tekst 
“html_interface/index.html” in 
de browserbalk naar “system/
status”. U vormt nu de URL: 
http://<ip-adres>/system/status. 
Bijvoorbeeld: http://10.0.1.243/
system/status.

Kijk onder “Extension” bij “Match”.
Wanneer uw P0-meter niet wordt 
herkend staat achter “Match” 
“Unknown”.
Geef in dat geval de informatie 
door die u onder “Extension” terug 
kunt vinden. 

Via www.plugwise.nl/
ondersteunde-p0-meters kunt u 
snel terugvinden of uw meter al 
wordt ondersteund.







 Zet de helpdeskverbinding open 
voordat u met ons contact 
opneemt. Druk zes keer kort na 
elkaar op het zwarte knopje op 
de Smile. Hiermee opent u de 
verbinding 48 uur lang.

Onze helpdeskmedewerkers en 
ontwikkelaars kunnen dan direct 
met u mee kijken. 
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Wordt uw hoofdmeter door uw 
netbeheerder op afstand uitgelezen?

Sommige hoofdmeters die door uw 
netbeheerder op afstand worden 
uitgelezen, zullen bij gebruik van de Smile 
P0 beperkte mogelijkheid hebben om 
aan uw netbeheerder automatisch de 
meterstanden door te geven. 

Dit heeft gevolgen voor u, indien u 
periodiek een overzicht en rekening 
van uw meterstanden ontvangt, maar 
uw meterstanden nooit hoeft door te 
geven aan, of te laten opnemen door, uw 
netbeheerbedrijf.

Vanaf firmware versie 2.0.58 is het 
mogelijk de Smile P0 te plaatsen en ook het 
periodiek overzicht te ontvangen van uw 
netbeheerder. 

Hierbij is het van belang dat u uw 
uitleesfrequentie terugbrengt. U voorkomt 
daarmee dat uitlezen van de meterstanden 
door de netbeheerder wordt geblokkeerd.

Plugwise heeft voor u vast een 
intervalschema ingesteld. 
Wij verwachten dat u overdag de meeste 
behoefte heeft aan actuele meetwaarden. 
‘s Nachts is de uitleesfrequentie 
teruggebracht zodat de Smile de meting 
door uw netbeheerder niet in de weg zit. 

Bijvoorbeeld:
De Smile leest van 00:00 - 06: 00u iedere 4 
minuten (= 240 seconden) uw meter uit. 
Van 06:00 - 00:00u leest de Smile iedere 15 
seconden uw meter uit.

0:  Het uur waarop het    
 gespecificeerde interval van  
 start gaat.
240:  De gespecificeerde    
 intervalsduur in seconden.
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Milieu

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle 
materialen. Plaats een afgedankt apparaat dan ook nooit bij het gewone 

afval. Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor 
elektrische en elektronische apparatuur.

Contact

Komt u er niet helemaal uit? 

Kijk eerst op www.plugwise.nl. 
Hier staan handige tips, veel gestelde vragen en aanvullende digitale 

handleidingen.

U kunt ook het contactformulier invullen: 
www.plugwise.nl/technisch-contact

Lukt het nog steeds niet? 
Dan kunt u ons altijd nog bellen op werkdagen 

tussen negen (09.00u) en vijf (17.00u) 
+31(0) 88 24 33 033



Plugwise B.V. | Wattstraat 56 | 2171 TR Sassenheim
Telefoon: 0252-433070 | E-mail: info@plugwise.com | www.plugwise.nl


