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LiveIn2, to je to nejjednodušší dálkové
ovládání, které budete mít vždy na dosah
ruky!
Ať jste doma nebo vzdáleni, aplikace
LiveIn2 vám umožňuje ovládat vaše zařízení
pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a
individuálně upravit vaši instalaci podle
vašich potřeb.

SIMU vás provází instalací a použitím LiveIn2.

Tento dokument slouží jako úplný návod k instalaci a použití
řešení LiveIn2.
Nabídka je interaktivní Pro přímý přístup můžete kliknout na
každou kapitolu

Dokument doplňují oznámení v kapitolách

Výstrahy a upozornění, která je třeba mít na
paměti v zájmu správného provozu vaší
instalace
Tipy a vysvětlivky k instalaci a používání

Informace týkající se vašeho řešení LiveIn2

SIMU vás provází instalací a použitím LiveIn2.
1 příslušná internetová stránka

www.livein.simu.com
Všechny informace dostupné on-line k objevení řešení
Video tutoriály, které vás povedou krok za krokem

Tutoriály pro uživatele:

Tutoriály pro instalátory:
Testujte aplikaci s naším
ukázkovým režimem k
dispozici na úvodní
stránce aplikace
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1. Informace a bezpečnost

1) Všeobecné montážní podmínky
2) Bezpečnostní pokyny
3) Specifické bezpečnostní pokyny
4) Oblast použití
5) Recyklace

1. Informace a bezpečnost
1) Všeobecné montážní podmínky
Před montáží a před použitím boxu SIMU si pozorně prostudujte tuto bezpečnostní příručku. Uživatel boxu SIMU je povinen si tuto příručku uschovat.
Kromě dodržování pokynů uvedených v této příručce musíte dodržovat pokyny uvedené v prodejních podmínkách LiveIn2, které jsou k dispozici na
www.livein.simu.com vaší uživatelské země, a bezpečnostní opatření uživatelů, která jsou k dispozici v aplikaci LiveIn2.
Nedodržení těchto instrukcí nebo používání boxu SIMU jinak, než je popsáno v těchto instrukcích, je zakázáno a společnost SIMU v tomto případě
nenese žádnou odpovědnost. Záruka SIMU pak rovněž ztrácí platnost. Před instalací vždy nejdříve ověřte kompatibilitu boxu SIMU s konkrétním zařízením a
příslušenstvím. Pokud během montáže boxu SIMU narazíte na nejasnosti a/nebo budeteli potřebovat dodatečné informace, kontaktujte příslušného pracovníka
společnosti SIMU nebo navštivte internetovou stránku www.simu.com .

2) Bezpečnostní pokyny
VŠEOBECNÉ POKYNY
Aby nedošlo k poškození produktu, nevystavujte jej nárazům ani pádům, vlivu hořlavých materiálů nebo zdroji vysoké
teploty, vlhkosti, ostřikům kapaliny a ani jej neponořujte do kapaliny. Na přístroj neumísťujte předměty obsahující kapalinu.
Přístroj neotevírejte. Neprovrtávejte jej. Nepokoušejte se jej opravit. Nemontujte ani nepoužívejte jej venku, ethernetový kabel
nesmí být veden mimo interiér budov.
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ
Pro zapojení do sítě používejte výhradně adaptér pro zapojení do elektrické sítě dodaný společně s boxem SIMU.
Elektrický adaptér musí být zapojený do elektrické sítě v dobrém provozním stavu a musí odpovídat platným normám. Dohlédněte na to, aby frekvence a
elektrické napájení uvedené na typovém štítku odpovídaly údajům vaší elektrické sítě. Před zapojením do zásuvky elektrický kabel zcela odviňte, čímž zamezíte
veškerému riziku přehřátí. Blok adaptéru pro připojení nebo odpojení elektrického adaptéru vždy uchopte rukama. Nikdy netahejte za kabely.
Nikdy se nedotýkejte elektrického adaptéru vlhkýma nebo mokrýma rukama, jinak hrozí riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem. Elektrický adaptér a jeho
kabel musí být umístěny mimo dosah dětí a domácích zvířat. Současně však musí být přístupné, aby je bylo možné v případě nouze rychle odpojit.

1. Informace a bezpečnost

ÚDRŽBA
- Pro čištění nepoužívejte abraziva ani rozpouštědla.
- Pro čištění povrchu používejte jemný a suchý hadřík.

3) Specifické bezpečnostní pokyny
V souladu s normou ČSN EN 12453 Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat, použití LiveIn2 pro ovládání automatizovaných
garážových vrat nebo vjezdových bran, které nejsou v přímé viditelnosti uživatele, vyžaduje u těchto automatizovaných systémů povinnou instalaci
bezpečnostních prvků, jako jsou fotobuňky. Nedodržení těchto pokynů zbavuje SIMU jakékoliv odpovědnosti vyplývající ze škod, které by tím mohly
vzniknout.

4) Oblast použití
Cílem této aplikace je umožnit uživatelům kontrolovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu jejich rádiová zařízení SIMU, ať doma nebo na dálku.
Řada zařízení obsahuje:
- zařízení kompatibilní s vybavením budovy: rolety, žaluzie, clony, garážová vrata, osvětlení,…
- rádiová zařízení Simu-Hz a Simu-BHz
Aby aplikace LiveIn2 mohla fungovat, vyžaduje instalaci boxu LiveIn2.
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POKYN K UVEDENÍ DO PROVOZU A K POUŽITÍ SPRÁVCEM/ UŽIVATELEM
Je povinností správce zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat soulad jeho instalace a jeho používání zařízení a služeb s platnými normami a
předpisy.
Služba LiveIn2 automatizace domácích zařízení, zejména při používání se zařízeními Simu-Hz bez zpětného hlášení pro uživatele, vyžaduje doplňující
pokyny správce, uživatele a obyvatele, aby se předešlo jakýmkoli materiálním, hmotným či nehmotným důsledkům (např. vloupání, požáru, záplavě v bytě).
Proto společnost Simu doporučuje, aby:
Nastavení scénářů tak, aby nepředstavovaly nebezpečí pro obyvatele obydlí s ohledem na okolí obydlí a konkrétní situaci každého obyvatele (např. osoby
se sníženou pohyblivostí, malé děti, domácí zvířata),
Pravidelné přezkoušení (nejméně jednou měsíčně) řádného fungování Zařízení připojeného ke Službám Uživatelem,
Pravidelná údržba a prověřování Zařízení v souladu s pokyny uvedenými v příslušné uživatelské příručce.
Je povinností správce osobně dbát na dodržování předpisů, pokud zařízení používá nezletilý, jiný člen domácnosti nebo jiné pověřené třetí strany.

5) Recyklace
Nevyhazujte výrobek spolu s domácím odpadem. Odevzdejte jej na sběrném místě nebo v autorizovaném středisku, kde zajistí jeho řádnou recyklaci.

2. Popis zařízení LiveIn2
1) Obsah balení
2) Popis řešení
Ø Celkový popis
Ø Aplikace LiveIn2
Ø Box LiveIn2

3) Princip fungováni v síťovém režimu – uživatelský
režim
4) Princip fungováni v místním režimu – režim
instalátora
5) Uživatelské funkce
6) předběžné požadavky k instalaci

2. Popis zařízení LiveIn2
1) Obsah balení

Box LiveIn 2

Kabel Ethernetu

Návod Rychlé uvedení
do provozu

Napájecí kabel

Bezpečnostní
pokyny

2. Popis zařízení LiveIn2
2) Popis řešení
Ø

Celkový popis
Řešení LiveIn2 se skládá z krabice a specializované mobilní aplikace.
Pro vás uživatele:
Ať jste doma nebo vzdáleni, aplikace LiveIn2 vám umožňuje ovládat svá zařízení
pomocí chytrého telefonu nebo tabletu: roletu, žaluzii, garážová vrata nebo
osvětlení…
Podle potřeby můžete svou instalaci individuálně upravit.
Kromě přímého ovládání zařízení budete moci tvořit scénáře, které umožní
přehrát jediným kliknutím sekvenci pokynů na více zařízeních, nebo automatické
příkazy podle časů či zvolených podmínek.
Už si tedy nemusíte dělat starosti s roletami, otevřou se i zavřou samy v zájmu
většího pohodlí, bezpečnosti či úspor energie.
Díky kompatibilitě s novou řadou BHz budete moci využít klidu zpětného hlášení
o stavu vašich zařízení.
Pro vás instalátory:

Kompatibilní s

Aplikace LiveIn2 nabízí režim instalátora bez účtu, pružný a intuitivní, abyste mohli
spravovat veškeré případy instalace.
Box LiveIn2 zahrnuje dvojitou technologii, rádiovou Hz a novou rádiovou BHz.
Vaše
stávající
Hz
instalace
lze
rozšířit
o
nová
BHz
zařízení.

2. Popis zařízení LiveIn2
2) Popis řešení
Ø

Aplikace LiveIn2

Obecný úvod

Hlavní nabídka

Schránka se SIMU
Např. Info o novinkách,…
Pro uvedení do provozu
Uživatelské funkce

Funkce nastavení instalace

Stav statut
aplikace
Pro připojení ke stávajícímu účtu

Stav výrobku
Připojeno (funkční)

Odpojeno (nefunkční)
Odkaz na webové stránky
livein.simu.com

Odkaz na ukázkový režim

Box neaktualizován
Režim instalátora
(konkrétní funkce)

2. Popis zařízení LiveIn2
2) Popis řešení
Ø

Kontrolky informují o provozním stavu
výrobku:

Box LiveIn2

Při spouštění
Oranžová svítí: Box LiveIn2 se spouští
Červená bliká: probíhá aktualizace
Oranžová bliká : výrobek se inicializuje, aby přešel do běžného
provozu

Konektor
USB
rozšíření
Konektor
Ethernet RJ45
Konektor
napájení
Konektory
USB
rozšíření

Stavové kontrolky
Tlačítko RST
Tlačítko CFG

V síťovém režimu uživatele
Zelená svítí: Box LiveIn2 je připojen - funkční
Červená: Box LiveIn2 není připojen - nefunkční
V místním režimu uživatele
Bílá bliká: Box LiveIn2 je připraven na připojení v režimu
instalátora: režimu „spárování“

Tlačítka na boxu umožňují:
RST: nepoužívat - zvláštní případy údržby.
CFG: pro přípravu boxu na spárování v režimu instalátora

Používejte pouze kabely dodané k boxu LiveIn2
(Napájecí síťový kabel a kabel Ethernetu RJ45)
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3) Princip fungováni v síťovém režimu – uživatelský režim

Uživatelský účet

V případě výpadku Internetu bude služba LiveIn2 nedostupná pro ovládání nebo
úpravu nastavení z aplikace. Pouze hodiny a vysílače scénářů (satelit LiveIn2) budou
fungovat stále

2. Popis zařízení LiveIn2
4) Princip fungováni v místním režimu – režim instalátora

S APLIKACÍ

NA VÝROBNÍM
ZÁVODĚ

Na chytrém telefonu nebo
tabletu

S BOXEM
A připojovacím příslušenství v
režimu instalátora
Bez Internetu

MOHU NAKONFIGUROVAT
ZAŘÍZENÍ SVÉHO
ZÁKAZNÍKA

Klíč wifi LiveIn2*
WIFI
připojovacího
příslušenství

U ZÁKAZNÍKA

Bez účtu

A/ NEBO

Běžně dostupný router wifi

Funkce v režimu instalátora jsou omezeny na pouhou konfiguraci
zařízení a na funkční zkoušku před předáním koncovému zákazníkovi

* Příslušenství SIMU kód 2009287
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5) Uživatelské funkce

ZAŘÍZENÍ
Ovládejte svá zařízení z domova nebo z dálky, přímo nebo zvolené skupiny!
Např.: „Vytvořil jsem skupinu určenou pro centralizaci ovládání rolet v mých pokojích“

SCÉNÁŘE

Tvořte scénáře, abyste mohli přehrát sekvenci pokynů na více zařízeních z aplikace
nebo z vysílače scénářů LiveIn2.
Např.: „Jediným kliknutím při odjezdu zavřu rolety a zhasnu světla“

SPÍNACÍ HODINY

Automatizujte svá zařízení a scénáře podle zvoleného času.
Např.: „O rolety se již nestarám; otvírají se i zavírají ve stanovenou hodinu v týdnu i
o víkendu“

SNÍMAČE a IF-THEN*

Díky přidání venkovního senzoru slunečního svitu BHz tvořte podmínky k
automatizaci vašich rolet podle hodnoty intenzity slunečního svitu
Např.: „V létě je to praktické, rolety se zavírají automaticky, jakmile slunce praží na
fasádu; v zimě je naopak otvírám, abych využil slunečního tepla“

* Funkce podmínky if-then závisí na přidání snímače k instalaci

2. Popis zařízení LiveIn2
6) Předběžné požadavky k instalaci

Abyste mohli využívat služby LiveIn2, musíte :

MÍT KOMPATIBILNÍ
PŘENOSNÉ ZAŘÍZENÍ
ANDROID (MINIMÁLNĚ ANDROID 5.0)

MÍT DOMA INTERNETOVÝ
MODEM

MÍT KOMPATIBILNÍ
ZAŘÍZENÍ

S ETHERNETOVÝM PORTEM RJ45

IOS (MINIMÁLNĚ IOS 9)
S PŘÍSTUPEM K INTERNETU WIFI NEBO
3G/4G

Přejděte na naši stránku podpory livein.simu.com pro stažení
aktualizovaného seznamu kompatibilních zařízení

3. Instalace: uvedení do provozu

Profesionál
Konfigurovat instalaci

Uživatel
Aktivovat službu LiveIn2

1) Popis režimu instalátora
2) Příprava vašich prací
3) Uvedení instalace do provozu

1) Aktivovat službu LiveIn2

Ø
Ø
Ø
Ø

Připojit se k boxu LiveIn2
Konfigurovat zařízení
Otestovat správný provoz
Dokončit instalaci

Pokud se v této fázi vyskytnou problémy, viz určenou stránku „Pomocník při řešení
problémů“

Profesionál
Konfigurovat instalaci

3. Instalace: zapnutí
1) Popis režimu instalátora
Aplikace LiveIn2 nabízí režim instalátora, bez účtu a Internetu, abyste mohli spravovat veškeré případy instalace, a to zcela
samostatně.
Režim instalátora je omezený režim, který umožňuje dodat zákazníkovi instalaci připravenou k použití se:
- spárováním zařízení
- přejmenováním zařízení
- provozní zkouškou zařízení.
Přístup instalátora k instalaci je dočasný a omezený na dobu zásahu na pracovišti

Režim instalátora umožňuje konfiguraci zařízení simu-Hz a simu-BHz.
Pouze vysílač scénářů LiveIn2 (zařízení BHz) nebude možno nakonfigurovat pomocí LiveIn2 z režimu
instalátora. Ten bude muset přidat uživatel ze své aplikace.

Profesionál
Konfigurovat instalaci

3. Instalace: zapnutí
2) Příprava vašich prací
Jedná se o to, abyste byl vy jako profesionál připraven k provedení instalací.
K tomu jsou nezbytné tyto 3 následující přípravné kroky:

1

Stáhnout si bezplatnou aplikaci „Simu LiveIn2“ na kompatibilní chytrý telefon nebo tablet
(Aplikace k dispozici v Apple Store nebo Google Play).

2

Připravit si způsob připojení, který použijete, abyste se připojili k boxu LiveIn2 vašeho zákazníka

Pomocí klíče wifi
Instalační příslušenství SIMU
(nezahrnuto v boxu LiveIn2 – ref 2009287)

Mít sponku k aktivaci tlačítka CFG
nacházejícího se na boxu a umožňujícího
vstup do režimu instalátora

3

Konečně, předem si ověřit kompatibilitu zařízení s řešením LiveIn2

Pomocí LAN
Můžete si zvolit použití běžně dostupného routeru wifi
nebo použít internetovou síť zákazníka, pokud znáe
heslo k jeho wifi.

Profesionál
Konfigurovat instalaci

3. Instalace: zapnutí
3) Uvedení instalace do provozu
Ø

Připojení k boxu LiveIn2

První krok spočívá v připojení vašeho přenosného zařízení k boxu LiveIn2 vašeho zákazníka.

1

2

Připojte box LiveIn2 k
napájení pomocí dodaného
kabelu

Otevřete aplikaci LiveIn2
„nová instalace“

3
„pokračovat bez účtu“

4
Zvolte typ připojení a nechte se vést aplikací

NEZAPOMEŇTE odpojit veškeré připojení k Internetové síti.
V případě použití internetového modemu vám stačí odpojit telefonní
zásuvku.

Kontrolka svítí
nepřerušovaně.
Box LiveIn2 je připraven.

DŮLEŽITÉ nezapomeňte odpojit veškeré připojení k Internetové síti, než se připojíte do
režimu instalátora a než provedete konfiguraci zařízení

Profesionál
Konfigurovat instalaci

3. Instalace: zapnutí
3) Uvedení instalace do provozu
Ø

Konfigurace zařízení

Nyní konfigurujeme zařízení vašeho zákazníka na box LiveIn2.

1

2

Na obrazovce seznam
nakonfigurovaných zařízení
klikněte na „přidat zařízení“

Zvolte technologii
výrobku

3
Zvolte typ výrobku

Více informací o přidání zařízení do instalace viz část aktualizace instalace

4
Při spárování
a testování
zařízení se
nechte vést
aplikací.

5
Pokud to nebylo provedeno,
přejmenujte zařízení a
opakujte předchozí kroky u
každého zařízení, které
chcete přidat

Profesionál
Konfigurovat instalaci

3. Instalace: zapnutí
3) Uvedení instalace do provozu
Ø

Otestování instalace

Před dokončením instalace a jejím předáním zákazníkovi vám doporučujeme otestovat správný provoz všech zařízení v instalaci z
jednotlivých obrazovek ovládání.

1
Klikněte na ikonu
„hlavní nabídka“

2
Zvolte
„nabídka zařízení“

3
Vyberte zařízení
k otestování

4
Otestujte jeho provoz pomocí ovládací
klávesy, pak opusťte obrazovky pomocí
šipky zpět

5
Tyto testy proveďte pokud možno u
všech zařízení přidaných do instalace

Profesionál
Konfigurovat instalaci

3. Instalace: zapnutí
3) Uvedení instalace do provozu
Ø

Dokončení instalace

Nyní můžete dokončit instalaci a předat předem nakonfigurovaný box zákazníkovi.

1
Vraťte se do hlavní nabídky
„konfigurace“
Klikněte na ikonku „dveří
vpravo nahoře. “

2
Nyní můžete odeslat zákazníkovi uživateli e-mail
s uvedením kroků, podle nichž má postupovat
pro přístup ke službě LiveIn2

3
Nezapomeňte vyplnit návod rychlé uvedení do
provozu a uvést nakonfigurovaná zařízení. K
tomu je k dispozici vyhrazený prostor

4
Nyní můžete provést konečné připojení,
t.zn. Připojit box LiveIn2 k modemu
internetu zákazníka, aby si zákazník mohl
už jen stáhnout aplikaci LiveIn2 a vytvořit si
účet

Kontrolka zelená svítí nepřerušovaně.
Box LiveIn2 je připraven

Uživatel
Aktivovat službu LiveIn2

3. Instalace: zapnutí
1) Aktivovat službu LiveIn2
Abyste mohli využívat služby LiveIn2, musíte provést následující kroky:

1

2

Připojte box LiveIn2 k napájení a k
modemu Internetu/modemu ADSL
pomocí dodaného napájecího
kabelu a kabelu Ethernetu.

Stáhněte si bezplatnou
aplikaci „Simu LiveIn2“ na
váš chytrý telefon nebo
tablet k dispozici v
Playstore a App store

3

4
Nakonec přijměte všeobecné
obchodní podmínky týkající
se používání řešení LiveIn2
ve vaší zemi, pak „potvrďte“

Na úvodní stránce vaší aplikace klikněte na
„Nová instalace“, „vytvořit účet“ a pak vyplňte různá
požadovaná pole

Máte přístup
k hlavní
nabídce vaší
instalace

Kontrolka zelená svítí
nepřerušovaně.
Box LiveIn2 je připraven
Celková aktualizace boxu může zabrat několik minut v závislosti
na rychlosti vašeho připojení k Internetu
(Kontrolka zelená svítí stále nepřerušovaně)

kód PIN
Který najdete
na boxu LiveIn2

vaše údaje k
účtu

4. Použití a individuální úpravy

1) Vybavení
Ø
Ø
Ø
Ø

Úvod
Kompatibilita
Manuálně ovládat zařízení
Vytvářet a spravovat skupiny

2) Scénáře
Ø Úvod
Ø Vytvářet a spravovat
Ø Upravovat a odstraňovat
Ø Přidat vysílač scénáře

3) Spínací hodiny
Ø Úvod
Ø Vytvářet a spravovat
Ø Upravovat a odstraňovat

4) Sensory &
If-Then podmínky*
Ø Úvod
Ø Přidání slunečního sensoru
Ø Konfigurace if-then podmínek

*Podmíněný scénář IF-THEN

4. Používat a individuálně upravit
1) Vybavení
Ø

Úvod

Díky nabídce Zařízení ovládáte přímo nebo zvolené skupiny
„Vytvořil jsem skupinu určenou pro centralizaci ovládání
rolet v mých pokojích“

U výrobků vybavených technologií se zpětným hlášením BHz
stále znáte jejich stav.

„V kteroukoli chvíli vím, zda je roleta otevřená či zavřená“

4. Používat a individuálně upravit
1) Vybavení
Ø

Kompatibilita

V technologii Simu-Hz budete nuceni zvolit během konfigurace druh zařízení a jeho
ikonu, zatímco u technologie BHz bude ikona zařízení nabídnuta automaticky. V
obou 2 případech nebude možno ikonu změnit po provedení úvodního nastavení.

Přejděte na naši stránku podpory livein.simu.com pro
stažení aktualizovaného seznamu
dostupných kompatibilních zařízení

4. Používat a individuálně upravit
1) Vybavení
Ø

Manuálně ovládat zařízení
Nabídka ovládání

Nabídka zařízení
Vidíte veškerá zařízení
dostupná ve vaší instalaci
Nabídka zařízení

Ovládáte svá zařízení ručně
Zvolte příkaz ovládání, který si přejete
odeslat, kliknutím sem

Klepnutím na ikonu zařízení
získáte přístup nabídce
ovládání
U zařízení BHz máte
jejich polohu stále

STAVY ROLETY

Otevřeno

Střední

U zařízení BHz s
pravítkem můžete
nastavit polohu
otvírání rolety na
požadovanou
polohu.

Zavřeno

Po odeslání příkazu
opustíte automaticky obrazovku ovládání –
tlačítko stop provoz je k dispozici v případě
potřeby zastavení

4. Používat a individuálně upravit
1) Vybavení
Ø

Vytvářet a spravovat skupiny

Můžete se vytvořit skupiny zařízení z vašich jednotlivých zařízení.
B
A

1

2

Klikněte na tlačítko +

Objeví se zpráva, která
vás upozorní, že funkce
skupiny vám umožňuje
seskupit zařízení téhož
druhu.

3
Zvolit druh skupiny

A

B

C

4

5

A- Zvolte zařízení
skupiny
B- pak klikněte na
„testovat a přejmenovat“

Zařízení ze skupiny můžete kdykoli znovu nakonfigurovat (přidání/odstranění) tak, že
přejdete do nabídky ovládání/ tlačítko „konfigurovat“ dole na obrazovce

A- Otestujte správný
provoz
B- Přejmenujte skupinu
C- pak klikněte na
„Potvrzuji“

6
Vaše skupina roleta
je nakonfigurována
a připravena k provozu!

4. Používat a individuálně upravit
2) Scénáře
Ø Úvod

Pomocí Scénářů tvoříte sekvence příkazů, které můžete
přehrát jediným kliknutím z vaší aplikace nebo také z
určeného centrálního ovladače

„Jediným kliknutím při odjezdu zavřu rolety a zhasnu světla“

4. Používat a individuálně upravit
2) Scénáře
Ø Vytvoření a správa scénáře
Nabídka scénář

1
Klikněte na
„Přidat scénář“

2
Zvolte 1 zařízení, které
chcete zahrnout do scénáře

3
Zvolte povel, který
chcete odeslat

4
Pro zahrnutí dalších
zařízení stiskněte „přidat
zařízení“ a opakujte
operace 2 a 3.

5
A- Přejmenujte scénář
B- pak klikněte na
disketu pro uložení

7
Váš scénář
je připraven k provozu.
Když ho stisknete,
spustíte ho!

4. Používat a individuálně upravit
2) Scénáře
Ø Úprava a odstranění

E

A

C

1

2

Pro úpravu a změnu vašich
scénářů klikněte na stylus

Klikněte na název scénáře,
který chcete změnit

3
Proveďte požadované
úpravy

D

3
-

A- Změňte odeslaný povel
kliknutím na zařízení

-

B- Odstraňte toto zařízení ze
scénáře

-

C- Přidejte ovládání zařízení do
scénáře

-

D- Odstraňte celý scénář

-

E- Upravte název scénáře

B

4
Uložte změny kliknutím na
disketu

5
Vraťte se do režimu
přehrávání scénářů
kliknutím na stylus

4. Používat a individuálně upravit
2) Scénáře
Ø Přidat vysílač scénáře – fáze spárování
Použitím aplikace LiveIn2 můžete přidat vysílač scénáře k vaší instalaci.
Nabídka
konfigurace

1
Klikněte na přidání zařízení

2
Klikněte na BHz

3

4

Zvolte dálkové ovládání Na 3 sekundy stiskněte klávesu
PROG na vašem vysílači

5
Váš vysílač byl přidán k instalaci.
Nyní můžete nakonfigurovat
scénáře k přehrávání stiskem
klávesy dole.

4. Používat a individuálně upravit
2) Scénáře
Ø Přidat vysílač scénáře – fáze nastavení scénářů
Nyní můžete konfigurovat scénáře, které si přejete přehrávat na každé ze dvou kláves

B

A

1
Stiskněte tlačítko
nahoře

2
Zvolit
A- zařízení a povel k přehrání
B- nebo/a scénář(e) k přehrání

3
Uložit

4
Pro konfiguraci klávesy dole na
vysílači scénáře opakujte
předchozí operace

5
Otestujte správný provoz
konfigurace z aplikace

Váš vysílač scénáře můžete najít kdykoli v nabídce „zařízení“ a kliknout, pokud potřebujete znovu
nastavit dříve nakonfigurované scénáře

6
Stiskněte každou klávesu
„vypnout spouštění“ mezi každou
zkouškou klávesy
Pak dokončete

4. Používat a individuálně upravit
2) Scénáře
Ø Přidat vysílač scénáře – fáze použití
Nyní můžete svůj vysílač scénáře používat
BOX LIVEIN2 PŘEDÁ
OVLÁDACÍ POKYNY ZVOLENÉHO
SCÉNÁŘE ZAŘÍZENÍM V
INSTALACI

Z VYSÍLAČE
SPUSŤTE URČITÝ SCÉNÁŘ
Ten je předán boxu LiveIn2.

ROLETY, ŽALUZIE NEBO SVĚTLA
SE SPUSTÍ PODLE
ZVOLENÉHO SCÉNÁŘE.

Tlačítko scénář 1

A/NEBO
STOP
Tlačítko scénář 2

Internetový
modem spojen
připojením RJ45

* Funguje i při odpojení od sítě na vašem internetovém modemu

Nezapomeňte, že může nastat posun mezi stiskem klávesy ovladače a reakcí
zařízení (například podle technologie zařízení).
Klávesu ovladače tiskněte jen jednou.

4. Používat a individuálně upravit
3) Spínací hodiny
Ø Úvod

Pomocí funkce Hodin můžete dokonce automatizovat
otvírání a zavírání rolet a nemusíte se o to již starat!

„O rolety se již nestarám; otvírají se i zavírají ve stanovenou
hodinu v týdnu i o víkendu“

4. Používat a individuálně upravit
3) Spínací hodiny

5
Podle telefonu se
může ergonomie
A- Nastavený čas nastavení hodin
lišit.
Aktivace tlačítka
simulace
přítomnosti
umožňuje
náhodně měnit
nastavený čas o
+- 30 min

Ø Vytvoření a správa spínacích hodin
Nabídka Spínací hodiny

B

A

A

B

C

B- Úsvit

C- Soumrak

1
Klikněte na
„Přidat hodiny“

2

3

Zvolte dny, kterých se týká Zvolte
váš týdenní program
A- 1. zařízení
Pak klikněte na tlačítko dole B- nebo scénář

4
U zařízení zvolte
příkaz ovládání, který
chcete přehrát

5
Zvolte čas
A- Nastavený čas
B- Úsvit
C- Soumrak
Pak uložte pomocí diskety
vpravo nahoře

Úsvit a soumrak
jsou časy, které
se denně mění
podle východu a
západu slunce.
Referenční
hodina je
uvedena pro
aktuální den.
Čas může být
posunutý o + či –
2 hodiny pomocí
pravítka.

4. Používat a individuálně upravit
3) Spínací hodiny
Ø Vytvoření a správa spínacích hodin

A

8

B
-

A- Jejich název

-

B- Dny spouštění

-

C- Jejich stav
Aktivní
Neaktivní

6
Opakujte operace 3 až 5 u
každého ovládání zařízení,
které chcete zahrnout do
týdenního programu
Pak
Zavřete pomocí tlačítka dole

7
A- Přejmenujte hodiny
B- pak klikněte na
disketu pro uložení

8
Vaše hodiny jsou
připraveny k
automatickému
přehrávání!

Můžete si zvolit aktivaci či deaktivaci
spouštění každých hodin stiskem kurzoru
vpravo na hodinách.
Nezapomeňte, že všechna spouštění
obsažená v hodinách jsou neaktivní.
Doporučujeme vám tedy, abyste se při
tvorbě různých týdenních programů
zamysleli, zda potřebujete deaktivovat
spouštění povelů nezávisle na sobě či ne.

4. Používat a individuálně upravit
3) Spínací hodiny
Ø Úprava a odtranění

D

E
A
B

C

1

2

Klikněte na
Proveďte požadované
hodiny, které chcete změnit
úpravy

2
-

A- Změňte dny spouštění povelů

-

B- upravte spouštění povelů

Odstranit
Čas
Přehráva spouštění
ný příkaz
- C- Přidejte spouštění povelů
-

D- Odstraňte celé hodiny

-

E- Upravte název hodin

3
Uložte změny kliknutím na
disketu

4. Používat a individuálně upravit
4) Sensory & If-Then podmínky*
Ø Úvod

Přidejte k vaší instalaci senzor slunečního svitu a
automatizujte rolety podle hodnoty intenzity slunečního
svitu v zájmu většího chladu v létě.

„V létě je to praktické, rolety se zavírají automaticky, jakmile slunce praží
na fasádu; v zimě je naopak otvírám, abych využil slunečního tepla“

4. Použití a nastavení
4) Sensory & If-Then podmínky*
Ø Přidání sensoru slunečního záření– párování
Pomocí aplikace LiveIn2 můžete ke své instalaci přidat sluneční senzor
Nastavení

.

1
Stiskněte tlačítko „Přidat
zařízení“

*Podmíněný scénář IF-THEN

2
Klikněte na “ BHz “

3
Vyberte “Snímač”

4
Stiskněte PROG na
3 seconds na snímači

5

6
Váš sensor byl přidán do instalace.
Nyní můžete konfigurovat
podmínky If-Then

4. Použití a nastavení
4) Sensory & If-Then podmínky *
Ø Přidání sensoru slunečního záření – if-then nastavení podmínek
Nyní můžete nakonfigurovat podmínku "if" : vámi definovanou intenzitu slunečního svitu
If-Then Menu

C

A

Chcete-li nastavit požadovanou
prahovou hodnotu slunečního světla,
můžete využít zobrazení historie
zaznamenaných úrovní slunečního
svitu (hodina/den/měsíc)

B

A

C

B
A

1
Stiskněte
“Přidat podmínku If-Then”

*Podmíněný scénář IF-THEN

2

3

Stiskněte
“Přidat Akci”

Zvolte sensor

4
A-Vyberte typ podmínky
(menší než / vyšší než)
B- Poté posuvníkem
nastavte požadovanou
hodnotu
C-Klikněte na symbol
uložit

B

C

4. Použití a nastavení
4) Sensory & If-Then podmínky*
Ø Přidání sensoru slunečního záření– if-then nastavení podmínek
Nyní můžete nastavit podmínku “then” : scénář, který se má spustit, pokud je podmínka “if” splněna.

B

A

A B
Můžete zvolit, zda povolíte nebo zakážeteprovádění
jednotlivých If-Then podmínek

Activated

1

2

3

4
Deactivated

Vyberte
Kliknětě na « Pak»,
A- zařízení a požadovanou akci
«Přidat zařízení»
B- nebo /a požadovaný scénář

A- Přejmenování
B- Kliněte na symbol
uložení

Váš scénář pro
sluneční svit je
nastaven!!

Kteroukoliv podmínku If-Then můžete kdykoliv upravit
kliknutím na ni a změnou nastavených podmínek
*Podmíněný scénář IF-THEN

4. Použití a nastavení
4) Sensory & If-Then podmínky
Ø Přidání sensoru slunečního svitu – provoz
Sluneční sensor a podmínky If-Then fungují automaticky následujícím způsobem

V případě výpadku napájení vašeho routeru je provoz zastaven

5. Aktualizace instalace

1) Přidat nové zařízení
Ø Zařízení Hz
Ø Zařízení BHz

2) Odstranit stávající zařízení
3) Sdílet mou instalaci (nové přenosné zařízení/ uživatel)
4) Změnit mé údaje k uživatelskému účtu

5. Aktualizace instalace
1) Přidat nové zařízení
Ø Zařízení Hz
V nabídce konfigurace aplikace LiveIn2 najdete všechna zařízení v instalaci. Pro přidání nového zařízení Hz postupujte podle postupu uvedeného
níže.

B

A

A

B
C

1

2

Přejděte do
Nabídka konfigurace

3

Klikněte na „přidat zařízení“ Zvolte technologii
Hz

4
Zvolte druh
výrobku

5
A- Přepněte zařízení do
režimu programování
(stisk 3 s PROG dálk. ovl.–
viz tutoriál pomocník)B- PAK stiskněte tlačítko
pokračovat

6
Stiskněte tlačítko
„testovat“

7
A- Stiskněte tlačítka
ovládání pro otestování
B- Přejmenovat zařízení
C- Ukončit

Zařízení konfigurovaná na Liveln2 musí instalovat odborník na pohony a automatizaci domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a s
předpisy platnými v zemi, kde se výrobek bude používat.

5. Aktualizace instalace
1) Přidat nové zařízení
Ø Zařízení BHz
V nabídce konfigurace aplikace LiveIn2 najdete všechna zařízení v instalaci. Pro přidání nového zařízení BHz postupujte podle postupu uvedeného
níže.
A

4

B
Vaše zařízení
má lokální
ovladač.

A

A- Uveďte svůj výrobek
do režimu programování
(stisk 3 s PROG dálk. ovl. viz tutoriál pomocník)B- PAK stiskněte tlačítko
pokračovat

1

2

3

Zvolte technologii
Klikněte na „přidat zařízení“
Přejděte do
BHz
Nabídka konfigurace

4
Zvolte typ výrobku
U dálkového ovládání
U snímače

4

C

Vaše zařízení
nemá žádný
spárovaný lokální
ovladač.

Zvolte konfiguraci vaší
instalace

7
A- Stiskněte tlačítka
ovládání nebo pravítko pro
otestování
B- Přejmenovat zařízení
C- Ukončit

Zařízení konfigurovaná na Liveln2 musí instalovat odborník na pohony a automatizaci domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a s
předpisy platnými v zemi, kde se výrobek bude používat.

5. Aktualizace instalace
2) Odstranit stávající zařízení
V nabídce konfigurace aplikace LiveIn2 najdete všechna zařízení v instalaci. Pro odstranění stávajícího zařízení postupujte podle postupu
uvedeného níže.

4
Pokud ok

A

B
C

1

2

Přejděte do
Nabídka konfigurace

Klikněte na koš zařízení,
které chcete odstranit

3

4

Je-li vaše zařízení
zařízením BHz,
bude odstraněno
automaticky stiskem
tlačítka ok.

A- Zkontrolujte, zda se
vaše zařízení nepoužívá ve
funkcích
B- Pokračujte
C- Zrušte

Tato operace mění vaši instalaci. Může mít vliv na stávající funkce, do nichž by bylo vaše zařízení zahrnuto. Před jakoukoli
operací odstranění se doporučuje obrátit se pro názor a pomoc instalátora prodejce.

Je-li vaše zařízení
zařízením Hz, postupujte
podle kroků odstranění,
které vám budou
vysvětleny krok za krokem

5. Aktualizace instalace
3) Sdílet mou instalaci (nové přenosné zařízení/ uživatel)
Můžete si zvolit sdílet svou instalaci s dalšími přenosnými zařízeními a uživateli. K tomu stačí:

1

Stáhnout si bezplatnou aplikaci „Simu LiveIn2“ na kompatibilní chytrý telefon nebo tablet
(Aplikace k dispozici v Apple Store nebo Google Play).

2

Pak na novém přenosném zařízení klikněte na stávající instalaci, zadejte identifikátory aší stávající instalace. vaší
stávající instalace.

Práva na instalaci jsou stejná na každém připojeném přenosném zařízení. Přesto jako majitel připojovací e-mailové adresy jste
hlavním uživatelem a jediným, kdo může měnit heslo.
(viz postup změnit mé uživatelské údaje)

5. Aktualizace instalace
4) Změnit mé údaje k uživatelskému účtu
Můžete si zvolit změnu některých údajů k vašemu uživatelskému účtu.

3
A

-

A- Vaše příjmení/ jméno

-

B- vaše poštovní adresa
(kromě země pobytu)

-

C- geolokace vašeho boxu LiveIn2
POZOR: Při stisknutí tohoto
tlačítka je třeba, aby se váš telefon
nacházel vedle vašeho boxu
LiveIn2

-

D- Vaše heslo

B

C

D

1
Přejděte do
Nabídky Účet

2

3

Klikněte na tlačítko edit
vpravo nahoře

Nyní můžete upravit
následující údaje

Geolokace vašeho boxu díky
poloze vašeho přenosného
zařízení umožňuje, aby funkce
hodin „soumrak“ a „úsvit“ byly
co nejpřesnější

Vaši e-mailovou adresu k uživatelskému účtu nebude možno změnit. Vaši zemi pobytu nebude možno změnit, neboť během aktivace
služby LiveIn2 jste podepsali všeobecné obchodní podmínky této země
– v případě potřeby kontaktujte službu SIMU.

6. Pomocník při řešení problémů
REŽIM INSTALÁTORA
1) Problém s připojením v režimu instalátora
2) Problém s konfigurací zařízení
Ø Zařízení Hz
Ø Zařízení BHz

UŽIVATELSKÝ REŽIM
1) Problém s vytvořením účtu
2) Problém s ovládáním zařízení
3) Problém s konfigurací zařízení

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s připojením v režimu instalátora

Problémy
Když stisknu
tlačítko CFG,
kontrolka
nebliká bíle

Zobrazení
chyby

Možné příčiny

Box LiveIn2 není připraven na vstup do režimu párování

Připojení
typu klíč wifi
LiveIn2
Během
skenování QR
kódu sken
nepracuje

Řešení
Po elektrickém připojení boxu vyčkejte, až se kontrolka
ustálí: svítí stále
Obvykle je barva červená; odpovídá boxu odpojenému od
sítě Internetu, jak to požaduje režim instalátora

Přejděte do nastavení vašeho přístroje

Při první instalaci LiveIn2 jste odmítli přístup k vašemu
fotoaparátu (popup povolení podléhá prvnímu pokusu)

Android/ nabídka aplikace, LiveIn2/ povolení fotoaparátu
aktivováno
IOS/ aplikace LiveIn2/povolení fotoaparátu

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s připojením v režimu instalátora

Problémy

Připojení
typu klíč wifi
LiveIn2
Při
připojování
boxu se
objevuje
chybové
hlášení

Zobrazení
chyby

Možné příčiny

Řešení

Box LiveIn2 není v režimu párování

Zkontrolujte, zda kontrolka bliká bíle – stav způsoben
stiskem tlačítka CFG na zadní straně boxu po dobu 3 s

Klíč wifi není zapojen do portu USB boxu

Zkontrolujte, zda klíč příslušenství LiveIn2 je řádně zapojen
do jednoho z portů USB boxu
Rada č. 1 = vraťte se ke kroku oskenování QR kódu z boxu
LiveIn2 (lze po celou dobu blikání kontrolky)

Your box is not in pairing mode

Nastavení vašeho telefonu neumožnila při tomto prvním
pokusu automaticky přepnout na síť wifi vysílanou boxem
LiveIn2
Cannot connect to the box,
please check everything is
plugged in
No box has been discovered

POZNÁMKA PRO UŽIVATELE CHYTRÉHO TELEFONU Apple
IOS <11
Vyzýváme vás, abyste přešli ručně do nastavení wifi vašeho
telefonu a zvolili wifi boxu livein2 (heslo se zkopíruje do vaší
schránky – pro přístup klikněte dvakrát)

Doba připojení k režimu instalátora byla překročena
(Doba 3 min včetně doby připojování)

Rada č. 2= přejděte dočasně do nastavení wifi vašeho
telefonu a zkontrolujte, že je váš telefon připojen k dočasné
síti wifi vysílané boxem (typ XXXXXXX), než QR kód
naskenujete z příslušné obrazovky aplikace LiveIn2
Jiná rada, pokud problém přetrvává – PREFEROVANÉ
ŘEŠENÍ
Deaktivujte mobilní data vašeho telefonu po dobu připojení k
režimu instalátora.
Jiná rada, pokud problém přetrvává – PREFEROVANÉ
ŘEŠENÍ
Odpojte a znovu připojte box k elektrickému napájení, než
přikročíte ke spárování v režimu instalátora
Zahajte postup znovu od začátku stiskem tlačítka CFG boxu
LiveIn2 po dobu 3 sekund (kontrolka bliká bíle), pak
oskenujte QR kód

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s připojením v režimu instalátora
Problémy

Připojení
typu kabel
LAN
(router)

Zobrazení
chyby

Možné příčiny
Box LiveIn2 není v režimu párování

Zkontrolujte, zda kontrolka bliká bíle – stav způsoben
stiskem tlačítka CFG na zadní straně boxu po dobu 3 s

Kabel LAN není správně připojen mezi routerem a boxem
LiveIn2

Zkontrolujte, zda je připojení mezi routerem a boxem
LiveIn2 správně provedeno (kabel LAN dodaný k boxu
LiveIn2 spojující box LiveIn2 s routerem)
Jak je uvedeno v aplikaci, přejděte dočasně k nastavením
wifi vašeho telefonu a připojte ho k používané síti wifi
routeru;

Your box is not in pairing mode

Váš telefon nebyl připojen ke stejné síti wifi jako router

Při
připojování
boxu se
objevuje
chybové
hlášení

Řešení

Cannot connect to the box,
please check everything is
plugged in

Pokud je jím modem Internetu zákazník, budete k připojení k jeho
síti potřebovat klíč wep;
Nezapomeňte také odpojit modem Internetu od připojení k síti
Internetu (místní wifi zůstává) – k tomu stačí dočasně odpojit
telefonní zásuvku (po dobu instalace v režimu instalátora)

Jiná rada, pokud problém přetrvává – PREFEROVANÉ
ŘEŠENÍ
Odpojte a znovu připojte box k elektrickému napájení, než
přikročíte ke spárování v režimu instalátora

No box has been discovered

Doba připojení k režimu instalátora byla překročena
(Doba 3 min včetně doby připojování)

Zahajte postup znovu od začátku připojením vašeho
telefonu k síti wifi připojené k boxu LiveIn2 kabelem
Ethernetu a tiskem tlačítka CFG boxu LiveIn2 po dobu 3
sekund (kontrolka bliká bíle), pak stiskněte ok.

Ve wifi komunikaci se vyskytl problém

Zkontrolujte kvalitu příjmu sítě z vašeho telefonu
Zahajte postup spárování v aplikaci LiveIn2 znovu od
začátku
Kontaktujte dodavatele sítě, pokud problém přetrvává

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora
Ø Zařízení Hz
Problémy

Zobrazení
chyby

Možné příčiny

Řešení
Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)

Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem
LiveIn2 z důvodu poruchy připojení wifi

Připojte se znovu do režimu instalátora, abyste znovu našli
seznam nakonfigurovaných zařízení
Je možné, že v seznamu najdete zařízení – otestujte je, zda
funguje, z nabídky zařízení.
Pokud tomu tak není, odstraňte je pomocí funkce odstranění
(koš) z nabídky konfigurace
Zopakujte proces přidání výrobku Hz

Spárování zařízení
Hz

Obrazovka vyhledávání
>2 min

Vyhledání zařízení
Hz se nedaří

Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s vaším
boxem LiveIn2 z důvodu problému dosahu wifi
vašeho přenosného zařízení k wifi boxu LiveIn2

Přejděte k nastavením vašeho přenosného zařízení,
zkontrolujte, zda jste stále řádně připojeni k síti wifi boxu
LiveIn2 a zkontrolujte výkon dostupný z vašeho telefonu
V případě potřeby – přibližte se k boxu LiveIn2, když
provádíte operace konfigurace.
Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)

Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem
LiveIn2 z důvodu aktualizace boxu
To je možné, pokud je váš kabel LAN připojen k
boxu pomocí aktivního internetového připojení
Obrazovka porucha
spárování

Znovu připojte box LiveIn2 k elektrickému napájení a
nezapomeňte odstranit veškeré internetové připojení.
Pokud je používaným routerem wifi modem Internetu,
odpojte připojení k síti Internetu (místní wifi zůstává) tak, že
dočasně odpojíte telefonní zásuvku (po dobu instalace v
režimu instalátora)

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora
Ø Zařízení Hz
Problémy

Možné příčiny

Neuvedli jste zařízení Hz do režimu
programování, jak bylo požadováno

Spárování
zařízení Hz
Zařízení Hz
nereaguje na
příkazy zaslané
z obrazovky
testování

Vaše zařízení Hz je mimo dosah rádiového
signálu boxu LiveIn2
Pro připomenutí: Dosah rádiového signálu je 200
m ve volném prostoru a 20 m mezi 2 betonovými
zdmi

Vizualizace
Příčina
V takovém případě není na
vašem poháněném
zařízení žádné zpětné
hlášení

V tom případě byla první
zpětná vazba při
„naprogramování zařízení,
ale už nebyla žádná 2.
zpětná vazba

Paměť vašeho zařízení Hz je naplněná.
Pro připomenutí: Zařízení Hz unese až 12
vysílačů a 3 snímače
Kromě zásuvky ON/OFF Hz (až 5 vysílačů)

V tom případě, zde
správně byly 2 zpětné
vazby

Řešení
Použijte tlačítko opakovat pokus na obrazovce testování,
které vás pošle zpět na krok „naprogramování“ vašeho
zařízení
V případě potřeby postupujte podle tutoriálu „být veden“
Je-li to možné, přibližte box LiveIn 2 k tomuto zařízení
Pokud možno umístěte box LiveIn2 doprostřed zařízení
instalace.
Postup znovu zopakujte pomocí tlačítka „opakovat
pokus“ - uveďte pohon do režimu programování, pokud
v něm již není
Odhadněte, kolik vysílačů/ kanál bylo naprogramováno
na zařízení.
Odstraňte alespoň 1, abyste mohli připojit box LiveIn2
Postup znovu zopakujte pomocí tlačítka „opakovat
pokus“ - je třeba provést operaci naprogramování

Vaše zařízení Hz není ve stavu, aby mohlo
fungovat a být ovládáno pomocí LiveIn2
Např. Pohon mimo napětí/ vadný/ nenastavený

Žádná zpětná vazba
pohonu

Zkontrolujte uživatelskou funkčnost pomocí
samostatného ovladače

Vaše zařízení není kompatibilní s řešením LiveIn2

Žádná zpětná vazba
pohonu

Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu kompatibility
dostupném na stránce livein.simu.com

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora
Ø Zařízení BHz
Problémy

Zobrazení
chyby

Možné příčiny

Řešení
Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)

Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem
LiveIn2 z důvodu poruchy připojení wifi

Připojte se znovu do režimu instalátora, abyste znovu našli
seznam nakonfigurovaných zařízení
Je možné, že v seznamu najdete zařízení – otestujte je, zda
funguje, z nabídky zařízení.
Pokud tomu tak není, odstraňte je pomocí funkce odstranění
(koš) z nabídky konfigurace
Zopakujte proces přidání výrobku BHz

Spárování zařízení
BHz
Typ pohonu

Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s vaším
boxem LiveIn2 z důvodu problému dosahu wifi
vašeho přenosného zařízení k wifi boxu LiveIn2

Vyhledání zařízení
BHz se nedaří
Obrazovka vyhledávání
>3 min

Přejděte k nastavením vašeho přenosného zařízení,
zkontrolujte, zda jste stále řádně připojeni k síti wifi boxu
LiveIn2 a zkontrolujte výkon dostupný z vašeho telefonu
V případě potřeby – přibližte se k boxu LiveIn2, když
provádíte operace konfigurace.
Zavřete aplikaci LiveIn2 vynucením zavření aplikace)

Vaše přenosné zařízení ztratilo spojení s boxem
LiveIn2 z důvodu aktualizace boxu
To je možné, pokud je váš kabel LAN připojen k
boxu pomocí aktivního internetového připojení

Znovu připojte box LiveIn2 k elektrickému napájení a
nezapomeňte odstranit veškeré internetové připojení.
Pokud je používaným routerem wifi modem Internetu,
odpojte připojení k síti Internetu (místní wifi zůstává) tak, že
dočasně odpojíte telefonní zásuvku (po dobu instalace v
režimu instalátora)

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora
Ø Zařízení BHz
Problémy

Spárování zařízení
BHz
Typ pohonů/
přijímačů
S ovladačem
Vyhledání zařízení
BHz se nedaří

Možné příčiny

Neuvedli jste zařízení BHz do režimu
programování, jak bylo požadováno

Vaše zařízení BHz je mimo dosah rádiového
signálu boxu LiveIn2
Pro připomenutí: Dosah rádiového signálu je
200 m ve volném prostoru a 20 m mezi 2
betonovými zdmi
Vaše zařízení BHz ve stavu, aby mohlo
fungovat a být ovládáno pomocí LiveIn2
Např. Pohon mimo napětí/ vadný/nenastavený
Vaše zařízení není kompatibilní s řešením
LiveIn2

Vaše zařízení je již vybaveno dálkovým
ovládáním ze zpětným hlášením a tedy
stávajícím bezpečnostním klíčem.

Vizualizace
Příčina
V takovém případě není na vašem
poháněném zařízení žádné zpětné
hlášení

V tom případě byla první zpětná vazba
při „naprogramování zařízení, ale už
nebyla žádná 2. zpětná vazba

Žádná zpětná vazba pohonu

Řešení
Zopakujte proces přidání a nezapomeňte
provést krok „naprogramování“ vašeho
zařízení
V případě potřeby postupujte podle tutoriálu
„být veden“
Je-li to možné, přibližte box LiveIn2 k
tomuto zařízení. Pokud možno umístěte box
LiveIn2 doprostřed zařízení instalace.
Zopakujte proces přidání.
Uveďte pohon do režimu programování,
pokud v něm již není.
Zkontrolujte uživatelskou funkčnost pomocí
samostatného ovladače

Žádná zpětná vazba pohonu

Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu
kompatibility dostupném na stránce
livein.simu.com

V tom případě byla první zpětná vazba
při „naprogramování zařízení, ale už
nebyla žádná 2. zpětná vazba

V tom případě vás vyzýváme, abyste přešli
do nabídky „Spravovat stávající instalaci se
zpětným hlášením“(obrázek instalátora v
nabídce konfigurace vpravo nahoře) a
postupovali podle postupu „přijmout
bezpečnostní klíč“

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s konfigurací zařízení v režimu instalátora
Ø Zařízení BHz
Problémy

Možné příčiny

Řešení

Spárování zařízení BHz
Typ pohonů/ přijímačů
BEZ ovladače

Vaše zařízení BHz má již stávající ovladač typu dálkového
ovládání nebo například jednokanálového nástěnného vysílače

Po identifikaci tohoto ovladače zopakujte postup přidání, ale
tentokrát pomocí postupu přidání zařízení/ pomocí ovladače
V případě potřeby postupujte podle nápovědy krok za
krokem „být veden“.

Vyhledání zařízení BHz se
nedaří

Vaše zařízení BHz je mimo dosah rádiového signálu boxu
LiveIn2

Je-li to možné, přibližte box LiveIn2 k tomuto zařízení.
Pokud možno umístěte box LiveIn2 doprostřed zařízení
instalace.

Pro připomenutí: Dosah rádiového signálu je 200 m ve volném
prostoru a 20 m mezi 2 betonovými zdmi

Zopakujte proces přidání.
Uveďte pohon do režimu programování, pokud v něm již
není.

Vaše zařízení BHz ve stavu, aby mohlo fungovat a být ovládáno
pomocí LiveIn2
Např. Pohon mimo napětí/ vadný/ nenastavený

Zkontrolujte, zda je zařízení řádně napájeno.

Vaše zařízení není kompatibilní s řešením LiveIn2

Zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu kompatibility
dostupném na stránce livein.simu.com

Vaše zařízení je již vybaveno dálkovým ovládáním ze zpětným
hlášením a tedy stávajícím bezpečnostním klíčem.

V tom případě vás vyzýváme, abyste přešli do nabídky
„Spravovat stávající instalaci se zpětným hlášením“(obrázek
instalátora v nabídce konfigurace vpravo nahoře) a
postupovali podle postupu „přijmout bezpečnostní klíč“

6. Pomocník při řešení problémů
1) Problém s vytvořením účtu
Problémy

Zobrazení chyby

Při potvrzování
vytvoření účtu se
objevuje chybové
hlášení

Your box is not connected

Server is down for
maintenance

Možné příčiny

Řešení

Váš box není připojen k síti Internetu

Zkontrolujte, zda kontrolka boxu LiveIn2 svítí zeleně
Pokud tomu tak není, zkontrolujte, zda je kabel LAN sítě
řádně připojen k vašemu modemu Internetu.
Vyčkejte, až bude kontrolka svítit zeleně před dalším
potvrzením účtu.
Operace aktualizace vašeho boxu, je-li připojen poprvé k
síti, může zabrat několik minut v závislosti na rychlosti
vašeho připojení k Internetu

Váš telefon již nemá přístup k Internetu

Přejděte k parametrům vašeho telefonu, připojte se k síti wifi
pomocí Internetu nebo aktivujte mobilní data

Kód PIN boxu LiveIn2, který jste zadali,
není správný

Vraťte se na první obrazovku vytvoření účtu a zkontrolujte,
zda zadaný kód PIN odpovídá kódu na štítku boxu LiveIn2.

Na serveru LiveIn2 probíhá údržba nebo
aktualizace

Čekejte prosím a zkuste to v následující půlhodině.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte simu pro více
informací.

6. Pomocník při řešení problémů
2) Problém s ovládáním zařízení

Problémy
Má nabídka ovládání již
není přístupná (šedá)

Pohon naprogramovaný
na LiveIn2 přestává
odpovídat na povely

Možné příčiny

Řešení

Váš box je odpojen od sítě
Váš box není napájen ze sítě

Zkontrolujte stav boxu LiveIn2 z aplikace.
Viz Hlavní nabídka/ Stav statut aplikace
Uveďte svůj box znovu do funkčního stavu

Váš box je odpojen od sítě
Váš box není napájen ze sítě

Zkontrolujte stav boxu LiveIn2 z aplikace.
Viz Hlavní nabídka/ Stav statut aplikace
Uveďte svůj box znovu do funkčního stavu

Pohon není aktivován.

U pohonu BHz se v aplikaci na ikoně pohonu objeví chybové hlášení
U pohonu Hz to můžete zkontrolovat pomocí jiného vysílače než
LiveIn2 a zjistit, jestli pohon funguje správně;
Pokud tomu tak již není, proveďte údržbu pohonu.

Pohon je mimo dosah

Zkontrolujte prostředí instalace Jsou zde nové prvky narušující
rádiovou komunikaci?
(např. kovové předměty/ uzavřený prostor/ jiné interference
rádiového signálu/..)
=>Odstranit rušivý prvek

6. Pomocník při řešení problémů
3) Problém s konfigurací zařízení

Instalaci zařízení nakonfigurovaných na LiveIn2 musí provádět odborník
na pohony a automatizaci domácnosti v souladu s pokyny společnosti Simu a s předpisy platnými v
zemi, kde se výrobek bude používat.
Řešení LiveIn2 je řešení prodávané odborníky
na pohony a automatizaci domácnosti.
Pro provedení aktualizace zařízení v instalaci se tedy prosím obraťte na svého prodejce instalátora
LiveIn2. (mimo část individuální úprava)

6. Pomocník při řešení problémů

SIMU vás provází instalací a použitím LiveIn 2!

7. Technické údaje
1) Box LiveIn2
Ø Box
Ø Rádio
Ø Síťový adaptér

2) Služba LiveIn2
Ø Mobilní aplikace
Ø Kompatibilita zařízení
Ø Funkce

***Funkce dostupné pouze při přidání „satelitních“ prvků (vysílač scénáře/ snímač..) podle budoucí dostupnosti těchto satelitů

7. Technické údaje
1) Box LiveIn2
ØBox

Provozní teplota

0°C - 50°C

Třída produktu

II

Třída ochrany

IP20

Vlhkost okolního prostředí

From 30% to 85%

Rozměry (DxŠxV)

151 x 142 x 60 mm.

Materiál

Plastic

Běžný provoz

spotřeba 5 V stejnosm. 800 mA

7. Technické údaje
1) Box LiveIn2
Ø

Rádio

Pracovní kmitočet

- 868-870 MHz SIMU-BHz obousměrný třípásmový
(io-homecontrol)
- 433.420 MHz SIMU-Hz

Dosah signálu

200 m ve volném prostoru
20 m přes 2 vyztužené betonové stěny
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1) Box LiveIn2
Ø

Síťový adaptér

Napájení

5 VDC spotř. < 0,8 A pomocí napájecího
kabelu
230 VCA / 50 Hz
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2) Služba LiveIn2
Ø

Mobilní aplikace

Kompatibilita

Android/IOS
telefon nebo tablet

Minimální požadavky

S přístupem k internetu wifi nebo 3g/4g
MINIMÁLNĚ ANDROID 5.0
MINIMÁLNĚ IOS 9
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2) Služba LiveIn2
Ø

Kompatibilita zařízení

Kompatibilita

rádio SIMU-Hz a SIMU-BHz
Seznam kompatibilních zařízení
www.livein.simu.com

A/ NEBO

7. Technické údaje
2) Služba* LiveIn2
Ø

Funkce

Ovládání zařízení na dálku (jednotlivých nebo po skupinách)
Funkce scénář

(podle aplikace nebo vysílače scénáře ***)

Funkce hodiny

X

(Doporučeno**: 30 Hz / 30 BHz / 20 skupin)

X

(Doporučeno**: 30 scénářů na aplikaci / 10
vysílačů)

Nastavený čas (možná simulace
přítomnosti)
Kosmický čas: úsvit, soumrak

(Doporučeno: 30 scénářů na aplikaci / 10
vysílačů)

Funkce snímač*** a if-then****
Přístup k automatickým aktualizacím

X

(Doporučeno**: 20 snímačů 20 If-then)

X

* Žádný závazek na konkrétní dobu pro používání těchto služeb. Přístup ke službám SIMU pro LiveIn2 předpokládá souhlas s našimi všeobecnými
obchodními podmínkami (k dispozici na www.livein.simu.com/cz). Tyto podmínky vám budou předloženy k souhlasu při vašem přihlášení k těmto službám.
**v zájmu plynulé funkce rozhraní a instalace LiveIn2 vám doporučujeme omezit funkce, i když jich lze uložit víc.
***Funkce dostupná pouze při přidání satelitních přístrojů (vysílač scénáře, senzor slunečního svitu)
****Volitelné scénáře

Tímto prohlášením společnost SIMU potvrzuje, že rádiové zařízení, na které se vztahují tyto pokyny, splňuje požadavky směrnice týkající se rádiových zařízení 2014/53/EU a ostatní základní
požadavky příslušných evropských směrnic. Kompletní text prohlášení o shodě EU je dostupný na stránkách www.simu.com.

Apple, logo Apple, iPhone, iPad jsou registrované ochranné známky Apple Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. AppStore je chráněná značka patřící společnosti Apple Inc. Google
PLAY je registrovaná ochranná známka Google Inc.

DĚKUJEME vám, že jste si vybrali

