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Instalační příslušenství Aplikace

Příslušenství Aplikace

Zařízení Aplikace Informace o poloze Dostupné příkazy

Zařízení Dostupné příkazy

*Seznam kompatibilních zařízení testovaných dne 03/09/2018

Kompatibilitu vašich neuvedených zařízení konzultujte s lokálním prodejcem.

# Produkt není kompatibilní s instalačním režimem

Pro instalační řežim

Pro nastavení zařízení v aplikaci LiveIn2 bez přístupu k internetové síti zákazníka

pro spuštění dvou scénářů nastavených v aplikaci  LiveIn2.

pro spuštění scénáře, který je nastaven v aplikaci LiveIn2, dle intenzity slunečního svitu.

T3.5 E BHz

T5 E BHz

Aplikace
invformace o poloze

NEDOSUPNÉ

T5 AUTOSHORT BHz

(s externím přijímačem)

Micro-receiver for Lighting

Ref 2008193

Plug Hz ON/ OFF 3600W

Ref 2008973

DMI 6 Hz. 01

T3,5 ESP Hz CC

T5 ESP Hz

T5 ESP Hz  CC

T6 ESP Hz

Receiver Hz

Micro-receiver for Roller Shutter

Ref/1 2008191

Ref/10 2008192

GM600

GM800

GM1000

Plug BHz ON/OFF 1800W

Objednací číslo E-Plug =2009373

T3,5 ESP Hz CC + solar pack

**Řešení LiveIn2 nelze použít k nastavení oblíbené pozice; nastavení je nutno provést při nastavování motorů Simu-Hz / Simu-BHz, pokud je motor vybaven touto funkcí.

Seznam kompatibilních* zařízení 

LiveIn2 wifi USB dongle

Ref. 2009287

LiveIn2 scenario BHz transmitter

Ref 2009225

#

Outdoor BHz sluneční sensor

Ref 2009338

T3,5 Hz.02

T5 Hz.02

T5 E Hz

T5 AUTO SHORT Hz

T6 Hz.02

T3,5 E Hz.CC / Autosun

DMI 5 Hz. 01

Led DC receiver

Ref 2008405

Oblíbená pozice**
Zapnout                        Vypnout

Dim

Zařízení nastavené na LiveIn2 musí být instalováno a konfigurováno profesionálem v oblasti motorizace a automatizace domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a 
platnými předpisy v zemi instalace.

Důležité

Zapnout Vypnout

Otevřeno Zavřeno

Částečně otevřeno

Nahoru

Stop/ MY pozice**

Dolů

Nahoru

Stop/ MY pozice**

Dolů

Nahoru

Stop/ MY pozice**

Nahoru

Stop/ MY pozice**

Nahoru

Stop/ MY pozice**

Dolů

Nahoru

Stop/ MY pozice**

Dolů

Zapnout Vypnout

Vypnuto Zapnuto
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Zařízení Není kompatibilní

Opatření při používání LiveIn s některými zařízeními

Seznam kompatibilních* zařízení 

Standard receiver SA Hz

RSA Hz receiver box

NENÍ KOMPATIBILNÍ s
LIVEIN2

LiveIn2 je připojené řešení poskytující lokální a dálkové ovládání kompatibilního vybavení budovy (rolety, žaluzie, garážová vrata atd.) Ze 
smartphonu nebo dotykového tabletu. Pokud jde o zařízení SIMU-Hz bez informací zpětné vazby: s ohledem na možnost dálkového ovládání 
těchto zařízení a mimo dohled uživatele, SIMU zakazuje používání řešení LiveIn se sekvenčními příkazovými zařízeními, která jsou uvedena níže, 
to znamená, se zařízeními, která nemohou dát uživateli vědět, jaký příkaz byl odeslán.

Varování: Některé systémy neobsahují vlastní zařízení pro detekci překážek a generují velké síly, které mohou vést ke zranění nebo poškození 
majetku. Aby bylo zajištěno, že uživatelé budou v bezpečí, musí být instalována zařízení pro detekci překážek, jako jsou fotobuňky, čidla přítomnosti 
nebo jiná bezpečnostní zařízení, na všech místech bran, garážových vrat nebo rolet, které představují riziko zachycení nebo pořezání. Tyto povinné 
regulační požadavky se mohou lišit v závislosti na zemi instalace. SIMU žádá instalatéra, profesionála v oblasti domácí motorizace a automatizace, 
aby se řídíl specifickými pokyny pro instalované zařízení a platnými normami. Pro další informace nebo v případě pochybností kontaktujte SIMU. V 
souladu s normou EN 12453 o bezpečnosti při používání dveří a vrat poháněných elektrickým pohonem je použití jednotky LiveIn2 pro řízení 
automatizovaných garážových vrat nebo systému vrat povinné použití bezpečnostních prvků. Instalační technik bere na vědomí, že je seznámen s 
těmito pokyny a podnikl kroky k zajištění jejich dodržování při instalaci a používání výrobků. Instalatér musí zaškolit uživatele pro správné používání 
tohoto zařízení a upozornit uživatele na rizika spojená s provozem tohoto zařízení na dálku. SIMU neodpovídá za škody, které vzniknou při 
nedodržení těchto pravidel.


