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Zařízení Simu-Hz

Doporučená ikona v aplikaci

Dostupné povely

Motor T3,5 Hz.02
Motor T5 Hz.02

Nahoru

Motor T5 E Hz

Stop/ Mezipoloha**

Motor T5 AUTO SHORT Hz

Dolů

Motor T6 Hz.02
Motor T3,5 E Hz.DC 12V / Autosun
Motor DMI 5 Hz. 01

Nahoru
Stop/ Mezipoloha**

Motor DMI 6 Hz. 01

Dolů

Motor T3,5 ESP Hz DC 12V + solární panel /
baterie

Nahoru

Motor T3,5 ESP Hz CC

Stop/ Mezipoloha**

Motor T5 ESP Hz

Dolů

Motor T6 ESP Hz

Externí přijímač Hz do boxu

Nahoru
Stop/ Mezipoloha**
Dolů

Mikro přijímač Hz pod vypínač - pro rolety

Motor GM600

Nahoru

Motor GM800

Stop

Motor GM1000

Dolů

Mikro přijímač Hz pod vypínač - pro světla

Zapnout / vypnout

Oblíbená úroveň jasu**
Zapnout /

Přijímač pro LED osvětlení 12V DC

vypnout
Stmívání

Sluneční a větrný senzor EOSUN

Aktivace / deaktivace sluneční funkce***

UPOZORNĚNÍ
Motor a/nebo elektrické zařízení ovládané vysílačem LiveIn smí instalovat pouze kvalifikovaný odborník na motorizaci a domácí automatizaci a
odpovídá, za provedení instalace v souladu s platnými zákony, normami a návodem k použití od společnosti SIMU.

*Seznam kompatibilních otestovaných výrobků platný od 25/11/2015
Pro detailní informace o kompatibilitě se dotažte společnosti SIMU jejího nejbližšího prodejce.
** Zařízení LiveIn nedokáže nastavit oblíbenou mezipolohu, ale tato musí být nejdříve nastavena lokálním ovladačem, pokud je takový k dispozici a
pokud zařízení umožňuje funkci mezipolohy.
*** Dostupné pouze u pohonů a přijímačů vybavených funkcí příjmu sluneční automatiky.
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Zařízení Simu-Hz

NEKOMPATIBILNÍ S LIVEIN

LiveIn je propojené řešení pro lokální i vzdálené ovládání zařízení (rolety, markýzy, žaluzie, osvětlení, garážová vrata atd.) pomocí chytrého telefonu
a dotykového tabletu (Android / Apple). SIMU důrazně nedoporučuje vzdálené ovládání zařízení v sekvenčním režimu a ovládání vrat bez
bezpečnostních prvků (infrazávor), pokud není zajištěn dokonalý výhled uživatele na ovládané zařízení, protože vysílač LiveIn neposkytuje
zpětnou vazbu (jaký signál byl vyslán a v jakém stavu je ovládané zařízení).

Řídicí jednotka RSA Hz

NEKOMPATIBILNÍ S LIVEIN
Externí přijímač
Standard receiver SA Hz

Doporučení a opatření před použitím vysílače LiveIn s některými zařízeními:

Upozornění: Některá motorizovaná zařízení neobsahují funkci detekce překážky a pohybují se velkou silou, která může při nesprávném zacházení
zapříčinit poškození majetku nebo zdraví . Pro zajištění bezpečnosti musí být tato zařízení vybavena doplňkovým zařízením pro detekci osob a
překážek v dráze pohybu, jako je infrazávora, dotyková lišta nebo jiné zařízení. Bezpečnost musí být zajištěna na všech vratech, vjezdových
branách, roletách a.j. představujících riziko zachycení nebo střihu. Tato povinná opatření se mohou lišit v závislosti na zemi použití.
Společnost SIMU upozorňuje , že tato zařízení smí instalovat pouze kvalifikovaná osoba v oboru elektro, domází automatizace a motorizace, která
odpovídá za provedení montáže v souladu s návodem k použití výrobku, s místně platnými normami, zákony a vyhláškami. Pro bližší informace
kontaktujte SIMU nebo jejího nejbližšího prodejce.
V souladu se směrnicí ČSN EN 12453 vztahující se k bezpečnosti motorizovaných vrat, vjezdových bran a jiných motorizovaných výplní stavebních
otvorů, musí být zařízení ovládané vysílačem LiveIn vybaveno funkcí detekce překážky nebo doplňkovým zařízením pro rozpoznání osob a překážek
v dráze pohybu vrat nebo vjezdových bran, protože nelze vždy zaručit, že uživatel bude mít vždy dokonalý výhled na pohybující se zařízení.
Osoba provádějící montáž si je vědoma uvedených instrukcí a požadavků a zajistí kroky k jejich splnění a dosažení bezpečnosti při používání
vysílače LiveIn. Osoba provádějící montáž musí informovat uživatele o možných rizicích a zásadách správného použití zařízení ovládáného
dálkovým vysílačem LiveIn. Společnost SIMU nenese odpovědnost za případná zranění nebo škody na majetku, pokud osoba provádějící montáž
nesplní tyto povinnosti a instrukce.

