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Hoofdscherm
Het hoofdscherm verschijnt als je het aanmeldproces hebt doorlopen.

Met deze knop ga je naar het menu. Via het menu
kun je de verschillende functionaliteiten in de app
benaderen.

Dit icoontje draait rond als je Anna hoger of lager
zet. Dit betekent dat ze van je leert.

De grote temperatuur is de temperatuur die je
hebt ingesteld, de kleine temperatuur eronder
is de huidige temperatuur.
Met de pijltjes boven en onder zet je de
temperatuur hoger of lager.

Als je op het huisje klikt, activeer je een status.

Als je op het kalendericoontje klikt, kies je voor de
temperatuurinstellingen van het ingestelde schema.
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Hoofdscherm

De actieve status.

Je hebt een bericht. Open de app
om het bericht te lezen.

Er is een foutmelding. Open
de app om de foutmelding te zien.

De cv-ketel is aan het branden.

Activeer het schema.

Schema is actief

Schema is niet actief

Activeer een status.

Een status is actief

Een status is niet actief
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Schema instellen
Als je je schema in wilt stellen, klik je in het menu op ‘Schema’.

Als je op een bolletje in het schema klikt, selecteer je
deze.

Bespaarmodus
Deze functie zal pas beschikbaar
zijn wanneer Anna voldoende van
je gedrag heeft geleerd.

18.0

Door het bolletje ingedrukt te houden en naar
links en rechts te slepen, pas je de tijd aan.

18.0

Door het bolletje naar boven en beneden te
slepen, pas je de temperatuur aan.

Je kunt de instellingen ook aanpassen door dubbel te
klikken op een bolletje.
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Schema instellen

Je kunt een instelling verwijderen door in dit scherm
op het prullenbakje rechtsboven te klikken.
Als je de gewenste tijden en temperaturen hebt
ingesteld, ben je klaar. Je kunt je schema later nog
altijd aanpassen. Bovendien gaat Anna het schema
voor je optimaliseren op basis van je levensstijl.

Je kunt een instelling toevoegen door op de plek waar
je die wilt hebben, te dubbelklikken. De instelling verschijnt dan in een apart scherm.
Je kunt ook je volledige schema wissen door in het
schemascherm op het prullenbakje rechtsboven te
klikken.
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Status
Als je in het menu op ‘Status’ klikt, dan zie je de verschillende snelkeuzes.
Deze helpen je om snel een bepaalde temperatuur in te stellen.
Let op: Als je een status instelt, wijk je (tijdelijk) van
het schema af. Het schema ‘overruled’ hierin altijd de
status. Als het schema aanstaat, springt Anna dus
vanzelf weer van de gekozen status af en volgt ze het
schema. Dit doet ze op het moment dat ze volgens het
schema weer actie moet ondernemen.
Wil je dat de status voor langere tijd wordt
gevolgd omdat je bijvoorbeeld op vakantie
gaat? Zet dan eerst je schema uit door in het
hoofdscherm op het kalendericoontje te klikken
(zie pagina 3). Als dit icoontje grijs wordt
weergegeven, staat het schema uit.

De vooraf ingestelde
statussen zijn:
thuis, nacht, weg, vakantie
en vorstbeveiliging.
Je kunt de temperatuur per
status zelf aanpassen.
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Instellingen
Als je in het menu naar ‘Instellingen’ gaat, krijg je de keuze uit
‘Smile’, ‘Woning’ en ‘Taal’.
Bij Smile vind je de instellingen van je Smile en de geo-fence.
Je kunt hier ook instellen of je Anna op afstand wilt bedienen
of niet.
Je kunt je geo-fence aan- en uitzetten. Ook kun je het aantal
kilometers van de geo-fence rond Anna instellen. Als je
binnen dit aantal kilometers bent, zorgt Anna voor een warm
welkom. Bevind je je erbuiten, dan zet Anna automatisch je
verwarming lager.
Let op: De instellingen van je Smile kun je alleen aanpassen
als je met je thuisnetwerk bent verbonden.

Bij woning kun je je woningtype, het bouwjaar van
je woning en je gezinssamenstelling aanpassen.
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