
Stappenplan 'Online brengen ATAG One zone'. 

 
Zorg ervoor dat de ATAG Zone app is gedownload en een account is geregistreerd.  
Bevestig het account door de link te bevestigen per e-mail. 
Je wordt doorgestuurd nadat je jouw account hebt bevestigt, deze vervolg stappen kun je 
negeren. 
De procedure gaat verder in de app. 
 
Haal de stekker uit de router of maak 't spanningsloos voor een halve minuut. Wanneer er WiFi 
versterkers en/of extra routers aanwezig zijn graag deze uit zetten. 
Start de smartphone, waar de app op staat, opnieuw op 
Zorg ervoor dat je jouw WiFi wachtwoord bij de hand hebt. 
 
De ATAG One zone thermostaat moet ook gereset worden. 
 
Ga naar het menu in de thermostaat(door middel van de middelste toets). 
Ga met de rechtertoets naar instellingen, bevestig dit met de middelste toets. 
Ga naar geavanceerd, bevestig dit met de middelste toets. 
Kies hier voor harde reset, bevestig dit met de middelste toets. 
Er komt een bevestigingsvraag, kies hier voor JA, u kunt hier naar toe door de linker toets en 
bevestig dit met de middelste toets. 
 
Wanneer jouw smartphone opnieuw is opgestart, verbindt je het apparaat met jouw WiFi netwerk. 
Open de ATAG Zone app en vul jouw e-mailadres en wachtwoord in. Log nog niet in!  
 
De thermostaat is ondertussen opnieuw opgestart, deze vraagt om jouw voorkeur taal te 
selecteren bevestig deze 2 maal.  
Er komt een bevestigingsvraag voor Quick Start Guide deze kun je overslaan (bevestigen met 
nee). 
De thermostaat vraagt om een verbinding te maken met het internet, kies hier voor JA. 
De thermostaat geeft aan dat je moet inloggen in de ATAG Zone app. 
Het is belangrijk dat je pas inlogt wanneer de thermostaat dit in het display aangeeft. 
 
Android: 

Wanneer je inlogt met een Android toestel kies je jouw eigen WiFi netwerk. 
Voer jouw WiFi wachtwoord in. Let op: DHCP moet aanstaan. 
Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig, houdt hier rekening mee.  
 
iOs: 
Het is van belang dat het apparaat waar de app opstaat verbonden is met het juiste WiFi 
netwerk. 
Wanneer je inlogt met een iOs toestel wordt de airport configuratie geopend. 
Jouw telefoon vindt automatisch het WiFi netwerk. Klik rechts bovenin op volgende. 
 
Na de vraag om het apparaat te koppelen wordt er gevraagd om de locatiegegevens in te vullen. 
Wanneer dit klopt kun je op volgende klikken. De naam voor de installatie kun je zelf ingeven. De 
app geeft nu 'Productregistratie in uitvoering' en geeft daarna aan dat de procedure succesvol is. 
 
Het kan voorkomen dat de thermostaat wel online is, maar de koppeling in de app onsuccesvol 
is. Dan kun je de koppeling handmatig uitvoeren door onderstaande stappen. 
 
Klik in de app op 'probeer het nog eens' en in het volgende scherm: ‘ is de internetverbinding van 
je thermostaat of gateway al gemaakt?’ Klik op verder. Er wordt gevraagd om de locatiegegevens 
in te vullen. Wanneer dit klopt kun je op volgende klikken. Het serienummer wordt nu gevraagd, 
voer deze handmatig in. Deze kun je vinden op de thermostaat. Menu -> Connectiviteit -> 
Informatie. 
 


