
  
 Anyware služby 
    

Rozšiřující služby zahrnují možnost 

dokoupení dalších scén a rozšířené 

možnosti nahlížení do dat 
shromážděných Anyware smart 

senzorem.

Scény jsou malé snadno použitelné „aplety“ nebo 

automatické „úkoly“, které za vás provádějí rutinní 

každodenní úkony. Vyberte objímku, kterou chcete pro 

scénu použít a upravte nastavení podle svých potřeb. 

Data View Services vám umožní nahlížení do dat 

přehledně uspořádaných do grafů. Zpřístupní údaje za 

1 týden, nebo 1 měsíc v aplikaci. 24 hodinový datový 

přehled je součástí základní služby. 

Change4Free ™ je výměnný systém pro scény, které v 

aplikaci máte. Umožní vám přizpůsobit aplikaci tak, aby 

vyhovovala přesně vašim potřebám s tím, že scény 

můžete libovolně měnit.

Světelná prevence vloupání  
Náhodně rozsvěcí světlo, takže váš domov vypadá obydlený, zatímco vy jste pryč. Nasimulujte si svůj pobyt 
doma díky pokročilému ovládání světel. Světlo se rozsvítí a zhasne v předem nastaveném časovém intervalu. 

Sledování vnitřního klimatu 
Senzory sledují teplotu, vlhkost a hladinu zvuku v místnosti. Notifikace vás upozorní na dosažení předem 
nastavených hraničních hodnot. 

Úspora elektrické energie  
Scéna pohlídá zhasínání světla za vaší nepřítomnosti a uspoří náklady na elektrickou energii díky 
znaosti .chodu vaší domácností. Automatizací každodenních činností se zbavíte nadbytečných starostí. 
Nastavení scény stojí v hierarchii dalších scén nejníže, takže se světlo rozsvítí, pokud je potřeba. 

Scény obsažené v základní verzi Anyware



Světelná simulace přítomnosti obyvatel 
Scéna detekuje vaši přítomnost v místnosti podle úrovně zvuku a podle předchozího nastavení zapne nebo 
vypne světlo. Po půlnoci se rozsvítí pouze s 30% intenzitou. 

Probouzecí světlo 
Scéna vás ráno šetrně probudí plynulým rozsvícením světla podle vašeho nastavení. Anyware váš světelný 
zdroj obohatí o funkci stmívání bez nutnosti dokupovat další zařízení. 

Funkce dětské chůvičky s usínacím světlem 
Tato scéna bude pomalu stmívat světlo, dokud vaše dítě neusne. Zvukový senzor bude sledovat klidný 
spánek vašeho dítěte a upozorní vás na jakoukoliv zvýšenou hladinu hluku. 

Detekce zvuku 
Tato scéna vás upozorní na zvuk přesahující nastavenou úroveň v dB. Kontrolka bude blikat po dobu 5 minut.  
Blikání můžete zastavit pouhým klepnutím na STOP v přijaté notifikaci nebo jej ručně deaktivujete v aplikaci. 

Uvítací světlo 
Při příchodu domů se scéna aktivuje podle vašeho nastavení. Po půlnoci se světlo rozsvítí s 30% intenzitou. 

Scény, které je možné dokoupit

Funkce, které je možné dokoupit

Change4Free™ 
S programem Change4Free™ máte neomezený přístup k novým scénám v katalogu služeb Anyware 
(Anyware Services™). Tato služba vám umožní libovolně měnit stávající scény za nové bez ohledu na to, kolik 
scén máte celkem. 

Zobrazení dat za 1 týden 
V přehledném grafu v aplikaci Anyware Home App zobrazíte 1 týden dat nashromážděných senzory. 

Zobrazení dat za 1 měsíc 
V přehledném grafu v aplikaci Anyware Home App zobrazíte 1 měsíc dat nashromážděných senzory.


