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Anna telepítéséhez szükséges eszközök

Blankoló

Anna 

Szerelőkeret Két kiegészítő szerelőkábel
a kazánhoz

Adapterkábel

Adapter Smile 

Csavarhúzó



Anna telepítése 4 lépésben

A telepítés kb. 45 percet vesz igénybe.

A szerelési útmutató áttekintése mellett javasoljuk, hogy
keresse fel weboldalunkat is: www.okosanna.com

A fenti oldalon hasznos tippeket, gyakori kérdésekre adott válaszokat
és útmutatásokat talál.

Smile csatlakoztatása Anna 
csatlakoztatása

Az Anna-alkalmazás
telepítése

1 3 42

Bonyolultnak találja? Kérje segítségünket. 
Szakembereinket megtalálja honlapunkon (www.okosanna.com/szakemberek).

Akkor biztos sikerrel jár!

Csatlakoztatás 
a WIFI-hálózatra



A telepítés

Okostelefon vagy tablet

Smile Anna 

WIFI-router 

Kazán 

Szabad konnektor
a kazán közelében

Ellenorizze, hogy kazánja
Opentherm vagy On/Off
kezelorendszert használ

(max. 24 V, 1A).

Ne csatlakoztassa
Annát közvetlenül
230 V feszültségre
vagy a kazánra!



Fontos információk!

A kazánt és Annát összekötő 
meglévő vezetékeket (használhatja 
a régi termosztát vezetékeit) az 
On/Off kapcsolatra (max. 24 V, 
1A), vagy a kazán OpenTherm 
kapcsolatára kell kötni. Erről 
további információt a kazán 
kezelési útmutatójában talál.

A kazánt és Annát összekötő 
vezetékek hossza nem haladhatja 
meg az 50 métert és az 
ellenállásuk nem lehet nagyobb 
mint 5 Ohm/vezeték. Ha ezek a 
feltételek nem teljesülnek, akkor a 
vezetékeket ki kell cserélni.

Smile csatlakoztatása a 
kazánhoz a korábbi termosztát 
vezetékekkel.

Ellenőrizze a WIFI-kapcsolat 
meglétét és minőségét, valamint 
szabad konnektor rendelkezésre 
állását a kazán közelében.

Anna csatlakoztatása a 
Smile-hoz a meglévő vezetékek 
felhasználásával.

Telepítse az Anna alkalmazást, 
amelyhez szüksége lesz egy 
Android vagy iOS rendszerű 
okostelefonra vagy tabletre. 
A pontos rendszerkövetelményeket 
itt találja: www.okosanna.com.

Húzza ki a kazán elektromos 
csatlakozóját a konnektorból.

Ne csatlakoztassa Annát 
közvetlenül 230V feszültségre 
vagy közvetlenül a kazánra. 
Ez visszafordíthatatlan 
károsodást okozhat Annában.

Legyen kéznél annak a WIFI- 
hálózatnak a jelszava, amelyre 
Annát csatlakoztatni szeretné.



1. lépés



Ellenőrizze a WIFI-hálózatot

Ellenőrizze a WIFI-jelerősséget a kazán mellett.
Amennyiben nincs WIFI-hálózat, javasoljuk UTP-kábel használatát.

Használja az arra a WIFI-hálózatra kapcsolódó okostelefonját vagy
tabletjét, amelyre majd a Smile-t is rá szeretné kapcsolni.

Ha az okostelefon azt mutatja, hogy a WIFI-jel erőssége legalább két vonal,
a lefedettség megfelelőnek mondható.

Fotózza le a Smile hátulján lévő 8 karakterű kódot (Smile ID),
melyre az Anna-alkalmazás telepítésekor lesz szüksége.

Húzza ki a kazán elektromos csatlakozóját a konnektorból.

Elégtelen a WIFI-lefedettség a kazánja közelében?
Egy Wifi-jelerosíto használatával kiküszöbölheti ezt a problémát.
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Kapcsolódás a WIFI-hálózatra

A következőkre lesz szüksége:

Smile

Szerelőkeret Okostelefon vagy tablet

Adapter Adapterkábel



Menjen a kazánhoz. Határozza meg
a Smile hozzávetőleges felhelyezési
pozícióját.

Kapcsolódás a hálózatra

Csatlakoztassa az adapterkábelt az
adapterhez és a Smile-hoz, majd
helyezze be az adaptert a 
konnektorba. Várjon amíg a Smile 
betölt: a Status és a WLAN lámpa
lassú villogó jelet ad.

Kapcsolja össze a Smile-t a WIFI-
hálózattal. Kövesse a következő 
oldalon található lépéseket. Ezt a 
kazán közelében végezze el. Így 
biztos a lefedettségi tartományon
belül marad.

Tartsa magánál a Smile ID-t.
Erre a Smile-hoz való
kapcsolódáskor és az alkalmazás
telepítésénél lesz szüksége.
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Legyen Önnél saját WIFI-hálózatának
a jelszava. Szükség lehet rá a 
WIFI-hálózatra való kapcsolódáskor.



WIFI

WIFI WPS-eléréssel

LAN (ehhez szüksége lesz egy hálózati [UTP] kábelre.)

Csatlakoztassa az okostelefonját a „smile_” névvel kezdődő
WIFI-hálózatra.
Adja meg a Smile ID-t saját jelszavaként.
Lépjen a http://192.168.40.40 oldalra.
Automatikusan megjelenik a Beállítások > Hálózati
beállítások oldal.
Nyomja meg a Scan (jelkeresés) gombot és válassza 
ki WIFI-hálózatát.
Adja meg WIFI-hálózatának jelszavát és mentse a beállításokat.
Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e okostelefonja vagy 
tabletje a saját WIFI-hálózatára.

�

�
�

�
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Ha a Smile 2 percen belül nem kapcsolódik a WIFI-hálózatra,
a Smile visszaáll a kezdő pozícióra.

�
�

�

Tartsa a Smile-on található fekete gombot 2 mp-ig lenyomva.
Várjon, amíg a WLAN jelzőfénye gyors és rendszeres 
villogásra vált.
Nyomja meg a WPS-gombot a WIFI-routeren a WIFI-kapcsolat
létrehozásához.

Csatlakoztassa be a hálózati (UTP) kábelt a Smile és a router közé. 
Helyezze be a Smile csatlakozóját a konnektorba.
Ha létrejött a hálózati kapcsolat, a Status lámpa felgyullad, 
és a LAN lámpa villogni kezd.

�
�
�

Van a WIFI-routerén WPS-gomb?

stuvwxyz
ssid: smile_abcdef

Plugwise Smile T

Smile ID

Hálózat neve

WPS-elérésu WIFIcsak WPS-gombbalrendelkezo routerreltámogatott



2. lépés



A WIFI-hálózatra való 
kapcsolódás ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a Smile kapcsolódott-e a WIFI-hálózatra.
Ehhez egyszerűen használja az arra a WIFI-hálózatra kapcsolódó 

okostelefonját vagy tabletjét, amelyre a Smile is kapcsolódik.

Lépjen a https://anna.plugwise.net weboldalra.
Jelentkezzen be a Smile ID megadásával.

Átirányításra kerül Anna HTML-oldalára.
Amennyiben az Anna HTML-oldal nem töltődik be,

valószínűleg a Smile nem csatlakozott a saját WIFI-hálózatra.

Probléma merült fel? Tartsa lenyomva a Smile-on található fekete gombot 5 másodpercig, amíg a WLAN jelzolámpa gyors villogásra nem vált.Várjon 2 percet, amíg a Smile betölt, majd próbálja újra csatlakoztatnia Smile-t a WIFI-hálózatával (1. lépés).



A Smile csatlakoztatása
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Húzza ki a kazán- és a Smile
dugóját a konnektorból.

A Smile csak On/Off kapcsolatra 
(max. 24 V, 1A), vagy OpenTherm 
kapcsolatra csatlakoztatható.

Ne csatlakoztassa Annát közvetlenül
a kazánra. Ezzel visszafordíthatatlan 
károsodást okozhat Annában.

Szerelőkábel a kazánhoz
(kábelcsatlakozóval)

OpcionálisA következőkre lesz szüksége:

Szerelőkeret

Blankoló

Csavarhúzó

Használja a csomagban található

szerelokábeleket, h
a a

korábbi termosztátvezeték

túl rövidnek bizonyul.



Először ellenőrizze a Smile sikeres kapcsolódását a kazánnal. Ehhez csatlakoztassa Annát a
Smile-hoz a kiegészítő szerelőkábel használatával. Csatlakoztassa a kábelt az Anna ikonnál a Smileon.

Csatlakoztassa a kábel másik végét az Annán lévő szerelőkeret csatlakozójába. Kattintsa bele
Annát a szerelőkeretbe, és rögzítse szorosan. Dugja vissza a kazán és a Smile elektromos
csatlakozóját a konnektorba. Várjon 5 percet, amíg a Smile betölt.

Ha a Smile bekötése megfelelő volt, megjelenik Anna kijelzőjén a mért hőmérséklet. 
Mielőtt továbblépne, csatlakoztassa le a kazánt és a Smile-t az áramról.
Csatlakoztassa le Annát a Smile-ról.
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Határozza meg a Smile felhelyezési
pozícióját a falon és rögzítse fel a 
Smile szerelőkeretét.

Kattintsa bele a szerelőkeretbe.

A Smile csatlakoztatása
Áramtalanítsa a kazánt és a Smile-t.

Távolítsa el a termosztát-vezetéket a
kazánból, vagy vágja el a vezetéket a 
kazán és a termosztát között ott, ahova
a Smile-t szeretné elhelyezni. 
Blankolja meg mindkét vezeték végét.

Csatlakoztassa a kazánból érkező
vezetékeket a Smile-hoz a lángnyelv
ikonnál (ábra: 3 és 4).
Tekintse át a kazán útmutatóját a
kazán csatlakozójával kapcsolatos
további információkért és ellenőrizze,
hogy szükséges-e további művelet 
végrehajtása, mint például ellenállások
vagy kártyák behelyezése, kapcsolat-
terminálok- vagy szoftverbeállítások
módosítása.

Csatlakoztassa az Annából érkező 
vezetékeket a Smile-hoz az Anna-ikonnál
(ábra: 1 és 2). Ehhez használja a meglévő
vezetékeket.

Addig ne helyezze áram alá sem a kazánt,
sem a Smile-t, amíg össze nem kötötte őket
és a Smile-t nem rögzítette a falon!

Tipp a Smile kazánra való
rákötését követoen

A Smile tervezett felhelyezési pozícióját a 
konnektorhoz mért távolság ill. a kazánt és

Annát összeköto vezeték hosszának 
viszonylatában határozza meg.



Telepítés

Up

Smile

Vezetékek Annához Vezetékek a kazánhoz

1 2 3 4



3. lépés



Anna csatlakoztatása

Távolítsa el a régi termosztátot.

A következőkre lesz szüksége:

Helyezze fel az Annához 
biztosított szerelőkeretet.

Húzza át a kazánból érkező vezetékeket
a szerelőkereten, majd csavarozza 
erősen a csatlakozóba.

Néha a rögzítéshez szükség lehet
további lyukak fúrására is.
Ebben az esetben ügyeljen rá, nehogy
megsértse a falban futó elektromos
vezetékeket.

Opcionális:

Up
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Anna Szerelőkeret
Anna hátoldalán

Blankoló

Csavarhúzó



Helyezze bele Annát a szerelőkeretbe az alábbiak szerint:

Anna csatlakoztatása
3

21 3Katt!



4. lépés



Ellenőrizze a telepítés sikeres
végrehajtását. Vegye a hőfokot
alacsonyabbra az alkalmazással,
és ellenőrizze, hogy a kazánláng
ikon kialszik-e.
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Töltse le és telepítse az alkalmazást
okostelefonjára vagy tabletjére. 
Az alkalmazás megtalálható az 
App Store vagy a Google Play alatt
“Anna Thermostat” néven.

Az Anna-alkalmazás telepítése

A következőkre lesz szüksége:

Okostelefon vagy tablet

Ügyeljen, hogy okostelefonja vagy a 
tabletje ugyanarra a hálózatra legyen 
csatlakoztatva, mint a Smile. 
Indítsa el az alkalmazást, és
bejelentkezéshez adja meg a Smile ID-t.
Ezt követően megadhatja lakása adatait, 
aminek segítségével gazdaságosabban
fűtheti otthonát.



- +

Anna ellenőrzése

Anna vezérlését a fémkarima három részének megérintésével végezheti.
A felső oldal rövid érintésével módosíthatja az alapbeállítások üzemmódjait.

A felső oldal hosszabb érintésével be- ill. kikapcsolhatja az időprogramot.
Bal oldalának megérintésével csökkentheti a hőmérsékletet.

A jobb oldal megérintésével növelheti a hőmérsékletet.

Anna és az alkalmazás használatával kapcsolatos további információk 
a www.okosanna.com oldalon.

Hosszú Rövid

Rövid Rövid



Környezetvédelem

A régi elektromos és elektronikus berendezésekben gyakran található
veszélyes anyag. Ezért soha ne helyezze a feleslegessé vált

berendezéseit az általános háztartási szemét közé. 
Régi készülékeit az elektromos és elektronikai készülékeket gyűjtő 

pontokon adja le.

Kapcsolat

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




