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Megérkezett Anna

Korábban termosztátok voltak. Most itt van Anna.
Vele könnyedén elkészítheti a fűtési napirendjét, aminek 
megfelelően Anna szabályozza a belső hőmérsékletet. 

De ez még nem minden: önmagát tanítja az Ön életmódja alapján
 és még geo-fencing funkcióval is rendelkezik.

Ez a használati útmutató bemutatja az alkalmazás kezelési módját.
További tippekért és a gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokért

 keresse fel weboldalunkat: www.okosanna.com.

A használati útmutatóban megadott adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Honlapunk az útmutató legújabb verzióját tartalmazza.



Főképernyő

A bal felső gombbal lenyithatja a menüt. 
A menü segítségével elérhetővé válik az 
alkalmazás számos funkciója. 

Amikor ez az ikon mozgásban van, az 
azt jelenti, hogy Anna épp feldolgozza 
az Ön által megadott változtatásokat. 

A nyilak segítségével az alkalmazáson 
keresztül a hőmérsékletet magasabbra 
vagy alacsonyabb értékre állíthatja.

A nagy számjegyek a beállított 
hőmérsékletet, a kis számjegyek pedig
a mért hőmérsékletet mutatják.

Üzemmód aktiválása. Ennek az ikonnak 
a többszöri megérintésével válthat a 
különféle üzemmódok között.

Időprogram aktiválás az alkalmazás 
segítségével. Időprogramot csak azután
aktiválhat, ha már létrehozott egyet.

Az alkalmazás első elindításakor a rendszer kérni
fog néhány adatot, melyeket Önnek csak egyszer kell 
megadnia. Ezek szükségesek az alkalmazás és Anna
összehangolásához. Töltse le az alkalmazást és 
használja ki azonnal Anna előnyeit!

Az alkalmazás elindítását követően adja meg a
Smile ID-t, ami után megjelenik Anna főképernyője.



Főképernyő

Időprogram aktív

Aktiválta az
időprogramot.

Üzemmód aktív

Aktiválta az
üzemmódot.

Értesítés

Ön üzenetet kapott.
Az üzenet elolvasásához

kattintson az ikonra.

Kazán aktív

A kazán üzemel.

Időprogram és üzemmód

Az időprogram- és az üzemmód aktiválását is a 
főképernyő alján található ikonokkal végezheti el. 

A kék ikon azt mutatja, hogy az adott program 
vagy üzemmód aktív. 

Egy aktív időprogram alatt, ha Ön üzemmódot vált, 
vagy manuálisan átállítja a hőmérsékletet, az újonnan 
megadott hőmérséklet-beállítás addig lesz érvényben 
amíg az időprogram a következő mentett
hőmérsékletbeállításhoz el nem ér, innentől az 
időprogram lesz újra aktív.

Ha nincs aktivált program, akkor a megadott 
hőmérséklet vagy üzemmód marad érvényben. 

Ez magasabb energiafogyasztást eredményezhet.  



Program

A hőmérsékletet a pont fel vagy le 
mozgatásával módosíthatja

Az időt a pont jobbra vagy balra 
mozgatásával módosíthatja.

 
Ez így sokáig tart?

Akkor állítsa be a programidőket és 
a hőmérsékleteket duplán rákattintva 

arra a hőfokra, amit módosítani 
vagy eltávolítani szeretne. 

Szeretne egy újabb hőmérsékleti 
értéket megadni az időprogramhoz? 

Kattintson duplán egy üres helyre a naptárban.

Időprogram létrehozása nagyon 
egyszerű! Lépjen be a menübe az 
alkalmazáson keresztül.

A program első megnyitásakor 
egyszerűen létrehozhat egy 
időprogramot; csak meg kell adnia a 
reggeli felkelés, az otthonról való elindulás, 
a hazaérkezés és a lefekvés idejét, 
valamint az ezekhez kívánt hőmérsékletet. 

Válassza ezt az ikont (a kép jobb 
felső részén) a megfelelő beállítások 
megadása után. A beállításokat a 
rendszer automatikusan menti.
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Időprogram

A képernyő bal felső részén lévő menüre kattintva a rendszer
automatikusan menti a módosításokat. Ekkor az időpogram ideiglenesen 

addig nem lesz elérhető a menün keresztül, amíg 
a beállításokat a rendszer el nem menti.

A fűtési időprogramban a hőmérséklet-beállítás addig marad érvényben,
amíg az újonnan megadott hőfokot a rendszer el nem éri, vagy amíg a

a hőmérsékletet a gomb megnyomásával nem módosítja.

Az időprogram jobb felső részén lévő kukára kattintva
le is törölheti a teljes időprogramot.

Lehetőség van eltérő hőfokbeállítás 
megadására is 15 perces időszakokra. 

A programban maximum 50 
időintervallumot adhat meg.

EltávolításMentés



Alapbeállítások (presets)

Az alapbeállítás funkció segítségével 
egyetlen gomb megnyomásával módosíthatja 
a hőmérsékletbeállítást. Az alapbeállítások 
gomb az Anna-alkalmazás képernyőjének jobb
alsó részén található. A gomb lenyomásával 
válthat a különféle alapbeállítások között. 
Az alapbeállítás automatikusan érvényét 
veszti egy új hőmérsékletbeállítás
aktiválásakor az időprogramban, vagy amikor
manuálisan módosítja a hőfokérték-beállítást.

A hőmérsékletek megadását a különféle 
alapbeállításokhoz a menü alapbeállítások 
funkciója alatt lehet elvégezni. 
A hőmérsékletet egy üzemmódra 
kattintva adhatja meg.

Magasabb

Alacsonyabb



Mentési mód

Anna egy bizonyos üzemeltetési idő után megtanulja, 
hogy mennyi időt vesz igénybe az Ön otthonának felfűtése. 

Három gazdaságos üzemmód közül választhat: „Komfort”, „Gazdaságos” és „Öko-program”.

Válasszon egy üzemmódot és a többit hagyja csak Annára. 
A kiválasztott mód alapján Anna majd megfelelő időben elindítja a kazánt. 

Ezen kívül segítheti Anna munkáját azzal is, ha minél több információt megad a kazánról 
(a Kazánbeállítások alatt). Anna folyamatosan tanul a megadott információkból és 

öntanulóan fejleszti magát, hogy otthonát a lehető leghatékonyabb módon fűthesse.

Az Ön számára a komfortérzet a legfontosabb szempont?
Akkor állítsa Annát a „Komfort” módra.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor? 
Anna gondoskodik róla, hogy kellemes meleg legyen reggel 7 órára.

Anna ezt az Ön fűtési szokásainak megismerésével képes elvégezni. 

Szeretne fenntartható módon, ugyanakkor komfortosan élni?
Akkor állítsa Annát a „Gazdaságos” módra.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne
reggel 7 órakor? Anna gondoskodik róla, hogy ezt a hőmérsekletet

már megközelítse reggel 7 órára. Ezért Anna a kért hőmérséklet eléréséig ritkábban
és kisebb intenzitással fog fűteni. Ennek a kis módosításnak köszönhetően

 megtakarításokat érhet el komfortosan, anélkül, hogy észrevenné.

Szeretne fenntartható módon élni?
Akkor állítsa Annát az „Öko-program” módra, 

és érje el a lehető legmagasabb megtakarítást. 

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor? 
Anna csak a megadott időpontban kezdi el a ház fűtését. 

A kívánt hőmérséklet elérését követően Anna gondoskodik róla, hogy kazánja
ritkábban és kevésbé intenzíven dolgozzon.



Mentési mód

Anna egy bizonyos üzemeltetési idő után megtanulja, 
hogy mennyi időt vesz igénybe az Ön otthonának felfűtése. 

Három gazdaságos üzemmód közül választhat: „Komfort”, „Gazdaságos” és „Öko-program”.

Válasszon egy üzemmódot és a többit hagyja csak Annára. 
A kiválasztott mód alapján Anna majd megfelelő időben elindítja a kazánt. 

Ezen kívül segítheti Anna munkáját azzal is, ha minél több információt megad a kazánról 
(a Kazánbeállítások alatt). Anna folyamatosan tanul a megadott információkból és 

öntanulóan fejleszti magát, hogy otthonát a lehető leghatékonyabb módon fűthesse.

Az Ön számára a komfortérzet a legfontosabb szempont?
Akkor állítsa Annát a „Komfort” módra.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor? 
Anna gondoskodik róla, hogy kellemes meleg legyen reggel 7 órára.

Anna ezt az Ön fűtési szokásainak megismerésével képes elvégezni. 

Szeretne fenntartható módon, ugyanakkor komfortosan élni?
Akkor állítsa Annát a „Gazdaságos” módra.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne
reggel 7 órakor? Anna gondoskodik róla, hogy ezt a hőmérsekletet

már megközelítse reggel 7 órára. Ezért Anna a kért hőmérséklet eléréséig ritkábban
és kisebb intenzitással fog fűteni. Ennek a kis módosításnak köszönhetően

 megtakarításokat érhet el komfortosan, anélkül, hogy észrevenné.

Szeretne fenntartható módon élni?
Akkor állítsa Annát az „Öko-program” módra, 

és érje el a lehető legmagasabb megtakarítást. 

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne reggel 7 órakor? 
Anna csak a megadott időpontban kezdi el a ház fűtését. 

A kívánt hőmérséklet elérését követően Anna gondoskodik róla, hogy kazánja
ritkábban és kevésbé intenzíven dolgozzon.

A gazdaságos üzemmódoknál Anna figyeli a fűtési időt, a 
hőmérsékleteltéréseket és a vízhőfokot. 
Az alábbi lehetőségeket a kiválasztott üzemmód automatikusan kezeli:

Megtakarítás Annával

Előfűtés bekapcsolva
A programban azt állította be, hogy fűtse fel a házat reggel 7 órára? 
Anna gondoskodik róla, hogy otthona kellemes meleg legyen reggel 
7 órára. Nagy pontossággal követi a megadott programot, és biztosítja
házában a kívánt hőmérsékletet. Anna két hét üzemeltetési idő után 
megtanulja, hogy mennyi időt vesz igénybe az Ön otthonának felfűtése.

Előfűtés kikapcsolva
Anna gondoskodik arról, hogy a kazán ne végezzen előfűtést, ami miatt
a kívánt hőmérsékletet később éri el a megadott időnél. A programban 
azt állította be, hogy fűtse fel a házat reggel 7 órára? Anna gondoskodik
arról, hogy otthona meleg legyen, de csak a megadott időpontban 
kezdi el a fűtést.

Azt adta meg a programban, hogy 20 fokos hőmérsékletet szeretne? 
A hőmérséklet 20 fok körül fog mozogni, állandó kellemes hőérzet
mellett. A kiválasztott üzemmódtól függően Anna a megadott
érték körül tartja a szoba hőmérsékletét. A kazán így ritkábban fog 
bekapcsolni és kevesebbet fog üzemelni.

Hőmérsékleteltérés

Vízhőmérséklet        (csak OpenTherm kapcsolat esetén)

Az OpenTherm-mel üzemelő kazánnál Anna automatikusan 
alkalmazkodik a kazán fűtővizéhez. Anna nem csak be- és kikapcsolja 
a kazánt, hanem képes vezérelni a kazánt aszerint, hogy mikor 
szükséges kisebb vagy nagyobb teljesítménnyel dolgoznia. Anna 
vizsgálja a kazán vízhőmérséklet változását, valamint a mért 
szobahőmérséklet viszonyát. A kazán vízhőmérséklet változásának 
függvényében eldönti, hogy nagyobb intenzitással kell-e fűteni, vagy
ellenkezőleg.



Itt találhatja az összes információt egy táblázaton belül:

Komfort Gazdaságos Öko-program
OpenTherm (OT)
Előfűtés On On Off
Vízhőmérséklet 15 10 0
Az Anna által bizt.
szobahőfok-
ingadozási érték

0,3 ºC 0,3 ºC 0,3 ºC

On/Off
Előfűtés                                 On On Off
Az Anna által bizt.
szobahőfok-
ingadozási érték

0,3 ºC 0,5 ºC 0,7 ºC

Az üzemmód megválasztásával megtakarítás érhető el. 
Azonban az Annával való energiamegakarítást több tényező is befolyásolhatja,

mint például megfelelően üzemelő kazán vagy otthona szigetelése. 
De a legfontosabb szerep az Öné!  

Megtakarítás Annával



Távüzemeltetés

Annát távolról is tudja működtetni. 
Lépjen a „Beállítások” > „Smile beállítások” 
menübe és kapcsolja be a „Távoli vezérlés” 
funkciót. A „Távoli vezérlés” üzemmódot csak
akkor aktiválhatja, amikor otthon tartózkodik 
(és az okostelefonja a Smile-lal azonos hálózatra 
van csatlakoztatva).

A távvezérléshez Annának létre kell hoznia egy
kapcsolatot a Plugwise szerverrel. Csak így lehet
beállítani azt, hogy a hőmérséklet távolról is 
szabályozható legyen (felhő alapú szolgáltatás).
Anna telepítésével egyidejűleg Ön automatikusan
hozzájárul ahhoz, hogy Anna kapcsolatot létesítsen
a Plugwise szerverrel, ami lehetővé teszi ennek a 
szolgáltatásnak az elérését, ahol adatai védelmében
mindig névtelenséget biztosítunk. Az adatok 
továbbítását egy biztonságos (SSL) kapcsolaton 
keresztül végezzük.

Ha nem szeretné, hogy Anna kapcsolatot
létesítsen a Plugwise szerverekkel, akkor ezt 
állítsa be a „Beállítások” > „Smile beállítások” > 
> „Távoli vezérlés”  > „Ki” móddal.
Ebben az esetben sajnos nem tudjuk 
biztosítani a távüzemeltetést és 
a Geo-fence szolgáltatást.



 Geo-fence (virtuális kerítés)

A Geo-fence aktiválása csak az Anna-alkalmazás beállításain keresztül lehetséges.
Lépjen a menüben a „Beállítások” > „Smile beállítások” > „Geo-fence” funkcióra.

A Geo-fence aktiválásához először be kell kapcsolnia a „Távoli vezérlés” módot.

Csak otthonról tudja elvégezni a „Távoli vezérlés” mód aktiválását 
(ha okostelefonja a Smile-lal azonos hálózatra van csatlakoztatva).

Aktiválja a Geo-fence funkciót és adja meg azt a távolságot, amin belül Anna
automatikusan aktiválja az „Otthon” státust. 

Amikor elhagyja otthonát, Anna automatikusan aktiválja a „Távol” státust.

A Geo-fence szolgáltatást az Ön 
okostelefonjának GPS-jele teszi lehetővé.

Úgy állítsa be okostelefonját, hogy 
az engedélyezze az Anna-alkalmazás számára

a GPS-jel automatikus továbbítását, 
vagy kapcsolja be manuálisan a GPS-jeladót. 



Kapcsolat

Kérdése van?

Keresse fel weboldalunkat: www.okosanna.com.
Oldalunkon hasznos tippeket és útmutatásokat talál.

Email címünk: info@okosanna.com

Probléma merült fel?
Elérhetőek vagyunk hétköznap

08:30 - 17:00 óra között
+36 (23) 503-985

Hogyan hozhatok létre egy HelpDesk kapcsolatot?
Az Ön közreműködésével lehetőségünk van távolról is segíteni a probléma-megoldásban.

Ennek a kapcsolatnak a létrehozásában telefonon tudunk segítséget nyújtani.



EU Megfelelőségi nyilatkozat
A Plugwise B.V. ezúton nyilatkozik arról, hogy Anna / Anna 230 megfelel 
az európai irányelvek főbb követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. 
Az EU Megfelelőségi nyilatkozat egy másolata elérhető itt: 
https://www.plugwise.com/certification-security 




