
Handleiding verbruiksmanager Pinergy 
Controleer of u het pakketje heeft ontvangen zoals op onderstaande foto wordt 
weergegeven.   
 
Op onderstaande foto’s is de complete set te zien. 

 
   



1. Zorg dat u verbinding heeft met uw eigen WiFi (dit kan middels een telefoon, 
computer of tablet). 
2. Download Network Analyzer voor IOS of Android. 
https://apps.apple.com/nl/app/network-analyzer/id562315041 of voor Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.techet.netanalyzerlite.an&hl=nl 
3. Open de applicatie (geïnstalleerd bij stap 2) op uw device (laptop, telefoon of 
iPad) zodat u uw netwerk kunt scannen —-> klik op “scan” (rechtsboven in beeld). 
Schrijf alle dikgedrukte nummers op die u ziet (achter de 3e punt). Dit zijn al uw 
aangesloten apparaten op dit moment, zonder dat u de Raspberry pi aangesloten 
heeft. Zie voorbeeld hieronder. 

 
4. Verbind het kastje met de slimme meter (“P1 poort slimme meter”). Deze vind 
u in uw meterkast.  
 

 
5. Dan stopt u de internet kabel in de router.  
6. Zorg er nu voor dat ons product in zijn geheel is aangesloten voordat u de 
verbruiksmanager aanzet (stap 7). 
7. Stop nu de stekker in het stopcontact, en klik vervolgens op het knopje van 
de stekker. Het groene lampje zal gaan branden.  
8. Wacht nu 30 en start het apparaatje opnieuw op, druk hiervoor op de aan en 
uit knop. Hierna dient u 2 minuten te wachten zodat alles is opgestart. 
9. Open de applicatie (geïnstalleerd bij stap 2) op uw device (laptop, telefoon of 
iPad) zodat u uw netwerk kunt scannen —-> klik op “scan” (rechtsboven in beeld). 
Nu zal de Raspberry pi zichtbaar zijn in uw netwerk (naam “raspberrypi”). *Mocht u 
hem niet zien in uw netwerk, controleer dan welk IP adres er nieuw is bijgekomen 
(door stap 3 te volgen). Eventueel opnieuw opstarten werkt ook. 



 
 

10. Vul nu het corresponderende IP adres in van de Raspberry PI (zie 
bovenstaand voorbeeld). Voorbeeld IP adres: 192.168.178.17:8080 > de 
onderstreepte tekst moet u vervangen door het Raspberry IP adres dat u ziet 
en klik op enter. 

11. U ziet dan onderstaand scherm, klik vervolgens op het 6e icoontje (zie pijl) om 
uw live verbruik te zien. 



 
 

12. Uw installatie is voltooid.  
 


