
Thermex VoiceLink 
– älykäs liesituulettimen ohjaus

• Ääniohjaus

• Applikaatio-ohjaus

• Kaukosäädin ohjaus Thermex
VoiceLink

Helpot ja tyylikkäät liesikuvut

Hei Google
– käynnistä liesituuletin



Kaukosäätimen design on elegantti, pyöreä malli mustassa värissä ja 
magneetti takaosassa. Kaukosäätimelle on helppo löytää oma paikkansa ja 
kaukosäätimellä voit:

• Käynnistää ja sammuttaa liesituulettimen
• Säätää imutehoa
• Säätää valaistuksen tasoa
• Sammuttaa liesituulettimen jälkikäynnillä
• Vaihtaa koristevalaistuksen väriä

Kaukosäätimessä käytetään 2 x AA paristoja.

Kaukosäädin, jota kehtaa pitää esillä

Thermex Remote App, helppo ja käyttäjäystävällinen

Thermex Voicelink tekee uudesta   
Thermex liesituulettimestasi uniikin
Ohjaa Thermex liesituuletintasi yksistään äänelläsi - tämä pätee niin liesituulettimen imutoimintoihin 
kuin valaistukseenkin. Tämä toiminto antaa sinulle vapaat kädet muihin toimiin keittiössä.

Google Assistant tekee jokapäiväisestä elämästäsi helpompaa ja mukavampaa, silloin kun sinun tarvitsee 
laittaa Thermex liesituuletin päälle/pois. Esimerkiksi, kun kaikki ovat istuneet ruokapöytään nälkäisinä ja 
valmiina aterialle, mutta olet unohtanut sammuttaa liesituulettimen. Yksi pieni huomautus riittää:
”Hei Google, sammuta liesituuletin”.
Hyvää ruokahalua :-)

Helppokäyttöinen applikaatio 
älypuhelimeesi tai tabletille.

• Liesituulettimen  
kauko-ohjaus  
yksinkertaisella tavalla

• Informaatio  
liesituulettimen  
suodattimen tilasta

• WiFi-asetusten 
määrittäminen ja 
ääniohjauksen aktivointi

Löydät Thermex Appin Google 
Play ja App Store:sta. Thermex 
sovellus on ilmainen. 

Helppo yhdistää
Valitse langaton wi-fi- 
yhteys, näppäile koodisi 
ja yhteys Thermex App:lla 
liesituulettimeen on luotu. 
Jatkossa yhteys muodostuu 
automaattisesti. Ota sitten 
Google Assistant käyttöön 
kirjautumalla sisään Google 
tilillesi. Näin helppoa on liittää 
Thermex liesituuletin osaksi 
älykästä kotiasi.

Käytä Google Assistantia millä tahansa laitteella. Käytä Thermex liesituulettimen
ääniohjausta käyttämällä älypuhelinta tai muuta laitetta yhdessä Google Assistantin kanssa. 

Käyttäjäystävällinen 
ohjaus
Voit käyttää kaikkia liesituu-
lettimen toimintoja helposti 
ja käyttäjäystävällisesti.

Suodattimen 
seuranta
Pidä itsesi ajantasalla milloin 
liesituulettimen suodatin 
tarvitsee pestä.

ON/OFF

Valot / 
Koriste- 
valot

Imuteho

Jälkikäynti

Thermex
VoiceLink



”Hei Google – käynnistä liesituuletin” 
             ”Hei Google - laita liesituulettimen valot päälle”

Ääniohjaus 
Google Assistantilla
•  Helppo hands-free ohjaus ja lisämukavuus

•  Vapaus työskennellä muiden 
asioiden parissa keittiössä

•  Ei rasvaisia sormenjälkiä 
liesituulettimessa tai kaukosäätimessä

LED-valot valkoisella spektrillä
Liesituulettimen työvaloa voi säätää haluttuun 
kirkkauteen sekä väriskaalaan - kylmästä sinisestä 
enemmän kodikkaaseen lämpimään keltaiseen. 
Tämä antaa sinulle mahdollisuuden säätää  
valaistuksen yhteneväksi koko keittiön osalta.

Koristevalot
4 Metz sarjan mallissamme on 
ekstratoiminto koristevalojen  
muodossa, jotka voivat loistaa  
kaikissa eri sateenkaaren väreissä.

Hei Google

– käynnistä liesituuletin



Hinnat annettu saatavuus-, painovirhe-, toimitushäiriö- ja veromuutosvarauksella.

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Puh.+358 942454000

www.thermex.fi
info@thermex.fi

Helpot ja tyylikkäät liesikuvut


