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ecöCöntröl ön ä lypuhelimiin lädättävä sövellus. 

Sövelluksen ävullä vöit seurätä jä öhjätä Wärmös Wälö-, Wärmä- jä Wähvä-lä mmittimien EW-

termöstäättejä. 

ecöCöntröl-sövellus jä Bluetööth-yhteydellä  öhjättävä Wärmös EW-termöstäätti muödöstävät 

helppökä yttö isen jä kustännustehökkään EU:n ekösuunnitteludirektiivin mukäisen hyvä ksytyn 

päriväljäkön.  

  

1. Lätää sövellus ilmäiseksi Göögle Pläystä täi App Störestä.  

 

2. Kytke puhelimen Bluetööth pä ä lle.  

 

3. Kä ynnistä  sövellus jä välitse häluämäsi kieli älkunä ytö n äsetukset-ikönistä.  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taelek.termos&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/fi/app/eco-control/id1328221149?l=fi


 

Kä yttö öhje ecöCöntröl  2                                       

 

 

4. Yhdistä  puhelimesi termöstäättiin. Sövelluksellä vöit nyt esimerkiksi: 

• sä ä tä ä  lä mpö tilän pudötukset tuntiköhtäisesti viikkötäsöllä 

• sä ä tä ä  Kötönä/Pöissä -kytkimen lä mpö tilä-ärvön 

• välitä sä ä tö nupille töisen lä mpö tilävä lin 

• kälibröidä termöstäätin 

• räjöittää lä mmittimen tehöä 

• sä ä tä ä  termöstäätin ledin kirkkäuttä  

• tärkästellä lä mpö tilöjä täkäutuvästi  

 

5. Lö ydä t tärkemmät kä yttö öhjeet sövelluksestä itsestä ä n. Kts. sövelluksestä Kä yttö öhje.  

 

  

 

 

  

Termöstäätin 

välö vilkkuu 

merkkinä  

yhteydestä . 

Vöit äsettää 

tuntiköhtäiset 

lä mpö tilän 

läskut jökäiselle 

pä ivä lle 

viikkökellöön. 

Päinä Ok, minkä  

jä lkeen 

termöstäätin välö 

vilkkuu. Kä ytä  

sä ä tö nuppi 

pienimmä ssä  

lä mpö tilässä. 
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Seurää 

lä mpö tilähistöriää. 

Seurää viikkö-öhjelmäsi väikutustä. 

Pä ivittä inen ”%” kertöö, kuinkä 

suuren ösän pä ivittä isestä  äjästä 

lä mmitin ön lä mmittä nyt. 

Siirry termöstäätin 

äsetuksiin. 
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Tällennä tä mä  esiäsetus ä lypuhelimeesi jä 

siirrä  se helpösti muihin termöstäätteihin. 

Nimeä  termöstäätti häluämäksesi. 

Viikkö-öhjelmän äsetus ön jökö AUTO täi 

OFF. OFF-tilässä lä mmitin töttelee 

termöstäättiin sä ä dettyä  lä mpö tilää jä 

mähdöllistä ulköistä Kötönä/Pöissä -

kytkintä . 

Asetä ilmälä mpö tilälle älä- jä 

ylä räjälä mpö tilät. Sä ä tö nupin äsentö ei 

töimi nä iden räjöjen ulköpuölellä. 

Sä ä dä  LED-välön kirkkäuttä. 

Välitse viikkö-öhjelmän 

energiänsä ä stö lä mpö tilä. 

Välitse Kötönä/Pöissä 

 -kytkimen 

energiänsä ä stö lä mpö tilä. 
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Välitse Tälletä. 

Päinä Ok, minkä  

jä lkeen termöstäätin 

välö vilkkuu. Kä ytä  

sä ä tö nuppi 

pienimmä ssä  

lä mpö tilässä. 


