
Guia do utilizador 
aplicação Ecoforest



Configuração
Durante a primeira colocação em funcionamento, a estufa não
está configurada:
• Clique em “OK”
• Selecione o menu Configuração

Download:

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoforest.ecoforest&gl=ES

Apple:
https://apps.apple.com/es/app/ecoforest/id1542826726

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ecoforest.ecoforest&gl=ES
https://apps.apple.com/es/app/ecoforest/id1542826726


Configuração

Dados de configuração:

• Número de série da CPU (1)
• Primeiros 8 caracteres da senha (4)

Em seguida, clique em “Consulta em EcoforestHome” para
que o campo “endereço IP” seja preenchido e retorne ao
menu principal clicando na seta superior

Importante:
1- Se a ligação do dispositivo ao fogão for através da wifi
local, clique em Configuração Manual , introduza o IP
local (192.168.3.1) e retorne ao menu principal.
2- Se pretende ter acesso remoto desde qualquer lugar
com a APP, deve emparelhar o seu fogão á Internet e
posteriormente fazer a configuração com a APP de acordo
com a informação anterior. O IP que aparecerá, será
correspondente com o easynet/acesso remoto.

Tutorial em vídeo para emparelhar o fogão à internet:
https://youtu.be/PV5iAI-FhW4

https://youtu.be/PV5iAI-FhW4


Fogões de ar 2 modos de funcionamento:
• Potência
• Temperatura

Icones:
• Alteração do modo de 

potência/temperatura (a estufa deve estar 
desligada)

• Ligar/Desligar o fogão
Alterar os valores de potência ou temperatura do 
fogão

Temperatura ambiente

Se este ícone for exibido, a programação do 
calendário está habilitada



Hidroestufas e caldeiras
2 modos de controle :

• AQS (agua quente sanitaria)
• Aquecimento

• Temperatura
• Potência

Icones:
• Inverter AQS /Aquecimento
• Ligar/Desligar

No modo de aquecimento, alteração dos 
valores de potência e temperatura, 
idênticos aos fogões a ar

Se este ícone for exibido, a programação 
do calendário está habilitada

No modo AQS, a temperatura ambiente nem 
sempre aparece



Vários dispositivos

Marca o produto como ativo

Descarte do produto

Configurar produto

Adicionar um novo produto

Clique no dispositivo desejado para ativá-lo
Cada fogão adicionado deve ser configurado

Visualização do Android Visualização Iphone



Mais Informações

Permite consultar diversos dados como:

Modelo e versão do dispositivo número de série da CPU
Número de ignições
Estado (ligado/desligado)

Horários de funcionamento

Modo de controle (potência/temperatura)

Diferentes temperaturas

Tipo de combustível

Versão do software

etc.



Alarmes, erros

Alarmes: consulte o manual
Falta configuração: consultar http://www.ecoforesthome.com

Outros erros

Tutorial em vídeo para conectar o fogão à internet:
https://youtu.be/PV5iAI-FhW4

http://www.ecoforesthome.com/
https://youtu.be/PV5iAI-FhW4


Calendário (programação)

Etapas para configurar o calendário:

1. Escolha um modelo para cada dia da semana
2. Os modelos são configurados de hora em hora 

(ícone "Editar modelos")
3. Salve as alterações quando terminar
4. Ativar agendamento

Apenas um padrão pode ser programado para cada dia 
da semana.
Existem 7 modelos disponíveis e modificáveis para 

tornar a configuração mais flexível



Calendário (editar modelos)

Configuração do modelo

Cada modelo especifica a temperatura e/ou potência 
para cada hora do dia (da meia-noite (00h) às 23h)

Os valores possíveis são:
• Off: Desligar o fogão/caldeira
• Valores 1-9 (potência) ou 12ºC - 40,0ºC 

(temperatura)
• Igual: o setpoint não muda

No modo de temperatura, você terá que preencher as 2 
colunas
Se houver um erro ao salvar as alterações, tente novamente

Primeiro selecione o modelo para editar através do menu 
"Editar modelos"


