
Brugsanvisning



Velkommen,
Denne brugsanvisning vil vejlede dig gennem 
opdagelsen og brugen af TaHoma® interfacet
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Før du begynder
Før brug af TaHoma® skal du sikre dig, at:

 Î tilkoblingerne er korrekt udført,
 Î dit site www.somfy-connect.com er oprettet, og at TaHoma® er aktiveret,
 Î dine produkter er registrerede, og at dit hus på interfacet Tahoma® er konfigureret.

(Se om nødvendig installationsvejledningen) 

Adgang til TaHoma® interfacet fra hjemme hos dig eller via fjernadgang.  
Du kan få adgang til TaHoma® interfacet fra en computer, en tablet eller en smartphone med internetforbindelse:

 Î Ved at gå ind på sitet www.somfy-connect.com.
 Î Ved at downloade app'en TaHoma®, der kan hentes gratis fra Apple Store og Google Play, 

til smartphones eller tabletter.

Navigation i TaHoma® interfacet (internet og tablet)
Med de interaktive knapper på forsiden kan du:

 Î styre, programmere og overvåge dit udstyrs tilstand,
 Î skabe scenarier (f.eks.: Vækning på hverdage, forlade huset, ferie) ved at programmere funktionen for et eller flere udstyr (f.eks.: 

Min havelåge lukker og min alarm bliver aktiveret) og starte dem straks eller på et senere tidspunkt,
 Î programmere ugen ved at oprette dage (f.eks.: arbejdsdag, dag i weekend ...) ud fra scenarier eller styring af udstyr. Man kan 

derefter fordele sine dage fra mandag til søndag i en årskalender.

Internet app'en er den samme som 
den til tabletten. Somfy har udviklet en 
app specielt til smartphones.

Af hensyn til størrelsen og ergonomien 
har Somfy med vilje begrænset sin 
smartphone app til programmering 
og styrefunktion. Konfigurationen kan 
enten udføres på internet app'en eller 
tabletten

Følgeprogram beregnet til huset med forbindelse til TaHoma®.
Med TaHoma Coach, vejleder Somfy dig pædagogisk og fremadskridende skridt for skridt.
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 Præsentation af startside
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Konstruktion 
af huset KonfigurationBetjeningspanel Meddelelser Min konto

 Præsentation af startside

Scenarier

Kalender

SMART programmering 

Betjeningspanel

Bånd med tilstand 
for udførsel af mine 

kommandoer

Konstruktion 
af huset

Konfiguration

Navigationsknap til panoramisk 
visning af huset. 

Navigationsknap til panoramisk 
visning af huset. 

Navigationsknap for 
produkter

Mine scenarie-igangsættere

Mine følere

Mit produkt

ForladMin konto MeddelelserFejl



Ouvertures Eclairages Extérieur Accès, alarmes
& sécutité

Gestion des
énergies
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 Î Indstil den ønskede position, og klik på OK

 Styre et produkt

Eksempel på udstyr der kan styres

Udstyrets status vises nederst på skærmen.

Åbninger Belysning Udvendig EnergistyringAdgang, og sikkerhed

Rullegardin
Sidehængt skodde

Tagvindue
Solafskærmning

Gardin
Lyssensor

Reguleret stik
Mikro lysmodul
Lysmodtager

Terrassemarkise
Pergolla (markise med lameller)

Opvarmning terrasse

Hoveddør
Garagedør

Detektorer af røg, 
bevægelse, åbning

Kamera

Termostat 
Forbrugsfølere
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TaHoma® opretter automatisk et "gruppe"-ikon, hvis du har flere ens udstyrsenheder. Du kan således 
f.eks. kommandere lukning af alle rullegardiner på én gang med et enkelt klik. 

 Styre en produktgruppe med øjeblikkeligt virkning

Hvis der opstår en fejlfunktion under 
handlingen, viser det berørte udstyr 

.

 Konfigurere scenarie-igangsættere

 Î Vælg, og træk udstyr, scenarier eller advarsler ind i de grå 
felter

 Î Indstil handlingen for udstyret.
 Î Gem din konfiguration

Med scenarie-igangsætterne kan 
du styre produkterne, men også at 
afspille scenarier og sende en besked 
via e-mail eller sms.
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 Î Klik på føleren for at se historiken.

Se historiken for temperatur og/eller solskin med disse følere for temperatur og lyshed. 
Find denne historik i fire forskellige periodevisninger:
• dagligt,
• ugentligt,
• månedligt,
• årligt.

 Overvågning af en føler 
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 Î Klik på  for at oprette et nyt scenarie.

 Î Træk produkterne ind i de grå felter, og juster deres position/status 
(åben/lukket, tændt/slukket ...).

 Î Klik på gem, og navngiv scenariet.

 Scenarier

Med denne menu kan du oprette scenarier til at kommandere flere udstyrsenheder med et enkelt klik.
Eksempel: Scenarie "Vækning på hverdag": åbning af alle skodder og skift af varme til komforttilstand. Oprettelse



scenario 1 scenario 2 scenario 3

scenario 1 scenario 2 scenario 3
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 Î Træk scenariet eller scenarierne hen på tidbjælken for en straks igangsætning eller en senere 
igangsætning (maks. 2 t).

 Î Klik på  for øjeblikkeligt stop af alle scenarier (igangværende og til start på senere tidspunkt).

 Î Træk piktogrammet for et scenarie hen på papirkurven for at slette det definitivt 
 Î Klik på  for at forlade menuen Scenarier

 Scenarier

Et scenarie kan:
 Î igangsættes straks eller på et senere tidspunkt (for at blive igangsat inden for de 2 efterfølgende 

timer),
 Î integreres i det daglige eller ugentlige program (menuen KALENDER, se side 11),
 Î integreres i et personaliseret program (menu SMART, se side 14),
 Î startes af en scenarie-igangsætter.

 Eksempel på brug
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 Î Klik på  for at oprette en ny dag.

Du kan oprette en ny dag:
 Î med allerede eksisterende scenarier,
 Î med tilføjelse af nyt udstyr,
 Î med oprettelse af et nyt scenarie,
 Î med sammensætning af scenarie og udstyr.

Med denne menu kan du oprette en 
eller flere typer dage, i løbet af hvilke 
et eller flere scenarier/eller udstyr 
vil startes på de tidspunkter, du har 
angivet. Du kan derefter programmere 
disse dage i en årskalender.

 Kalender

 Oprettelse af en type dag
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Når disse etaper er afsluttet:
 Î Gem din dagsprogram, og giv den et navn,

 Î Klik på  for at forlade menuen Kalender.

 Brug af allerede 
eksisterende scenarier.

 Î Træk scenariet eller 
scenarierne hen på tidslinjen.

Tilføj 
udstyrsenhederne.

 Î Træk et eller flere 
udstyr ind i den grå 
zone, og definer deres 
handling(er).

 Opret et nyt 
scenarie.

 Î Se side 9.

 Kalender
 Oprettelse af en dagsprogram



sunny day
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Træk dagen hen på kalenderen, og angiv dens igangsætningshyppighed:
 Î Permanent eller indtil en defineret dato.

Jeg tildeler mine dagsprogram til min årskalender 

Du kan ophæve udførelsen af din programmering ved at klikke på 

 Î Hvis du ønsker at slette en dagsprogram (forlade huset, slut på hygge, arbejdsdag, ferie), skal du 
trække den hen på papirkurvspiktogrammet. 

 Î For at tage en programmeret dag ud af kalenderen skal du trække ikonet ud af kalenderen

 Kalender

 > Hver fredag  > Hver valgte dag  > Alle dage.
 > Kun på denne samme dag 

f.eks.: fredag 09-01-2015

 Tildeling af en dagsprogram til årskalenderen
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tilføje et udstyr til 
programmeringen

tilføje et scenarie til programmeringen

tilføje en besked via e-mail/sms

 > Vælg udstyret, klik på save , indstil dets handling, og klik på OK

Med denne menu kan du på visse betingelser programmere flere handlinger på dit udstyr. Du kan også bede om udførsel af et scenarie, 
der tidligere er blevet defineret (se side 7) og modtage en besked via e-mail eller sms.
Eksempel: Når jeg er på kontoret, ønsker jeg, at mine rullegardiner lukker ned, hvis der er meget solskin, og temperaturen overstiger 25 °C.

 Smart

 Î Klik på ny

 Jeg ønsker at.....
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Definere tidsbetingelser for program-
meringen

Tilføje en føler til 
programmeringen

 Î Tidsområde og dag for 
anvendelse.

 Î Ugedag.
 Î Type af dag (arbejde, fridag, 

ferie).
 Î Periode.

 Smart

 > Indstil grænsen for lys, 
og klik på save

 > Vælg en sensor

 > Træk piktogrammet "Tid" ind 
i den grå zone

 > Indstil tærsklen for 
temperatur, og klik  
på save

 > Klik på save , og 
giv din programmering et navn 
F.eks.: Solafskærmning

For at afslutte programmeringen kan du tilføje en tidsscenarie. 
såsom:

 Tidsscenarier

 Sensor scenarier
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 Smart

 Î Træk din programmering ind i den grå ramme for at aktivere den.

Du kan ophæve udførelsen af din programmering ved at klikke på 

 Î Træk piktogrammet for en programmering hen på papirkurven for at slette det 
 Î Klik på  for at forlade menuen Programmering

Når alle programmeringsbetingelserne, som du har defineret (lys, temperatur, tidsperiode) 
er opnået, er piktogrammernes farve grøn . Din programmering afspilles.
 
Hvis en eller flere betingelser ikke er til stede, vises de i grå farve : Dit program bliver ikke 
udført, hvis ikke alle betingelserne er til stede.

Hvis du ønsker at deaktivere en programmering for SMART funktionen, skal du trække programmeringen 
uden for zonen
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 Se de modtagne meddelelser

 Se oplysningerne på din Somfy konto

Beskederne oplyser dig om de sidste 
nyheder for Tahoma®.

På denne skærm kan du se de 
oplysninger, der blev indtastet ved 
aktiveringen af TaHoma® 

1 Ændre tiden for solopgang/solned-
gang

2 Ændre din placering

3 Valg af interfacesprog
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Grafisk visning af handlinger til afspilning, igangværende og fremtidige.

Visning af historik

 Betjeningspanel

Med denne menu kan du både kontroller afviklingen af programmer, scenarier 
og handlinger på produkterne og se aktivitetsjournalen for TaHoma®. 
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Hvis du ønsker at bruge servicen Tahoma®, skal du gå ind på somfy-connect.com.
Alt efter hvilket tilbud du valgt, skal du tilmelde dig til abonnementet og/eller til funktionerne, eller bruge TaHoma® interfacet direkte.

Maks. antal scenarier 40

Antal dage 20

Historik
Diskret føler: 15 tilstandsændringer (eksempel: åbningsføler)  
Følerværdi: Historik for 1 år (lyshed, temperatur) 
Oversigt: Historik for 7 dage

Antal udendørs omgivelser 8 (4 på hver side af boligen)

Antal io-homecontrol® udstyrsenheder, der kan tilknyttes 100

Antal RTS udstyrsenheder, der kan tilknyttes 50

Antal følere, der kan tilknyttes 50

Antal kontrolenheder, der kan tilknyttes 20

Antal kameraer, der kan tilknyttes 5

Skift til sommer-/vintertid Automatisk

Radiovirkefelt 200 m med frit udsyn - 20 m gennem 2 armerede betonmure

Brug af TaHoma®

Funktioner
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www.somfy.dk

Somfy Danmark

Grønlandsgade 3

5300 Kerteminde

io-homecontrol® er baseret på avanceret, sikker teknologi, er trådløs og let at 
installere. io-homecontrol® produkterne kommunikerer med hinanden for at tilbyde 
endnu mere komfort, sikkerhed og energibesparelse.

www.io-homecontrol.com




