
TYBOX 5000 / 5100 connected pack
návod k instalaci

1. Obsah balení:
Termostat TYBOX 5000 / TYBOX 5100 s přijímačem
TYDOM 1.0 internetová brána
Napájecí zdroj
Datový kabel
Příručka, prohlášení o shodě

2. Instalace, zapojení:
Do termostatu vložte přiložené baterie . V případě TYBOX 5100 je navíc třeba zapojit přijímač dle schématu (a.).
Připojte zařízení TYDOM 1.0 k síti internet (modem, router, switch, atd). Zapojte napájecí adaptér do sítě 230V.
Zařízení TYDOM 1.0 bude barevně pulsovat. Po úspěšném přihlášení zařízení do cloudové služby bude svítit trvale 
zelená barva. (obrázek b.)

3. Mobilní aplikace TYDOM
V závislosti na operačním systému vyhledejte v Google play nebo App Store
aplikaci TYDOM (obrázek c.). Aplikaci nainstalujte.

                          (a.)                                                                         (b.)                                            (c.)

4. První spuštění aplikace, spojení aplikace s bránou, vytvoření hesla

Pro pokračování je třeba odsouhlasit všeobecné podmínky používání, vytvořit nové sídlo a vyplnit posledních 6 
znaků identifikátoru uvedeného na vašem zařízení. Po správném zadání 6 znaků potvrďte OK.



Na další obrazovce lze správnost zadaných znaků ověřit, případně změnit. Současně je možné provést změnu názvu 
sídla (toto lze kdykoliv změnit i později). Pro přechod na další obrazovku stiskněte „Přidat“.
Objeví se obrazovka s přihlašovacími údaji, např. „Můj domov“ a „Heslo“. 
Pokud se jedná o první zprovoznění brány TYDOM 1.0, nechejte pole „Heslo“ nevyplněné.
Stiskněte zelené tlačítko „Připojení“, budete přesměrování na další obrazovku. Zde vytvoříte vaše přihlašovací heslo 
(2x). Pokračujete stiskem tlačítka „POTVRDIT“.

Poznámka: Pokud do budoucna svoje heslo zapomenete, lze jej smazat podržením RESET tlačítka na zadní straně 
brány TYDOM 1.0 po dobu alespoň 15s. Následně bude nutné výše uvedený postup opakovat.

Po úspěšném zadání všech údajů se objeví úvodní obrazovka pro ovládání domácnosti. Nyní je třeba přiřadit 
termostat k vaší bráně. Stiskneme tlačítko menu (symbol tří vodorovných čárek vlevo nahoře). Vybereme možnost 
Mé přístroje →  Přidat přístroj  → Ohřev → Hydraulika →  TYBOX 5000  nebo TYBOX 5100.



Budete vyzvání k uvedení termostatu do režimu „párování“.

TYBOX 5000: Párování se zahájí podržením tlačítek MODE a + po dobu 3s. Na displeji se objeví nápis RF00 (pokud již není 
připárován k jiné bráně). Stiskněte „Přiřadit“. Aplikace zobrazí průběh vyhledávání a následně počet nalezených termostatů.
Po úspěšném spárování se na displeji termostatu objeví nápis RF01 (jedno připárované zařízení -  internetová brána).
Pro opuštění režimu párování stiskněte současně krátce tlačítka MODE a +.

TYBOX 5100: Párování se zahájí podržením tlačítka na přijímači u kotle po dobu 3s, až začně červená LED blikat .
Stiskněte „Přiřadit“. Aplikace zobrazí průběh vyhledávání a následně počet nalezených termostatů.

Pokud je třeba stávající párování smazat, lze toto provést buď přímo
v aplikaci TYDOM, v sekci „Mé přístroje“.
Druhá možnost je vyvolat v termostatu režim párování podržením MODE a +
po dobu 3 sekund. Následně podržet tlačítko - , zobrazí se RF 00 – všechna
spojení jsou nyní z termostatu vymazána.

Nyní je zařízení připraveno k použití. Veškerá další nastavení týdenního programu je možno provádět pomocí aplikace TYDOM.


