
Delta Dore
Tydom installatie en configuratie handleiding

Versie 1







Na de installatie van de Tydom gateway dient 
de Tydom App te worden geïnstalleerd. Deze 
vind je terug op Google Play of Apple store.

Na de installatie van de Tydom App, krijg je 
volgend begin scherm. Ga naar instellingen 
door hierop te klikken.



Klik vervolgens op “Een huis toevoegen”

Selecteer “Naam” om de benaming aan te 
passen. 

Pas aan en ga dan terug naar het vorig 
scherm



Klik nu op “Identificatienummer” 

Het identificatie nummer bestaat uit de 
laatste 6 digits van het MAC adres van de 
tydom Gateway, dewelke je achteraan de 
gateway terug vind.

Geef dit nummer in en ga dan een stap terug



Ga nu naar “Lokalisatie” Klik op “Me 
lokaliseren” en nadien op “Opslaan”

Nu gaan we terug naar vorig scherm en 
klikken we op “Toevoegen”



Druk nu op “Verbinden”, waarna U gevraagd 
wordt om een wachtwoord aan te maken en 
te bevestigen. Sla  nadien het wachtwoord 
op.



Wanneer de verbinding succesvol is zal de 
groene LED van de Tydom veranderen van 
intensiteit.

Je smartphone is nu verbonden met de 
gateway en klaar voor gebruik. 

We gaan nu alle apparatuur ook om de
Tydom moeten koppelen



Het begin/opstart scherm ziet er zo uit.

Ga nu eerst naar instellingen door hierop te 
drukken.

We gaan nu onze apparatuur toevoegen door 
“Mijn apparatuur” te selecteren.



Klik op “Een apparatuur toevoegen”

En selecteer “Verwarming”



Selecteer “Elektrisch” 

Scrol nadien naar beneden tot bij “MINOR 
1000” en selecteer deze door hierop te 
drukken.



Volg nu deze 4 stappen, en dit per apparaat:

1. De radiatoren moeten gekoppeld zijn 
met de thermostaat.

2. Druk 3 sec op de knop naast de antenne. 
De LED zal rood knipperen. Laat los

3. Druk nogmaals kort op deze knop. De 
LED zal nu snel knipperen

4. Druk op verbinden. Wanneer een 
apparaat wordt gevonden krijg je hiervan 
een melding.

Per toestel kun je de benaming aanpassen.

Herhaal dit voor elk toestel.



Verlaat nu instellingen om naar het 
beginscherm te gaan

Op het beginscherm klik je op verwarming

Hierna krijg je een overzicht van alle 
gekoppelde apparatuur.

Selecteer de gewenste locatie. Je kunt nu de 
temperatuur aanpassen door de 
thermometer omhoog of omlaag te slepen. 
Deze instellingen worden gesynkroniseerd 
met de thermostaat. Hetzelfde geld wanneer 
je de temperatuur aanpast op de 
thermostaat. Deze instellingen zullen dan 
ook automatisch worden gesynkroniseerd 
met de Tydom App.



Groep aanmaken.

Wanneer meerdere apparaten in eenzelfde 
ruimte tegelijkertijd dienen te worden 
bedient, moet en een (of meerdere) 
groep(en) worden aangemaakt. Volg 
volgende procedure:

• Ga naar instellingen en selecteer 
“Groepen”

• Klik op “Een groep toevoegen”

• Selecteer “Verwarming”

• Klik op “Instructie”



- Geef de groep een naam door “Naam” te 
selecteren

- Klik vervolgens op “selecteer de 
apparatuur”

- U krijgt dan een overzicht van alle 
gekoppelde apparatuur

- Klik de locaties aan dewelke je wil 
onderbrengen in deze groep.



- Ga nu terug naar voorgaande scherm

- Klik op “Toevoegen”

De groep is nu aangemaakt

- Verlaat nu instellingen om naar het 
beginscherm te gaan.



Verlaat nu instellingen om naar het 
beginscherm te gaan

Op het beginscherm klik je op verwarming

Hierna krijg je een overzicht van alle 
gekoppelde apparatuur, als ook van de 
aangemaakte groepen

Selecteer de gewenste groep. Je kunt nu de 
temperatuur aanpassen door de 
thermometer omhoog of omlaag te slepen.


