
Handleiding

Essent levert.

•  Slim
•  Eenvoudig

•  Handig



Noteer eerst de code van de Hub in 
deze vakjes:

U vindt de 3 letters en 3 cijfers van de code 
aan de onderkant van de Hub. 
(bv ABC-123)

Log in op Mijn Essent (www.essent.nl/
e-inzicht) en klik op ‘E-inzicht’. Voer de 
code in en bevestig de voorwaarden.

Indien u nog geen Mijn Essent account 
heeft kunt u deze hier aanmaken.

Sluit de meegeleverde 
netwerkkabel aan op een 
beschikbare Ethernetpoort 
(1) van uw router of 
modem.

Sluit het andere eind van 
de netwerkkabel aan op 
de Hub (2). De Hub is nu 
verbonden met uw router of 
modem.
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Als u E-inzicht voor het eerst installeert 
plaats dan beide SlimmeStekkers binnen 
5 meter van de Hub in een willekeurig 
stopcontact. Klik op ‘volgende’. 
De SlimmeStekkers gaan automatisch op 
zoek naar de Hub. Als het groene lampje 
knippert is de SlimmeStekker op zoek naar 
de Hub. Stopt het knipperen? Dan is de Hub 
gevonden.

Na enkele seconden zijn de SlimmeStekkers 
te zien op de online portal. Klik op ‘Ga naar 
E-inzicht’. E-inzicht is nu klaar voor gebruik.

Plaats de SlimmeStekker tussen het 
stopcontact en een apparaat naar keuze. 
Het volledige inzicht in verbruik en kosten 
van dit apparaat, zijn nu zichtbaar op de 
online portal. 

U kunt nu ook de app downloaden; zoek 
in de App Store (Apple) of Google Play 
(Android) op ‘E-inzicht’.

Klik op ‘volgende’ om contact te maken met 
de Hub. Dit kan een paar minuten duren.
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Heeft u hulp nodig?
Kijk dan op www.essent.nl/e-inzicht. 

Sluit vervolgens de adapter
aan op de Hub (3) en steek de
stekker van de adapter in het
stopcontact. Het lampje gaat
aan. Wacht tot het lampje voor
langere tijd uit blijft. Dit kan 
enkele minuten duren. 
De Hub is nu klaar.

N.B. De Hub moet tijdens 
de installatie aangesloten 
blijven op het stopcontact.


