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Wifi termosztát



Specifikációk



Nap
Idő

Beállított 
hőmérséklet
Fűtés ikon

PRG. gomb

Mód

Be / Ki gomb

Hőmérséklet és 
paraméterek beállításai

Jelenlegi program

Szoba 
hőmérséklete

Termékdiagram







LED státusz

Visszaállítás menete

EZ mód A jelzőfény gyorsan villog

A LED jelzőfény nem világít

A jelzőfény lassan villog

A LED-jelzőfény gyorsan villog, és az 
ütemezett idő után kikapcsol

A LED-jelzőfény 4 másodpercig világít; 
amint a LED kialszik, a készülék 
konfigurációs módba lép. 

(1) Nyomja hosszan, 6 másodpercig a párosítás (reset) 
gombot, amíg a LED-jelző gyorsan villog. A készülék EZ 
módba lép.
(2) Nyomja meg ismét a reset gombot 6 másodpercig, amíg a 
LED jelzőfény lassan villog. A készülék AP módba kapcsol. 

AP mód

Aktiválva

Felfüggesztve

Visszaállítás



Termékfunkciók



(Hétf-Pén.)
Idő      Hőm. Idő      Hőm. Idő      Hőm. Idő      Hőm.

(Szombat)

(Vasárnap)



Hőmérséklet kalibrálása a belső 
érzékelőhöz

Max. érték beállítása

Min. érték beállítása

Fagyvédelem hőmérséklete

Holt zóna

Gyerekzár 1: Enged. 0:Letilt

0: Nem
1: Igen - Tartsa nyomva a 
Be / Ki gombot 5 
másodpercig, és várja 
meg, amíg a termosztát 
újraindul 

Gyári beállítások visszaállítása

Szoftververzió 

OWD észlelési idő
OWD hőmérséklet-csökkenés 
[észlelési időn belül]
OWD késleltetési idő
(visszatérés az előző munkaállapothoz)

Nyitott ablak észlelési funkció (OWD)



Be/Ki gomb

Párosító gomb

Fűtés be jelzőfény (LED 1)

Áramellátás jelzőfény (LED 2)

A termék telepítése



A letöltés után az alkalmazás megkéri, 
hogy regisztrálja eszközét. Írja be az 
e-mail címét, válassza ki az országot, 
ahol él, és hozzon létre egy jelszót 
Tellur Smart-fiókjához. 

Kapcsolja be a vevőt és ellenőrizze, hogy a 
LED 1 gyorsan villog-e. Ha nem, nyomja 
meg és tartsa lenyomva a párosító gombot 
a vevőn, amíg a LED 1 villogni kezd.
Nyissa meg a Nyissa meg a Tellur Smart alkalmazást, 
kattintson a "+"-ra, és válassza ki a 
listából a Thermostat lehetőséget. Válassza 
ki a WiFi hálózatot, és adja meg a hálózat 
jelszavát. 









4. Válassza a Tellur Smart elemet, és kattintson 
az „Enable” gombra a Tellur Smart aktiválásához.
Írja be Tellur Smart-fiókját és jelszavát. Ezzel 
befejezte az integrációt az Alexával.
A A Tellur Smart alkalmazás így már működik az 
Alexával, és hangosan vezérelheti a Tellur 
Smart-ban hozzáadott eszközöket. Ne feledje - ha 
átnevezi intelligens eszközeit, használjon egyszerű 
nevet, amelyet az Alexa felismerhet.
Az intelligens eszközök Alexa segítségéAz intelligens eszközök Alexa segítségével történő 
irányításához használjon egyszerű és tömör 
hangparancsokat (magyarul nem elérhető).
Íme néhány példa a Tellur termosztáttal 
kapcsolatos parancsokra angol nyelven:

3. Írja be a Tellur Smart parancsot a keresősávba. 





2. Nyomja meg az "Add new" gombot, írja be a Tellur Smart 
parancsot a keresősávba, és válassza ki az alkalmazást a listából. 
Ezután válassza ki Tellur Smart-fiókjának régióját, írja be Tellur 
Smart-fiókját és jelszavát, majd érintse meg a "Link now”elemet. 
Miután szobákat rendelt az eszközökhöz, az eszközei megjelennek 
a Home vezérlőpanelében.

 

Mostantól Mostantól vezérelheti intelligens eszközeit a Google Home 
segítségével (magyarul még nem elérhető). Íme néhány példa a 
Tellur termosztát parancsaira angol nyelven: 


