
 
 
 
 
 
 
De HXL THERMO PROG thermostaat en ontvanger zijn voorzien van een binaire code om het kanaal in te stellen.  De ontvanger is voorzien van 
een drukknopje om te kunnen “pairen” met de thermostaat, deze is ook voorzien van een knop om te kunnen “pairen”.  Normaliter is deze 
“pairing” al geactiveerd.  Mocht dit niet zo zijn, dan kunt U de onderstaande stappen volgen. 

- Druk op het knopje van de ontvanger (A), de groene led knippert (B). 
- Schakel de thermostaat uit middels de O (C) knop, druk op de  SET (E) knop van de thermostaat voor een periode van 3 

seconden, het adres (kanaal) wordt weergegeven op de display van de thermostaat in de linker boven hoek.  Druk wederom 
op de SET (E) knop van de thermostaat, u hoort een zoem geluid  en de led van de ontvanger stopt met knipperen. 

- De thermostaat en de ontvanger zijn nu “gepaired”.  Druk op SET (E) om verder te gaan. 
- De zoemer kan worden uitgeschakeld door toets (D) EN toets (A) in te drukken voor een paar seconden. 

 

 
 
 
 
 
De HXL THERMO BASIC thermostaat en ontvanger zijn voorzien van een binaire code om het kanaal in te stellen.  De ontvanger is voorzien 
van een drukknopje om te kunnen “pairen” met de thermostaat, deze is ook voorzien van een knop om te kunnen “pairen”.  Normaliter is deze 
“pairing” al geactiveerd.  Mocht dit niet zo zijn, dan kunt U de onderstaande stappen volgen. 

- Druk op het knopje van de ontvanger (A), de groene led knippert (B). 
- Schakel de thermostaat uit door de ronde draaiknop in te drukken, druk op de draaiknop van de thermostaat voor een periode 

van 3 seconden, de display geeft rechtsonderaan 0:0°C weer. Druk eenmaal op de ronde knop, in het midden van de display 
wordt een code weergegeven (bijv: 39 9c). Draai linksom aan de ronde knop u hoort een zoem geluid en de led van de 
ontvanger stopt met knipperen. 

- De thermostaat en de ontvanger zijn nu “gepaired”.  Druk op de ronde knop van de thermostaat om deze in te schakelen. 
- De zoemer kan worden uitgeschakeld door toets (D) EN toets (A) in te drukken voor een paar seconden. 

 

 
 

 

HXL THERMO TOP 2 ONTVANGER 

       Adres codering / kanaalkeuze / pairing HXL THERMO PROG 

A 

B 

LET OP; 
Volg de bovenstaande stappen exact op 

D 

       Adres codering / kanaalkeuze / pairing HXL THERMO BASIC 

A 

B 

LET OP; 
Volg de bovenstaande stappen exact op 

D 


