
Bine ai venit, simplitate!

EVOLUȚIE ÎN 
AUTOMATIZAREA 

LOCUINȚEI



MyHOME_UP
EVOLUȚIA ÎN 

AUTOMATIZAREA 
LOCUINȚEI 

MyHOMEServer1
Inima sistemului 
MyHOME_Up:  
serverul ce permite 
controlul prin aplicație.

KitchenGround �oor +

Music

Coloured light

Light

Shutter

MyHOME_Up App 
O singură aplicație 
pentru a asocia 
dispozitivele și 
pentru a controla 
toate funcțiile.

MyHOME_Up
EVOLUȚIE ÎN AUTOMATIZAREA LOCUINȚEI

  FĂRĂ CONFIGURARE FIZICĂ

  AUTO-ÎNVĂȚARE  
   ȘI ASOCIERE A DISPOZITIVELOR  
   UTILIZÂND APLICAȚIA

  CONTROLUL SCENARIILOR 
    INTELIGENTE

O singură aplicație pentru a asocia cu 
ușurință toate dispozitivele, pentru a 
controla și personaliza toate funcțiile 
MyHOME_Up.



Apasă butoanele 
dispozitivelor pe care 
vrei să le asociezi.

Setarea este 
completă. 
Actuatoarele și 
controlul acestora 
sunt asociate.

Acum urmează  
pașii din aplicație

Pentru fiecare funcție 
pe care vrei să o 
setezi, selectează 
pictograma 
corespunzătoare și 
dă-i un nume.

Odată ce faza de setare a fost 
terminată, aplicația este deja 

configurată.

Descarcă aplicația MyHOME_Up  
disponibilă pentru tabletă și 
smartphone, iOS și Android.

Deschide aplicația MyHOME_Up: 
toate dispozitivele vor fi la îndemâna ta, 
pentru a fi asociate

Conectează și alimentează toate echipamentele 
sistemului MyHOME_Up_1
_2 Conectează dispozitivul MyHOMEServer1: 

procedura de auto-învățare va fi complet 
automată. După câteva minute, toate actuatoarele 
vor fi pregătite pentru asociere

_3

EȘTI INSTALATOR?

BUS

MyHOMEServer1

DISPONIBIL PE

*MyHOMEServer1 necesită conectarea prin cablu la internet sau la rețeaua 
de date a locuinței.

DISPONIBIL PE



Controlezi oricând și de oriunde toate funcțiile 
sistemului MyHOME_Up. 

Poți controla cu ușurință obiectele 
conectate, cum ar fi:

Muzică Lumini colorate

Cloud

Poți controla cu ușurință toate funcțiile sistemului 
de automatizare, direct din aplicație,  
cu orice dispozitiv mobil.

EȘTI UTILIZATOR?

Îți poți crea singur scenariile în funcție de nevoile 
tale și le poti activa:

MyHome_Up te ține la curent 
cu ce se întâmplă acasă, 

prin trimiterea de notificări atunci când 
un scenariu sau o acțiune se execută.

PROGRAMAT:
executare 
automată pe baza 
unei condiții de 
timp.

PRIN 
GEO-LOCALIZARE:  
în funcție de unde te 
afli față de casa ta.

BAZAT PE 
EVENIMENTE:  
funcționarea depinde 
de un eveniment din 
sistem (temperatura 
dorită, nivelul de 
consum, apăsarea 
unui buton etc.), sau 
de condițiile meteo.
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Tel:   +4021.232.07.77
Fax:  +4021.232.07.76

Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro

Descarcă aplicația 
pentru iPhone

Descarcă aplicația 
pentru Android

KitchenGround �oor +

Music

Coloured light

Light

Rolling shutter


