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1 De app downloaden 
 
Zoek een app-platform voor Smart me of scan de volgende 
QR-code om de app te downloaden. 
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2 Registratie, inloggen en wachtwoord 
resetten 

 

2.1 Registratie 
Als u geen app-account heeft, registreer er dan een of gebruik 
een sms-verificatiecode om in te loggen. Het registratieproces 
verloopt als volgt: 
1. Tik op Registreren. Tik op de weergegeven pagina met 

het Privacybeleid en begrijp en lees het Privacybeleid 
van Smart me zorgvuldig door. Ga terug naar de pagina 
Privacybeleid, tik op Akkoord. 
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2. Op de getoonde Registreer pagina, identificeert en toont 
het systeem automatisch uw land/regio. U kunt ook 
handmatig een land/regio selecteren. Voer uw mobiele 
telefoonnummer of e-mailadres in en tik op 
Verificatiecode ophalen, zoals weergegeven in 
Afbeelding 5-1. 

3. 3. Voer de verificatiecode in die u heeft ontvangen. 
Stel een wachtwoord in en tik op Doorgaan. 

 

  
 

Figuur 5-1 Figuur 5-2 Figuur 5-3 
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2.2 Inloggen met uw account 
 
Als u al een app-account hebt geregistreerd, tikt u op 
Inloggen met een bestaand account om naar de 
inlogpagina te gaan. 
1. Het systeem kan automatisch uw land/regio identificeren. 

U kunt ook handmatig een land/regio selecteren. 
2. Voer uw geregistreerde e-mailadres in, voer het 

wachtwoord in en tik op Log in. 
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2.3 Wachtwoord vergeten 
 
Als u uw login-wachtwoord verkeerd geplaatst of vergeten 
bent, kunt u het wachtwoord resetten door het wachtwoord op 
te vragen. 
1. Tik op Wachtwoord vergeten, zoals getoond in Figuur 8-1 
2. Het systeem kan automatisch uw land/regio identificeren. 

U kunt ook handmatig een land/regio selecteren. Voer uw 
geregistreerde e-mailadres in en tik op Verificatiecode 
ophalen, zoals weergegeven in Afbeelding 9-2. 

 

  
Figuur 9-1 Figuur 9-2  
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3. Voer de verificatiecode in die u heeft ontvangen, zoals 
weergegeven in Figuur 10-1. 

4. Voer een nieuw wachtwoord in en tik op Doorgaan, 
zoals weergegeven in Figuur 10-2. 

 

  
Figuur 10-1 Figuur 10-2 
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3 De app gebruiken 
Nadat u zich als nieuwe gebruiker bij de app hebt aangemeld, 
verschijnt de Home pagina (productenlijstpagina). Uw 
profielfoto wordt linksboven weergegeven. Zolang u uw 
gezinsinformatie gegevens niet hebt aangepast, zal de Home 
pagina geen omgeving- of ruimte-informatie tonen. 
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3.1 Locatie Management 
1. Kies Instellingen > Mijn locaties en bewerk uw 

Gezinsinformatie (zoals getoond in Figuur 12-1). Nadat 
u de instellingen hebt voltooid, verschijnt de omgevings- 
en kamerinformatie op de startpagina en wordt uw 
profielfoto in de linkerbovenhoek van de startpagina 
gewijzigd in de locatienaam. U kunt vervolgens op de 
locatienaam tikken en op Mijn locaties tikken om snel 
naar de pagina Mijn locaties te gaan. 

2. Geef een naam op in Locatie naam. Tik op Locatie. 
Een kaart wordt weergegeven. Verplaats de kaart om de 
gewenste locatie op de kaart te wijzigen en tik op OK, 
zoals weergegeven in Figuur 12-2. 

 

  
Figuur 12-1 Figuur 12-2  
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3.2 Kamer beheer 
Om een kamer toe te voegen, tikt u op Kamer beheer > 
Kamer toevoegen, geeft u de naam van de kamer op en tikt 
u op Opslaan, zoals weergegeven in Afbeelding 13-1. Om de 
kamerinstellingen aan te passen, tikt u op ••• op de 
startpagina (zoals getoond in Figuur 13-2) en tikt u op 
Kamerbeheer. 

 

  
Figuur 13-1 Figuur 13-2 
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3.3 Mijn locaties 
Om locaties toe te voegen of te beheren, tikt u op de pijl 
omlaag (˅) in de linkerbovenhoek van de startpagina en 
vervolgens op Mijn locaties. 
Eén account kan meerdere locaties beheren. Om een locatie 
te beheren, selecteert u de locatie en bedient u de producten 
op die locatie. 
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Tik op een locatienaam (zoals Marmitek) om de pagina met 
locatie-instellingen te openen. 

 
 

  

De beheerder kan 
hier tikken om 
andere locaties uit 
te nodigen. 

"Wachten op 
deelnemen " zal 
verschijnen totdat 
het lid uw 
uitnodiging om lid te 
worden accepteert. 

Voeg kamers toe of 
verwijder ze en 
beheer alle 
kamerinstellingen. 

De eigenaar heeft 
het hoogste 
toegangsniveau en 
kan de toegang tot 
producten of de 
toegang voor 
andere locaties 
beheren. 
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Als u wordt uitgenodigd om lid te worden van een locatie, 
ontvangt u een pop-up herinnering in de app. U kunt ervoor 
kiezen om de uitnodiging te accepteren of te weigeren. 
 
U ontvangt ook een melding in het berichtencentrum. 
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3.4 Buitenomgeving informatie 
Nadat u de instellingen hebt ingevuld, inclusief de locatie, 
verschijnt de buitenomgeving informatie op de startpagina. Tik 
op de informatie om meer details te bekijken. 
 
Als er een sensor in de app zit, zal de app de parameters voor 
de buitenomgeving en alle parameters van de sensor 
weergeven. 

 

    
  



© MARMITEK 18 

3.5 Producten toevoegen 
Tik op Product toevoegen op de startpagina of + in de 
rechterbovenhoek van de pagina om naar de pagina 
Toevoegen te gaan. 
Op dit moment kunt u handmatig producten toevoegen of 
zoeken naar producten die u aan de app wilt toevoegen. 
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3.5.1 Een wifi-product in de standaardmodus 
toevoegen 

1. Smart me biedt drie netwerk pairing modi: EZ Mode, AP 
mode en IPC bedrade netwerk pairing. De EZ mode is 
de standaard mode. Om de AP-mode te gebruiken, tikt u 
op Net Pairing Mode in de rechterbovenhoek van de 
pagina en kiest u AP Mode. 

2. Zorg er in de standaardmodus voor dat de indicator van 
het wifi-apparaat snel knippert (twee keer per seconde) 
en tik op de volgende stap. 

3. 3. Als de indicator van het apparaat niet snel knippert, 
tikt u op Hoe reset ik mijn product om de instructies 
weer te geven. 
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3.5.2 Een wifi-apparaat toevoegen in AP-mode 
1. 1. Zorg er in de AP-mode voor dat de indicator van 

het wifi-apparaat langzaam knippert met 
tussenpozen van 3 seconden en tik op de volgende 
stap. 

2. 2. Als de indicator van het apparaat niet langzaam 
knippert, tikt u op Hoe reset ik mijn product om de 
instructies te bekijken. 
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3.5.3 Een wifi-product toevoegen: Het wifi-
wachtwoord invoeren 

Nadat u een netwerkkoppelingsmodus hebt geselecteerd en 
de indicatorstatus hebt bevestigd (snel of langzaam 
knipperend), wordt de pagina wifi-wachtwoord ingeven 
weergegeven. 
Selecteer een wifi-hotspot die verbinding kan maken met het 
internet in het werkgebied van het product, voer het wifi-
wachtwoord in en tik op Bevestigen. 
Tik op Alleen 2.4 GHz wifi-netwerken worden 
ondersteund> om te bepalen of een 2,4 GHz- of 5 GHz-
netwerk wordt gebruikt. 
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3.5.4 Een wifi-apparaat toevoegen: Netwerk Pairing 
Als u de EZ modus selecteert, zal de app de voortgang van de 
netwerkkoppeling weergeven zoals getoond in Figuur 23-1. 
Wanneer het product is toegevoegd, wordt de succespagina 
(zoals getoond in Figuur 23-2) weergegeven. U kunt de naam 
van het toegevoegde product wijzigen en de ruimte opgeven 
waar het product wordt gebruikt. 

 

  
Figuur 23-1 Figuur 23-2 
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Als u de AP-modus (langzaam knipperend) selecteert, 
verbindt u het product met een wifi-hotspot waarvan de naam 
begint met SmartLife. 
Opmerking: De wifi-hotspot voor sommige producten kan een 
door de gebruiker gedefinieerde naam gebruiken. 
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Wanneer het product verbinding heeft gemaakt met de 
geselecteerde wifi-hotspot, toont de app de voortgang van de 
netwerkkoppeling (zoals getoond in Figuur 25-1) en de pagina 
die het apparaat met succes heeft toegevoegd (zoals getoond 
in Figuur 25-2). 

 

  
Figuur 25-1 Figuur 25-2 
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Als het product niet wordt toegevoegd, verschijnt er een 
pagina met een time-out van de verbinding. Probeer het 
opnieuw toe te voegen of ga naar ‘Veelgestelde vragen’. 
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3.5.5 Zoek naar het product: Toestemming 
inschakelen 

Voordat u de functie Zoeken van de app gebruikt, schakelt u 
wifi in voor de app. 
Wifi-producten kunnen alleen worden gevonden nadat wifi is 
ingeschakeld. 
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3.6 Productenlijst 
De Home pagina van de app bevat een tabblad Alle 
producten en tabbladen met de naam van de kamer. 
De ••• knop bevat een menu, waarmee u de weergavestijl van 
de producten kunt wijzigen, de producten opnieuw kunt 
rangschikken en de ruimtes kunt beheren. 
 

 
  



© MARMITEK 28 

3.6.1 Producten herschikken 
 
Tik op de ••• knop op de Home pagina. Tik in het pop-upmenu 
op Sorteren om de producten opnieuw te ordenen. 
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3.6.2 Producten of ruimtes herschikken 
 
Tik op de ••• knop op de Home pagina. Tik in het pop-upmenu 
op Kamerbeheer om de ruimtes opnieuw te ordenen. 
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3.6.3 Belangrijke product informatie weergeven 
Online/Offline: Grijs betekent offline en zwart betekent online. 
De Home pagina toont ook belangrijke informatie over 
sommige producten. Bijvoorbeeld, het pictogram van een 
product met een statuskenmerk, zoals een lamp of stekker 
module, zal veranderen naar de status wanneer het product 
online is. U hoeft niet op het productpictogram te tikken om 
dergelijke informatie te bekijken. 
 

 
 
   

Online / Offline Belangrijke informatie 
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3.6.4 Pop-up menu met gemeenschappelijke functies 
Tik op de pijl omlaag (˅) bij een product. Er verschijnt een 
menu met veelvoorkomende functies. 
De opties in het menu verschillen per product. 
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4 Bediening producten 
 
De Home pagina toont de namen van de geconfigureerde 
producten. Tik op een productnaam om het bedieningspaneel 
van het product te openen. 
Opmerking: 
1. Sommige producten die online zijn, ondersteunen snelle 

bediening. Tik op de pijl omlaag (˅) op een product om 
snel de gemeenschappelijke functies van het product te 
gebruiken. 

2. Als een product offline gaat, wordt "Offline" weergegeven 
en is het product niet meer bedienbaar. 
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4.1 Een product bedienen 
Open het bedieningspaneel voor een product zoals een lamp. 
In Figuur 39-1 staat de lamp uit en zijn alleen de timer en 
Tijdschema beschikbaar. In Figuur 39-2 is de lamp aan en zijn 
scenario's, kleur, helderheid en timer configureerbaar. Tik in 
de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel om het 
product te beheren. 
 

  
Figuur 39-1 Figuur 39-2 
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Afbeelding 40-1 toont een pagina met product aanpassingen. 
1. Afbeelding, Productnaam en locatie: Wijzig de naam 

van het product en selecteer een ruimte waar het product 
zal worden gebruikt, bijvoorbeeld de woonkamer of 
slaapkamer. Ook kunt u hier de afbeelding van het 
product vervangen door een eigen afbeelding. 

2. Productinformatie: Tik op om het product ID, het IP-
adres en de tijdzone weer te geven.  

3. Scenario overzicht: Kijk in welke scenario’s dit product 
gebruikt wordt. 

4. Bediening door andere apparaten: Hier wordt 
weergegeven met welke producten van derden dit 
product te bedienen is. Dat kan bijvoorbeeld Google 
Assistent of Alexa zijn. 

5. Offline bericht: Krijg een melding als het product 
gedurende meer dan een half uur offline is. 

6. Product delen: Om het product met andere leden te 
delen, kunt u die hier selecteren of toevoegen. 

7. Groep aanmaken: Tik en selecteer toegevoegde 
producten van hetzelfde model. Een groep kan alleen 
producten van hetzelfde model bevatten. 

8. Hulp en terugkoppeling: Apparaat gerelateerde FAQ’s 
en support aanvraag. 

9. Netwerk: Controleer de status van uw wifi-netwerk 
10. Firmware-update: Tik op om te controleren of er 

firmware-updates beschikbaar zijn. 
11. Verwijder product: Verwijder het apparaat uit de 

apparatenlijst. U kunt kiezen tussen ontkoppelen, of 
ontkoppelen en terug naar fabrieksinstellingen. Alle 
data, zoals product naam en timer instellingen worden 
dan gereset naar de fabrieksinstellingen. 
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Figuur 40-1 
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4.2 Producten delen 
Tik op Product delen, voer het account in waarmee u het 
product wilt delen en tik op Doorgaan.  
Opmerking: U kunt alleen producten delen met de Smart me 
app accounts in hetzelfde land/regio als uw account. 
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Om het delen van een product met een account te stoppen, 
schuift u naar links en verwijdert u het account. 
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4.3 Groepen beheren 
1. Tik op Groep aanmaken op de pagina Details van het 

product van een geselecteerd product, zoals 
weergegeven in Afbeelding 42-1. 

2. De getoonde pagina Product selecteren toont alle 
producten van hetzelfde model die gegroepeerd kunnen 
worden. Selecteer de producten en tik op Opslaan. Voer 
een groepsnaam in en tik op Opslaan, zoals 
weergegeven in Afbeelding 42-2. 

3. Wanneer een groep is aangemaakt, zal de app 
automatisch het groepsbedieningspaneel weergeven 
waar u de gegroepeerde apparaten kunt beheren, zoals 
getoond in Figuur 42-3. 

 

   
Figuur 42-1 Figuur 42-2 Figuur 42-3 
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1. Voor een snelle controle geeft de Home pagina de 
aangemaakte groepen weer. 

2. Figuur 43-2 toont een groepsbedieningspaneel. 
3. Tik in de rechterbovenhoek om de groep te configureren 

of te wissen, zoals getoond in Figuur 43-3. 
 

     
Figuur 43-1 Figuur43-2 Figuur 43-3 
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5 Scenario’s 
Tik op het tabblad Scenario’s > Automatiseren om een 
scenario toe te voegen op + in de rechterbovenhoek. Tik op 
de getoonde pagina op Bedien handmatig (zie Afbeelding 
44-2) of voeg een of meer voorwaarden toe. 
 

  
 

Figuur 44-1 Figuur 44-2 
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5.1 Automatiseringsvoorwaarden toevoegen 
Configureer bijvoorbeeld een automatiseringsscenario waarbij 
sommige acties worden geactiveerd wanneer de 
buitentemperatuur onder een bepaalde waarde ligt. Selecteer 
Weer > Temperatuur, zoals getoond in Figuur 45-1. 
Selecteer de locatie voor de buitentemperatuur en klik op OK. 

 

   
Figuur 45-1 Fifure 45-2 Figuur 45-3 
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Selecteer lager, gelijk aan of hoger en de temperatuur. 
Tik op Volgende om de voorwaarde toe te voegen, zoals in 
Afbeelding 45-4 wordt getoond. Kies vervolgens bijvoorbeeld 
Bedien een product om dat product in of uit te schakelen. Zo 
kunt u met deze functie uw product op de buitentemperatuur 
regelen. 
 

  
 

Figuur 45-4 Figuur 45-5 
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5.2 Instellen van de toepassings periode 
Tik op Toepassingsperiode om een tijd in te stellen waarin 
het automatiseringsscenario dat u hebt gemaakt effectief is. 
Als u bijvoorbeeld een scenario definieert waarin de 
verwarming automatisch wordt ingeschakeld wanneer de 
buitentemperatuur 's nachts minder dan 10 graden bedraagt, 
kunt u de nacht als de toepassingsperiode selecteren. In dit 
geval wordt de verwarming overdag niet automatisch 
ingeschakeld. 
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5.3 Selecteer scenario 
Als u Selecteer scenario op de pagina Voeg activiteit toe 
kiest, controleert u eerst of u een of meer scenario's hebt 
geconfigureerd. Selecteer een beschikbaar scenario, zoals 
weergegeven in Figuur 50-1. Om uit te voeren. Of Kies 
automatisering om een scenario in of uit te schakelen en tik 
op Volgende. Controleer het scenario en tik op Opslaan. 
 

   
Figuur 50-1 Figuur 50-2 Figuur 50-3 
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5.4 Scenario's toevoegen, wijzigen of 
verwijderen 

De Scenario’s pagina geeft geconfigureerde Bedienen en 
Automatiseren scenario's weer. Tik rechts boven op de ••• in 
een bewerkingspictogram om de bestaande Bedienen of 
Automatiseren scenario's aan te passen. Als u bijvoorbeeld op 
het pictogram op het tabblad Automatiseren tikt, worden alle 
bestaande scenario's op de pagina weergegeven, zoals 
weergegeven in Afbeelding 52-2. U schuift een voorwaarde of 
actie naar links om deze te verwijderen, of u tikt op + om 
nieuwe voorwaarden of acties toe te voegen, of tikt u op 
Automatisering verwijderen onder aan de pagina om het 
scenario te verwijderen.. 

   
Figuur 52-1 Figuur 52-2  
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Als u de volgorde van de scenario’s wilt aanpassen, klikt u op 
Manage. Wilt u zien welke scenario’s wanneer uitgevoerd zijn, 
dan kunt u op Logs tikken. U krijgt dan een overzicht te zien. 
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6 Home 

 
 

  

Tik op + om verschillende 
soorten producten toe te 
voegen. 

Als uw account meerdere 
locaties heeft, tikt u hier om 
van locatie te wisselen of 
locaties te onderhouden. 

Tik hier om naar de 
weerinformatiepagina te 
gaan, waar u de items 
opnieuw kunt ordenen. Op de 
startpagina worden alleen de 
top drie items weergegeven. 

Tik op een Scenario om het 
snel te starten. 

Beheer ruimtes om de status 
van slimme producten te 
bekijken. 
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7 Instellingen 
 
1. Instellingen: biedt u 

de mogelijkheid om 
uw locaties te 
beheren. 

2. Berichten: omvat drie 
berichtcategorieën: 
Alarm, Locatie en 
bulletin. U kunt een 
niet storen schema 
instellen voor 
berichten. 

3. Veelgestelde vragen: 
bevat vijf modules: 
Alle, 
Netwerkdiagnosis, 
Problemen melden, 
FAQ en Mijn 
feedback. 

4. Meer services: bevat 
Toegangsdiensten 
voor derden, zoals 
spraak. 

5. Instellingen: bevat zes modules: Geluid, 
Pushnotificatie, Over, Netwerkdiagnose, Cache 
leegmaken en Uitloggen. 
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7.1 Instellingen > Berichten 
Gebruik een van de volgende methoden om de pagina 
Meldingen instellingen te openen: a. Kies Instellingen > 
Berichten en tik op het instellingenpictogram. b. Kies 
Instellingen > Instellingen > druk op Pushnotificatie. 
Als u Notificaties aanzetten uitschakelt, zal de app geen 
berichten ontvangen. Als u Notificaties aanzetten inschakelt, 
kunt u afzonderlijk aangeven of u Alarm, Locatie berichten en 
bulletins wilt ontvangen. 

 

   
A B 
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Alarmen omvatten productalarmen, automatiserings-
meldingen, alarmmeldingen, alarmmeldingen en geplande 
storingsmeldingen bij het uitvoeren. 
Locatie gerelateerde berichten zijn onder meer het toevoegen 
of verwijderen van Locaties, het ontkoppelen van locaties, het 
instellen van een locatie als beheerder, het toevoegen van 
producten en het delen van producten. 
Meldingen zijn statusupdates en officiële pushes voor 
gebruikersfeedback. 
Daarnaast kunt u in het berichtencentrum een niet-storen 
schema opgeven. Tik op het instellingenpictogram in de 
rechterbovenhoek om de pagina Meldingen instellingen te 
openen. 
Klik op Niet storen Schema om een niet-storen schema in te 
instellen en relevante producten te selecteren. Nadat je de 
instellingen hebt voltooid, zal je app geen bericht meer 
ontvangen tijdens de niet-storen periode. 
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7.2 Instellingen > Veelgestelde vragen 
 
FAQ: geeft FAQ's weer die 
betrekking hebben op de 
netwerkverbinding van 
producten, het gebruik van 
apps en de controle door 
derden. 
Alle: geeft oplossingen weer 
voor product specifieke, 
product netwerk-, app-gebruik 
en controleproblemen van 
derden en stelt u in staat om 
dergelijke problemen te 
melden. 
Netwerkdiagnose: helpt u 
problemen sneller op te lossen. 
Het duurt ongeveer twee 
minuten. 
Probleem melden: hiermee 
kunt u problemen met het 
apparaat, uw contactgegevens 
en het tijdstip waarop het 
probleem zich voordoet, 
indienen en afbeeldingen uploaden. 
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7.3 Instellingen > Instellingen 

Kies Instellingen > Instellingen en tik op Over 
om de app te beoordelen of informatie over de 
app te bekijken. 
1. Tik op Beoordeel ons om naar het app-
platform te gaan om een app-beoordeling te 
schrijven. 
2. Over Smart me brengt je naar de Marmitek 
website. 
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8 Profiel pagina 
 
De Profiel pagina toont uw account informatie en 
stelt u in staat om uw profielfoto, gebruikersnaam, 
temperatuur eenheid (C/F) en tijdzone te 
wijzigen. 
Tik op Account en Beveiliging om uw 
wachtwoord te wijzigen, een wachtwoord voor 
gebaar ontgrendeling in te stellen of uw account 
te verwijderen. 
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8.1 Account en beveiliging > 

Ontgrendelingspatroon 

Tik op Ontgrendelingspatroon om een 
ontgrendelingspatroon in te stellen. Nadat u een 
ontgrendelingspatroon hebt gemaakt, moet u dit 
patroon gebruiken om toegang te krijgen tot de 
app. Als u uw patroon bent vergeten, tikt u op 
Ontgrendel code vergeten om een 
verificatiecode op uw geregistreerde mobiele 
telefoonnummer of e-mailadres te ontvangen. 
Voer de verificatiecode in en stel een nieuwe 
ontgrendel code in om verder te gaan. 
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9 Tips 
 

9.1 Motion Sensor SE 
U kunt de bewegingsmelder gebruiken om bijvoorbeeld de 
verlichting in te schakelen als je een bepaalde ruimte binnen 
loopt en het donker is. 
Maar hoe krijg je nu de verlichting weer uit, zonder dat je 
ineens in het donker staat? 
Maak hiervoor een scenario aan, die geactiveerd wordt door 
de bewegingsmelder. 
Kies vervolgens de lamp die je wilt inschakelen en zet deze 
aan. 
Kies bij timer de tijd 
waarna de lamp weer 
uit moet gaan. 
Iedere keer als er 
beweging plaats vindt, 
zal de timer ook weer 
gereset worden naar 15 
minuten, net zolang 
totdat er 15 minuten 
geen beweging is gedetecteerd en de lamp uit gaat. 
 
Maar hoe zorg je er nu voor dat de lamp alleen aan gaat als 
de zon onder is? 
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Maak hiervoor een nieuw scenario aan dat geactiveerd wordt 
bij zonsondergang. 
Kies bij activiteit, dat je 
het scenario Verlichting 
aan wilt inschakelen voor 
automatiseren. 
Maak nog een scenario 
dat geactiveerd wordt bij 
zonsopkomst. 
Kies bij activiteit, dat je 
het scenario Verlichting 
aan wilt uitschakelen 
voor automatiseren. 
Het scenario Verlichting 
aan is nu alleen actief als 
de zon onder is. 

  



© MARMITEK 58 

9.2 Gebruik Google Assistent met Smart me 
 
Open deze link om het pdf bestand te lezen. 
 

9.3 Gebruik Amazon Echo met Smart me 
 
Open deze link om het pdf bestand te lezen. 
 

9.4 Gebruik Siri met Smart me 
 
Open deze link om het pdf bestand te lezen. 
 

  

https://data.marmitek.com/Smart_me/using_google_assistant_to_control_smart_me_nl.pdf
https://data.marmitek.com/Smart_me/Using_Amazon_Echo_to_Control_Smart_me_NL.pdf
https://data.marmitek.com/Smart_me/Using_Amazon_Echo_to_Control_Smart_me_NL.pdf
https://data.marmitek.com/Smart_me/Using_siri_to_control_smart_me_nl.pdf
https://data.marmitek.com/Smart_me/Using_siri_to_control_smart_me_nl.pdf
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10 Auteursrechten 
Marmitek is een handelsmerk van Germatron BV  
Smart me™ is een handelsmerk van Marmitek BV Alle rechten 
voorbehouden. Deze handleiding is met uiterste zorg 
samengesteld. Marmitek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
druk- of typefouten. Auteursrechten en alle andere 
eigendomsrechten op de inhoud (inclusief maar niet beperkt tot 
model nummers, software, audio, video, tekst en foto's) berust bij 
Marmitek BV. Elk gebruik van de inhoud, maar zonder beperking, 
distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Marmitek 
is strikt verboden. Alle auteursrechten en andere 
eigendomsrechten dienen te worden behouden op alle 
reproducties. Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of 
productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende 
bedrijven zijn. Producten van andere fabrikanten worden alleen 
genoemd ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten door 
Marmitek worden aanbevolen of door Marmitek zijn goedgekeurd. 
Marmitek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met 
betrekking tot de betrouwbaarheid van deze producten. 

 
MARMITEK BV - POSTBUS 4257 - 5604 EG EINDHOVEN 

NEDERLAND 
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