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Urządzenia Simu-Hz Zalecana ikona (y) w Aplikacji Dostępne polecenia

T3,5 Hz.02

T5 Hz.02

T5 E Hz

T5 AUTO SHORT Hz

T6 Hz.02

T3,5 E Hz DC / Autosun

DMI 5 Hz. 01

DMI 6 Hz. 01

T3,5 ESP Hz DC

T5 ESP Hz

T6 ESP Hz

Odbiornik Hz

Mikro odbiornik Hz do rolet

GM600

GM800

GM1000

Mikro odbiornik Hz do oświetlenia

Odbiornik LED DC Hz

*Wykaz kompatybilnych urządzeń testowanych 25/11/2015

***Tylko dostępna dla napędów posiadających funkcję słoneczną.

** Urządzenie LiveIn nie może być użyte do ustawiania pozycji ulubionej; pozycja ta powinna być ustawiona za pomocą indywidulanego sterownika 
Simu-Hz, jeżeli napęd jest posiada tę funkcję.

Wykaz kompatybilnych* urządzeń z 

T3,5 ESP Hz DC + napędowe rozwiązanie 
słoneczne

Aktywacja/ dezaktywacja funkcji 
słonecznej***
Czujnik wiatrowo/słoneczny EOSUN Hz

Aby upewnić się, że urządzenie jest kompatybilne z rozwiązaniem LiveIn, zapraszamy do bliższego kontaktu z instalatorem dealera
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Stop/ Pozycja Ulubiona**
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Aktywacja Dezaktywacji

The motor drive for LiveIn must be installed and configured by a professional in home motorisation and automation, in
accordance with SIMU instructions and applicable regulations in the country of installation.

IMPORTANT
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Urządzenia Simu-Hz         NIEKOMPATYBIILNE Z LIVEIN

Środki ostrożności gdy używany LiveIn z niektórymi urządzeniami

Wykaz kompatybilnych* urządzeń z

Odbiornik uniwersalny SA Hz

Odbiornik RSA Hz

LiveIn jest urządzeniem automatyki domowej zapewniającym lokalne lub zdalne zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami budynków (roletami, 
osłonami przeciwsłonecznymi, bramami garażowymi, itp.) za pomocą smartfonu lub tabletu. Ze względu na możliwość sterowania tego rodzaju 
urządzeniami zdalnie poza zasięgiem wzrokiem użytkownika, SIMU zabrania używania urządzenia LiveIn z urządzeniami sterowanymi 
sekwencyjnie wymienionymi poniżej to znaczy urządzeniami, które nie dają możliwości, aby Użytkownik wiedział, jakie polecenie zostało wysłane.

Ostrzeżenie: Niektóre systemy zarządzające zasilaniem nie zawierają wewnętrznych urządzeń detekcji przeszkód i generują duże siły, które mogą
prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia mienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, muszą być zainstalowane urządzenia detekcji 
przeszkód, takie jak  listwy bezpieczeństwa o dużej czułości, fotokomórki lub inne urządzenia bezpieczeństwa na wszystkich obszarach działania bram, 
bram garażowych lub rolet, stanowiących zagrożenie uwięzienia lub przecięcia.
Te obowiązkowe wymagania regulacyjne mogą różnić się w zależności od kraju instalacji.

SIMU prosi instalatora, profesjonalistę z zakresu napędów i automatyki domowej, aby odnosił się do szczegółowych instrukcji dla zainstalowanych 
urządzeń i do obowiązujących norm. Skontaktował się z SIMU w celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości.

- Zgodnie z normą EN 12453 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania elektrycznie sterowanych drzwi i bram, użycie urządzenia LiveIn do sterowania 
automatyczną bramą garażową lub bramą poza zasięgiem wzroku Użytkownika wprowadza obowiązek instalacji urządzenia bezpieczeństwa takiego 
jak fotokomórki dla zautomatyzowanego systemu.

Instalator potwierdza, świadomie na podstawie tych instrukcji i podejmuje kroki w celu zapewnienia zgodności z nimi w instalacji i użytkowaniu 
produktów. Instalator musi przeszkolić użytkownika w prawidłowym korzystaniu z tego urządzenia i ostrzec użytkownika o zagrożeniach związanych z 
funkcjonowaniem i obsługą tego urządzenia zdalnie. SIMU nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jeżeli Użytkownik nie będzie stosował 
się do tych instrukcji

NIEKOMPATYBILNE Z LIVEIN
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