
Verbinden met het internet 

De OPTIMA W thermostaat kan eenvoudig worden gekoppeld met de app TUYASMART, welke te vinden is in de 
appstore van Google en IOS. Download de app op je apparaat (smartphone, tablet etc). Zorg ervoor dat uw telefoon 
met dezezelfde wifi is verbonden als het apparaat. 

Voeg het apparaat toe door op de “+” knop in de rechterbovenhoek te drukken op de telefoon. 

Selecteer THERMOSTAAT (let op: het betreft de 2e thermostaat in deze kolom), druk op het > symbool. Druk hierna 

op BEVESTIGING. 

 
 

Thermostaat koppelen 

1. Zet de thermostaat aan 

2. Druk 5 seconden op de aan/uit-knop van de thermostaat, het wifi symbool komt in het scherm. 

3. Druk op het op de thermostaat, het wifi symbool begint te knipperen. 

 

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 

 

 
 

OPTIMA W Interland Scene 



Verbinden met de actor 

Voeg de actor toe door op de “+” knop te drukken boven in het scherm van de telefoon.  

 

Om de actor te koppelen houd u 5seconden het kleine zwarte knopje op de actor ingedrukt tot het blauwe lampje snel 

begint te knipperen, de actor verbind nu met de telefoon. 

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMA W Interland Scene 



Verbinden met de PIR 

 

Voeg de PIR toe door op de “+” knop te drukken boven in het scherm.  

 

 
 

Om de PIR te koppelen stopt u hem in het stopcontact, er zal nu snel een blauw lichtje gaan knipperen. De PIR verbind 

nu met de telefoon. 

Mocht het blauwe lichtje niet gaan knipperen wanneer de PIR in het stopcontact wordt gestoken, dan dient u de 

achterklep eraf te halen en het kleine zwarte knopje voor 5seonden ingedrukt te houden. 

 

 

De Tuyasmart app vraagt om naam en netwerk, zorg dat deze hetzelfde zijn als het internet waarmee uw telefoon of 

tablet is gekoppeld 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

OPTIMA W Interland Scene 



Vraag: Wanneer er geen beweging door de PIR wordt geconstateerd: 

- Temperatuur via thermostaat op 15’C 

- Wifi actor schakelt in wanneer de temperatuur lager is al 15’C  

- Wifi actor schakelt uit wanneer de temperatuur hoger is als 16’C 

 

 
 

Vraag: Wanneer er beweging door de PIR wordt geconstateerd: 

- Temperatuur via thermostaat op 20’C 

- Tijdperiode ca. 20min 

- Wifi actor schakelt in wanneer de temperatuur lager is als 20’C 

- Wifi actor schakelt uit wanneer de temperatuur hoger is als 21’C 

 

 

OPTIMA W Interland Scene 


