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Registreer

  Installeer

Configureer

Koppel je SMA omvormer (optioneel)
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Startersgids 552-990994

Surf naar: mynikohomecontrol.niko.eu
en registreer je nieuwe installatie. Houd je 
serienummer & MAC adres van je slimme hub bij de 
hand. Je vindt deze onderaan het toestel

Neem contact op met je netbeheerder om de P1-
poort van de digitale meter te activeren (als je in 
Nederland woont of als je netbeheerder Sibelga is, 
mag je deze stap overslaan) 

MAC: 00:11:2A:22:XX:XX

SN: XXXXXXXXXX

INDUSTRIEPA

BE  -  
9100

1.1

1.2

1. Registreer
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Open het deksel van de slimme hub 
en sluit de stroomadapter aan

Verbind de slimme hub met je digitale (slimme) 
meter met de meegeleverde P1 kabel

Verbind de slimme hub via UTP (A) of wifi (B)
met je thuisnetwerk

ROUTER

2. Installeer

OPTIE A: UTP

2.1

2.2

2.3



Startersgids 552-990996

1. Verbind je smartphone, tablet of pc met het wifinetwerk 
“Niko” gevolgd door de laatste 4 karakters van het MAC-
adres van de slimme hub (MAC: 00:11:2A:22:XX:XX)

2. Voer het netwerkwachtwoord in. Het wachtwoord is het 
serienummer van de slimme hub (SN:XXXXXXXXXX)

3. Op smartphones en tablets zal het webportaal van de 
slimme hub automatisch openen. Of open een webbrowser 
en ga naar het volgende adres: Nikoxxxx.local (XXXX zijn 
opnieuw de laatste 4 karakters van het MAC-adres)

4. Je zal een wachtwoord moeten invoeren. 
 Dat wachtwoord is opnieuw het serienummer 
 van de slimme hub (SN:XXXXXXXXXX)

5.  Selecteer een netwerk naar keuze voor de slimme hub 
 en voer het wachtwoord voor dit netwerk in (indien van 

toepassing)

OPTIE B: wifi



7

Log in met de gebruikersnaam en het  
wachtwoord van je Niko account (die je  
aanmaakte in stap 1.1)

Voeg de slimme stekkers toe in de app

3.2

3.3

1 2

MAC: 00:11:2A:22:XX:XX

SN: XXXXXXXXXX

INDUSTRIEPA

BE  -  
9100

3. Configureer

Download de Niko Home app op je smartphone3.1



Startersgids 552-990998

Steek de slimme stekkers in het stopcontact zodra de app 
hierom vraagt

Je kunt nu de app gebruiken om 
je energieverbruik te bekijken en 
je slimme stekkers aan en uit te 
schakelen. Ontdek ook andere 
interessante functies van Niko 
Home Control zoals een alles-uit, 
aanwezigheidssimulatie, solar mode 
en tijdschema’s

3.4

3.5

3
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Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu

Log in met de gebruikersnaam en het wachtwoord 
van je Niko account (die je aanmaakte in stap 1.1)

4.1

4.2

4. Koppel je 
 SMA omvormer 
(optioneel)*

*Niko Home Control is compatibel met de volgende SMA omvormers: 

SMA Sunny Boy 
SB1.5-1VL-40 
SB2.0-1VL-40 
SB2.5-1VL-40 
SB6.0-1AV-41 
SB6.0-1AV-40 
SB5.0-1AV-41 
SB5.0-1AV-40 

SMA Sunny Tripower 
STP10.0-3AV-40 
STP8.0-3AV-40 
STP6.0-3AV-40 
STP5.0-3AV-40 
STP4.0-3AV-40 
STP3.0-3AV-40

SB4.0-1AV-41 
SB4.0-1AV-40 
SB3.6-1AV-41 
SB3.6-1AV-40 
SB3.0-1AV-41 
SB3.0-1AV-40 
 



Startersgids 552-9909910

Ga naar “Geconnecteerde services” en 
klik op (+). Voeg een service toe. 
Klik op het SMA logo

Geef het serienummer in van je SMA omvormer 
(je vindt dit op de zijkant van je omvormer) en klik 
op Activeer

Soms kan het installateurswachtwoord gevraagd worden. 
Heb je dit wachtwoord niet? Surf dan naar www.SMA-Bene-
lux.com/niko-code-nl om het wachtwoord te resetten

4.3

4.4
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