
Při první instalaci a výměně baterií je třeba změnit kód vysílače z 085 na jiný (doporučujeme nad 200).

Typ 2005 TX+

Přijímač vyndat ze zásuvky
na termostatu podržet tlačítko   PROG#
    naskočí číslo 085  - to je dáno od výroby, další podržením tlačítka PROG# se nám začne toto číslo měnit
    nastavme si nějaký kód o kterém víme že není v dosahu a nebude nám termostat rušit
    kód nám na display vydrží asi 10 sekund
vraťme přijímač do zásuvky a na termostatu potvrdíme kód tlačítkem OK
při správném spárování 5x oranžově problikne pravá dioda.
 
Potvrzení kódu by mělo proběhnout v co nejkratším intervalu po vložení přijímače do zásuvky. 

Typ 2020 TX+
 
Přijímač vyndat ze zásuvky
na termostatu podržet tlačítka   RETURN + MAN
    naskočí číslo 085  - to je dáno od výroby, tlačítky ^ a ˇ nastavte požadovaný kód
    nastavme si nějaký kód o kterém víme že není v dosahu a nebude nám termostat rušit
    kód nám na display vydrží asi 10 sekund
vraťme přijímač do zásuvky a na termostatu potvrdíme kód tlačítkem RETURN
při správném spárování 5x oranžově problikne pravá dioda.
 
Potvrzení kódu by mělo proběhnout v co nejkratším intervalu po vložení přijímače do zásuvky. 

Typ 2005 RTH / 2020 RTH

Z termostatu vyndat baterie, počkat až hodnoty na displeji zcela zmizí.
Párování nového zařízení s přijímačem je iniciováno stisknutím levého mikrospínače párování (otvor pod 
zeleným trojúhelníkem) na přijímači a přidržením po dobu nejméně 2 sekund, dokud nezačne dioda blikat 
zeleně, následně mikrospínač můžete uvolnit.
Do termostatu vložit baterie, dojde k vyslání párovacího signálu. Pokud bylo párování úspěsné, přestane po 
vložení baterií blikat zelená dioda.

Typ 2025 RTH / 2030 RTH / 200 RTH / T-1 RTH: 
U posledních modelů s přijímačem RTH je nutné uvést přijímač do režimu párování: Párování nového zařízení s 
přijímačem je zahájeno stisknutím levého mikrospínače párování (otvor pod zeleným trojúhelníkem) na 
přijímači a přidržením po dobu nejméně 3 sekund, dokud nezačne dioda blikat zeleně, následně mikrospínač 
můžete uvolnit.
Na termostatu 2025 RTH/ 2030 RTH podržet tlačítko PROG po dobu  cca 4 sekund, zobrazí se symbol signálu, 
následně uvolnit, přijímač přestane blikat-je spárováno. V případě T-1 RTH se podrží mikrospínač na zadní 
straně termostatu. U modelu 200 RTH nutné podržet současně symbol „šipka“ + tlačítko „OK“ po dobu alespoň 
6 sekund.

Typ TYBOX 810/811 (Tybox 137: stejný postup, ale bez bodu 7!!!)

1/ Přijímač musí být připojen k napájení.
2/ Kolečkem na termostatu zvolit ikonu VYPNUTÍ (zcela vlevo).
3/ Podržet 4. tlačítko (i) po dobu 5 vteřin, objeví se servisní menu.
4/ Podržet 4. tlačítko (R) po dobu 5 vteřin, objeví se nápis INIT
5/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK)
6/ Krátce stisknout 4. tlačítko (R), objeví se r-01 (0)
7/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK), objeví se r-02 (0)
8/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK), objeví se rAd
9/ Na přijímači podržet tlačítko pro nastavení komunikace, dokud nezačne blikat ikona indikace vytápění.
10/ Na termostatu stisknout krátce 4. tlačítko (i), vyšle párovací signál, objeví se číslo 1
11/ Krátce stisknout 3. tlačítko (OK), párování je dokončeno, vyzkoušet manuální režim sepnutí.

Používejte zásadně alkalické baterie.


