
Sterowanie smart home FIBARO od teraz
możliwe przy pomocy Google Assistant
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Polscy użytkownicy smart home FIBARO do tej pory mogli sterować swoim inteligentnym domem przy

pomocy Google Assistant m.in. po angielsku (w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA oraz Australii), niemiecku,

hiszpańsku czy francusku. Od dziś każdy zainteresowany będzie mógł zarządzać oświetleniem, roletami,

bramami i innymi urządzeniami zintegrowanymi ze smart home FIBARO przy pomocy asystenta Google w

języku polskim. System producenta z Polski przeszedł bardzo wymagający proces certy�kacji.

Integracje motorem napędowym
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FIBARO umożliwiało sterowanie głosowe swoim systemem jeszcze przed nastaniem ery asystentów

głosowych. Silna integracja producenta z Polski i Google Assistant to wyjście naprzeciw oczekiwaniom

użytkowników, którzy chcą posiadać jeden spójny system komunikacji. Obecnie obaj producenci oprócz

sterowania głosowego dostarczają aplikacje, które umożliwiają zarządzanie smart home.

Sterowanie nigdy nie było bardziej intuicyjne

Komendy sterujące inteligentnym domem można wypowiedzieć po polsku jednym zdaniem, bez

konieczności wskazywania systemu, który steruje danym urządzeniem. Bardzo prostym przykładem może

być np. włączenie światła  Wystarczy poprosić asystenta: Hej Google, włącz wszystkie światła / ustaw

światła na 40% mocy  / ustaw światła w sypialni na kolor czerwony/ otwórz bramę / otwórz rolety / steruj

bramą Nice itp.  –Komenda zadziała bez potrzeby zachowywania ścieżki wywołania, np.: “Hej Google, talk

to FIBARO…”

W FIBARO wierzymy, że tylko dzięki pełnej integracji z wiodącymi dostawcami asystentów głosowych
będziemy w stanie sprostać zmianom i naturalnym procesom, jakie dokonują się współcześnie w całej
branży IoT. Cieszy nas zatem ten ważny krok dla rozwoju i popularyzacji rozwiązań smart home w Polsce –
kraju, z którego pochodzi FIBARO. – mówi Adam Krużyński, CEO FIBARO.

Nasz zespół RnD na co dzień współpracuje z najważniejszymi globalnymi dostawcami asystentów
głosowych, takimi jak Amazon Alexa i Apple Siri, i dbają o to, by system FIBARO był zawsze w czołówce
jeśli chodzi o rozwiązania, które mogą usprawnić życie naszym użytkownikom. Udostępnienie sterowania
inteligentnym domem FIBARO przy pomocy asystenta Google w języku polskim to duży krok dla
popularyzacji tego rozwiązania w naszym kraju. – dodaje Krzysztof Banasiak, CTO FIBARO.

Smart home FIBARO do Twoich usług

Inteligentnym domem FIBARO sterować można przy pomocy dedykowanych aplikacji FIBARO Home

Center (dostępna na iOS i Android), przy pomocy gestu, urządzeń wyzwalających (np. jak The Button,

KeyFob) oraz głosowo przy pomocy np. używając Google Assistant w języku polskim, angielskim,

niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskich oraz po portugalsku. Do poprawnego sterowania smart

home FIBARO przy pomocy asystenta Google potrzebne jest zintegrowanie urządzenia z centralami:

FIBARO Home Center 3,  Home Center 3 Lite, Home Center 2 oraz Home Center Lite.

Pełna lista dostępnych funkcji dostępna jest na stronie: https://manuals.�baro.com/knowledge-base-

browse/google-assistant-�baro-integrations/
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