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STEP BY STEP
EEN NIEUWE KLANT EN/OF TOESTEL AANMAKEN

Installatie van een nieuw toestel bij een nieuwe klant
Als u een toestel gaat installeren bij een klant, dient u de volgende stappen uit te voeren:

Verbind de klep met het Wifi netwerk
Verbind de klep met het Wifi netwerk. Zie de handleiding ‘Verbind Wifi thuis’

Log in op ‘Manage My Softener’
Log in op uw installateursprofiel op www.managemysoftener.com.  
Klik op de knop ‘Installateurslogin’ en log in met uw gebruikersnaam/e-mail en paswoord.

LOGIN

PASSWORD

 E-MAIL

******
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Klik op ‘toevoegen’. Er verschijnt een bevestiging dat het toestel werd geactiveerd. Klik op de knop ‘Bekijk 
toestelinformatie’ om de gegevens van het toestel te bekijken. U kunt hier nagaan of het toestel online is of 
niet. 

Ga naar het menu ‘Toestellen’ en klik op ‘Nieuw toestel’. Er verschijnt een venster waar u het serienummer en 
de activatiesleutel van de klep kan ingeven. U vindt deze gegevens terug op het ‘Manage My Softener’ label 
van de klep. 

Koppel het toestel aan uw account
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Creëer een nieuwe klant
Om een nieuwe klant te creëren, ga naar het menu ‘Klanten’ in het platform en klik op ‘+ Nieuwe klant’.

Vul het formulier in en klik op de knop ‘Toevoegen’. Er 
verschijnt een bevestiging dat de klant werd aangemaakt. 
Klik op ‘Stuur login info naar klant’ om deze informatie te 
versturen naar de klant. 

Automatische mail naar de klant

De klant zal automatisch een mail 
ontvangen waarin staat dat er 
een klantenprofiel voor hem werd 
aangemaakt. De klant moet op de link 
in de e-mail klikken om zijn account te 
activeren. 

MANAGE MY  
SOFTENER

Dear, 

A ‘Manage my Softener’-account was created for you. Please click on the link below 
to activate the account.  An automatic password was created for you, which you can 
modify as soon as you are logged in.

Have fun with ‘Manage my Softener’!

Kind regards, 
The Manage my Softener team.

Install our web-app in 3 simple steps: watch the youtube movie or download the pdf.

Click here to activate

Activate account

 YouTube movie  PDF

Your log in:  example@example.com

Your password:  ***********
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Koppel het toestel aan de klant
In het menu ‘Klanten’, kan u een klant opzoeken met behulp van het zoekveld in de rechterbovenhoek. 
Selecteer de klant om zijn gegevens te raadplegen. 

Ga naar het menu ‘Opties’ in de rechterbovenhoek en klik op de optie ‘Koppel een toestel aan deze klant’. 

Er verschijnt een formulier waar u enkel het serienummer van de klep dient in te vullen. Dit is hetzelfde 
serienummer dat eerder werd gebruikt om het toestel te activeren. Klik op de knop ‘Toevoegen’ zodat het 
toestel aan het klantenprofiel wordt gekoppeld. 
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Een cloud platform om 
uw waterontharders op 
afstand te raadplegen 

en op te volgen.

www.managemysoftener.com
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