
Instalační příručka
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Vážený zákazníku,
pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu pro instalaci TaHoma®.

 Î Box TaHoma® může instalovat odborník nebo soukromá osoba.
 Î Zařízení musí mít připojení k internetu s internetovým modemem (funkce routeru a DHCP aktivovány) vybaveným zásuvkou Ethernet.

Pokud má internetový modem pouze jedinou zásuvku Ethernet, je možné použít vybavení typu router Ethernet pro připojení více zařízení.

 Î Je nezbytné zjistit číslo PIN boxu TaHoma® (toto číslo se nachází na etiketě nalepené pod schránkou TaHoma® a bude potřeba během aktivace této schránky).

Předběžné požadavky

Bezpečnostní pokyny
Před instalací a používáním tohoto výrobku si pozorně pročtěte tento návod.
Pracovník provádějící instalaci musí dodržovat normy a právní předpisy platné v zemi instalace a in-
formovat své zákazníky o podmínkách používání a údržby výrobku.
Použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce – firma Somfy – je zakázáno. Použití výrobku pro 
jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu 
záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenese odpovědnost za vzniklé následky.
Před instalací vždy nejdříve ověřte kompatibilitu tohoto výrobku s konkrétním zařízením a příslušen-
stvím.

Úplné vypnutí výrobku je možné jen tak, že se odpojí přívodní kabel.
Dbejte na to, aby tento byl při používání stále přístupný.

Opatření pro použití
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Instalace boxu TaHoma®

Pro zlepšení rádiového dosahu se doporučuje umístit box TaHoma® do svislé 
polohy, do středu domu a na místo, které není izolované.
(Neumisťujte do kovové skříně).

Po inicializační sekvenci, která může 
trvat několik minut, se dvě zelené 
kontrolky na předním panelu boxu 
TaHoma® rozsvítí zeleně: box je 
aktualizován a lze ho používat.

Dejte box TaHoma® do minimální 
vzdálenosti 30 cm od routeru.

Během inicializační sekvence box 
TaHoma® neodpojujte.

Ethernetový kabel

Napájecí kabel

Router s připojením k internetu
(vyobrazení je nezávazné)

Box TaHoma®
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Představení boxu TaHoma®

1 Tlačítko změny režimu (*) 2 Kontrolka stavu režimu 3 Kontrolka stavu připojení 
k internetu 4 Zásuvka Ethernet

5 Kód PIN boxu TaHoma® 6 Zásuvka USB 7 Zástrčka síťového 
adaptéru

(*) Změna režimu = aktivace/deaktivace funkcí „Scénáře“ a „Diář“.
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 Uvedení do provozu
Aktivace boxu TaHoma®

www.somfypro.fr www.somfypro.ch

www.somfynetz.de www.somfynordic.dk

www.somfynetz.at www.somfynordic.fi

www.somfypro.be www.somfynordic.com

www.somfypro.nl www.somfynordic.se

Osoba provádějící instalaci si předem připraví informace o koncovém uživateli (příjmení, jméno, e-mailová adresa), které jsou nezbytné pro vytvoření uživatelského účtu.

Soukromá osoba  Soukromou osobou:

 Î Přejděte na stránky www.somfy-connect.com.
 Î Klikněte na „Vytvořit můj účet“.
 Î Zvolte zemi.
 Î Zadejte informace umožňující vytvoření účtu.

• Obdržíte potvrzující e-mail ke svému účtu.

Jakmile je účet potvrzen (kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu) váš box TaHoma® je aktivován. Pro spuštění konfigurace rozhraní Tahoma® se můžete vrátit na „www.
somfy-connect.com“.

Osoba
provádějící instalaci  Odborníkem:

Aktivaci boxu TaHoma® je možné provést předem nebo v bydlišti koncového uživatele.
Osoba provádějící instalaci se musí připojit na internetové stránky Somfy vyhrazené pro odborníky z jeho země a musí postupovat podle uvedeného postupu.
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Konfigurace rozhraní TaHoma®

Přidat 
Přidáte nové vybavení

Odstranit 
Odstraníte vybavení

Přejmenovat  
Přejmenujete a/nebo identifikujete vybavení

1 – Registrace vybavení

 Pro zahájení konfigurace TaHoma® klikněte na „  “.

Po vytvoření účtu na Somfy-connect.com, můžete začít s konfigurací svého bydlení. 
Konfigurace boxu TaHoma® se provádí ve dvou hlavních etapách:

1) registrace vybavení,
2) konfigurace bydlení.
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Konfigurace rozhraní TaHoma®

 Î Zvolte typ vybavení k instalaci (ovládač nebo čidlo) a postupujte podle pokynů na displeji.

 Zvolte technologii svého vybavení

 Klikněte na tlačítko přidat 

Pro zjištění technologie vybavení se můžete podívat na piktogram na 
zadní straně jeho dálkového ovládání (RTS nebo IO) 

Příklad: Vícekanálové dálkové ovládání pro pohyblivé žaluzie

1 – Registrace vybavení (pokračování)

Příklad: Nástěnný ovladač
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Konfigurace rozhraní TaHoma®

Registrace „jiného“ vybavení

• TaHoma® je rovněž kompatibilní s jinými rádiovými technologiemi (Zwave, Enocean atd.) a s výrobky partnerských značek (Axis, Evohome, Hitachi, Philips Hue).
• Podle vybavení je třeba instalovat USB klíč nebo most zajišťující kompatibilitu s TaHoma® (viz seznam níže).

Příklad:
 Î Zvolte vybavení Philips HUE a poté 

klikněte na OK .
 Î Postupujte podle pokynů, které se 

zobrazí na displeji.

• Klíč Z-wave – obj. č.: 1822492

• Most Hitachi 
(prodává Hitachi)

• Bridge Phillips Hue 
(prodává Phillips)

• Klíč Enocean – obj. č.: 1824033 

 Klikněte na záložku vybavení

 Klikněte na tlačítko 

Veškeré technologie a partnery najdete na www.somfy.fr.
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2 – Konfigurace bydlení

Nyní jste své vybavení zaregistrovali, takže si nakonfigurujete své bydlení a poté počet podlaží a/nebo místností, abyste mohli vybavení přiřadit.
 Î Pro konfiguraci bydlení klikněte na „ “ na dolní liště menu.

Konfigurace rozhraní TaHoma®

 Î Přesuňte typ bydlení do kruhu 
a poté klikněte na next .

 Î Přesuňte venkovní prostředí do kruhu 
a poté klikněte na next .

 Î Přesuňte dekorační prvky a poté 
klikněte na next .

 Î Definujte podlaží bydlení a poté klikněte 
na OK .

 Î Rozdělte místnosti podle podlaží a poté 
klikněte na next .



places

smokeinteriorheating

light 3light 2light 1Groupshutter 5

shutter 4shutter 3shutter 2shutter 1Group

devicesplaces

11

Konfigurace rozhraní TaHoma®

 Î Rozdělte vybavení podle místností/
prostředí/ podlaží a poté klikněte na save .

 Î Zvolte vybavení a poté klikněte na .  Î Přejmenujte vybavení a poté 
klikněte na OK .

Konfigurace zařízení je dokončena.

Konfiguraci můžete kdykoli upravit kliknutím na ikonu „ “ na úvodní stránce rozhraní TaHoma®.

Vybavení také můžete přejmenovat kliknutím na ikonu „ “ na úvodní stránce.
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Změna údajů „můj účet“
 Î Klikněte na „ “ na úvodní stránce, tím se dostanete k oknu „můj účet“.

Místo bydliště: 
Můžete zvolit města v blízkosti vašeho 
bydlení. Tento výběr určí čas východu 
(svítání) a západu slunce (soumrak).  

Nastavení času svítání/soumraku

Volba jazyka rozhraní TaHoma®

Lokalizace bydlení

Volba města
blízko bydlení

Manuální nastavení svítání/soumraku
Pokud vám čas zobrazený pro vaše bydliště 
nevyhovuje, můžete ho změnit manuálně.

Pokud je před vaším bydlištěm strom či hora a slunce 
vychází později nebo zapadá dříve, můžete upravit čas 
svítání a soumraku.
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Technické údaje

Počet dnů 20

Počet vnějších prostředí 8 (4 na každé straně obydlí)

Počet vybavení io-homecontrol®, která mohou být přiřazena 100

Počet vybavení RTS, která mohou být přiřazena 50

Počet ovladačů, které mohou být přiřazeny 20

Počet kamer, které mohou být přiřazeny 5

Změna letního/zimního času Automaticky

Dosah radiosignálu 200 m na volném prostranství ‒ 20 m skrz 2 stěny ze železobetonu

Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek, kterého se tyto pokyny týkají, určený pro 
napájení 230 V / 50 Hz, splňuje základní požadavky a jiná příslušná ustanovení evropských 
směrnic platných pro Evropskou unii. Prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: 
www.somfy.com/ce.

Rádiová frekvence 
(automatická volba volné frekvence).

868–870 MHz, io-homecontrol® obousměrný 
třípásmový s „LBT“ (Listen Before Talk)

Stupeň krytí IP 30

Provozní teplota +5 °C až +35 °C

Rozměry (d × š × v) 145 × 145 × 50 mm

Plastové pouzdro ABS

Napájecí napětí 12 V DC pro síťový adaptér 230 V

Spotřeba při normálním provozu < 0,1 A

Maximální spotřeba 0,8 A

Rozhraní USB 5 V DC 500 mA max.

Napájecí napětí 230 V ~ 50 Hz

Výstup 12 V DC 1 A

Spotřeba při normálním provozu < 2 W

Funkce

Box TaHoma® Síťový adaptér
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Poznámky
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Poznámky
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io-homecontrol® je založeno na pokročilé, zabezpečené bezdrátové technologii 
a snadno se instaluje. Výrobky io-homecontrol® pro větší pohodlí, bezpečnost a ús-
poru energie spolu komunikují.

www.io-homecontrol.com

www.somfy.com

Somfy SAS

50 avenue du Nouveau Monde

F- 74300 CLUSES


