
Bruksanvisning



Velkommen!
Denne bruksanvisningen hjelper deg å bli kjent med  
og bruke TaHoma®-grensesnittet
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Før du begynner
Før du begynner å bruke TaHoma® , må du kontrollere at:

 Î alle tilkoblinger er riktig utført
 Î din konto på www.somfy-connect.com er opprettet og at TaHoma® er aktivert
 Î produktene dine er registrert og at huset ditt er konfigurert på Tahoma®-grensesnittet.

(Se i installasjonsveiledningen hvis nødvendig) 

Tilgang til TaHoma®-grensesnittet både hjemme og borte.  
Du får tilgang til TaHoma®-grensesnittet fra en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon som er koblet til Internett:

 Î ved å gå til nettstedet www.somfy-connect.com.
 Î ved å laste ned applikasjonen TaHoma®, som er tilgjengelig gratis på Apple Store og Google Play 

for smarttelefonen eller nettbrettet ditt.

Navigering i TaHoma®-grensesnittet (web og nettbrett)
Velkomstsiden består av interaktive knapper som kan brukes til å:

 Î styre, programmere og overvåke status for produktene dine
 Î opprette scenarier (f.eks. vekking uke, forlate huset, ferie) ved å programmere funksjonen til ett eller flere produkter (f.eks. porten 

min lukkes og alarmen min aktiveres) og starte dem straks eller senere
 Î programmere uken ved å opprette dagplaner (f.eks. arbeidsdag, helgedag ...) ut fra scenarier eller styring av produktet. Du kan altså 

fordele dagene fra mandag til søndag på en årskalender.

Nettapplikasjonen er identisk med 
applikasjonen for nettbrettet. Somfy 
har utviklet en spesiell applikasjon for 
smarttelefoner.

Av hensyn til størrelse og ergonomi 
har Somfy bevisst begrenset 
programmeringen og styringen av 
applikasjonen for smarttelefonen. 
Konfigurasjonen av applikasjonen for 
web og nettbrett

Støtteprogram beregnet for huset som er knyttet til TaHoma®.
Med TaHoma Coach leder Somfy deg trinn for trinn på en pedagogisk og instruktiv måte.
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 Presentasjon av velkomstsiden
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Husets  
oppbygning KonfigurasjonDashbord Meldinger Min konto

 Presentasjon av velkomstsiden

Scenarier

Kalender

SMART-programmering 

Dashbord

Statuslinje for 
utførelse av 

kommandoer

Husets  
oppbygning

Konfigurasjon

Navigeringsknapp for  
oversiktsbilde av huset. 

Navigeringsknapp for  
oversiktsbilde av huset. 

Navigeringsknapp for 
produktene

Startknapp for scenarier

Mine sensorer

Mine produkter

LukkMin konto MeldingerFeil



Ouvertures Eclairages Extérieur Accès, alarmes
& sécutité

Gestion des
énergies
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 Î Still inn ønsket posisjon og klikk på OK

 Styre et produkt

Eksempel på produkt som kan styres

Status for produktet vises nede på skjermen.

Solskjerming og vindue Belysning Terrasse EnergistyringTilgang, alarmer og 
sikkerhet

Rullesjalusi
Skodder
Takvindu

Solskjerming
Rullegardin

Gardin

Styrt stikkontakt
Mikromodul lys on/off
Mottaker lys dimming

Terrassemarkise
Utvendig persienne

Terrassevarmer 
Screen
Pergola

Vindusmarkise

Grind
Garasjeport

Dørlås
Detektorer for røyk, 
bevegelse, åpning

Kamera

Termostat 
Oppvarming 

Forbrukssensor
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TaHoma® oppretter automatisk et «gruppe»-ikon hvis du har flere produkter av samme type. Du kan 
for eksempel sende kommandoen om lukking av alle rulleskoddene med ett klikk. 

 Styre en produktgruppe straks

Hvis det oppstår en funksjonsfeil 
under handlingen, vises det berørte 
produktet .

 Konfigurere startknappen for scenarier

 Î Velg produkter, scenarier eller varsler og flytt dem inn i de grå 
boksene

 Î Still inn handlingen for produktet.
 Î Lagre konfigurasjonen

Startrampen for scenarier kan brukes 
til å styre produktene, men også til å 
avspille scenarier, for eksempel sende 
en e-postmelding eller en sms.



exportcompare1 day 1 week 1 month 1 year

0

5

10

15

20

25
(°C)

0 3 6 9 12 15 18 19 21 24

Battery :

Displayed period :
Min : 7°C
Max : 21°C

last measure :
  13°C

today

interior

8

 Î For å se på historikken klikker du på sensoren.

Se historikken for temperaturen og/eller sollyset ved hjelp av sensorene for temperatur og lysstyrke. 
Hente frem historikken med 4 forskjellige tidsintervaller:
• daglig
• ukentlig
• månedlig
• årlig.

 Overvåking av en sensor 
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 Î Klikk på  for å opprette et nytt scenario.

 Î Flytt alle produktene inn i de grå boksene og still inn deres posisjon/status 
(åpen/lukket, på/av ...).

 Î Klikk på lagre, og gi navn til scenariet.

 Scenarier

I denne menyen kan du opprette scenarier for å betjene flere produkter med ett klikk.
Eksempel: Scenariet «Vekking uke»: Åpning av alle skoddene og omstilling av oppvarmingen til komfortmodus. Oppretting



scenario 1 scenario 2 scenario 3

scenario 1 scenario 2 scenario 3
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 Î Flytt scenariet eller scenariene til tidslinjen for å starte det straks eller utsatt (maks. 2 timer).
 Î Klikk på  for å stoppe alle scenarier straks (som pågår eller er utsatt).

 Î For å slette et scenario helt, legger du piktogrammet i papirkurven 
 Î For å gå ut av menyen Scenarier, klikker du på 

 Scenarier

Et scenario kan:
 Î startes straks eller utsatt (dvs. startes i løpet av de neste to timene)
 Î integreres i dags- eller ukeprogrammet (menyen KALENDER, se side 11)
 Î integreres i et personlig program (menyen SMART, se side 14)
 Î utløses av startrampen for scenarier.

 Eksempler på bruk
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 Î Klikk på  for å opprette en ny dag.

Du kan opprette en ny dag:
 Î med eksisterende scenarier
 Î ved å tilføye nye produkter
 Î ved å opprette et nytt scenario
 Î ved å knytte sammen scenarier og produkter.

I denne menyen kan du opprette en 
eller flere dagplaner da et eller flere 
scenarier eller produkter startes på 
et tidspunkt som du har definert på 
forhånd. Deretter kan du programmere 
disse dagplanene i årskalenderen.

 Kalender

 Opprette en dagplan



scenario 1 scenario 2 scenario 3

scenario 1 scenario 2
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Når disse punktene er utført:
 Î Lagre dagplanen og gi den et navn

 Î Gå ut av kalendermenyen ved å klikke på 

Legge til 
produkter.

 Î Flytt produktet eller  
produktene til den 
grå sonen og definer 
handlingene deres.

 Opprette et nytt  
scenario.

 Î Se side 9.

 Kalender
 Opprette en dagplan



sunny day
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Flytt dagen til kalenderen og angi hvor ofte den skal startes:
 Î permanent eller bare frem til en definert dato.

Legge dagplanene inn i årskalenderen 

Du kan stanse gjennomføringen av programmeringen ved å klikke på 

 Î For å slette en dagplan (forlate huset, slutt hjemmekos, arbeidsdag, ferie) flytter du den til 
piktogrammet for papirkurv. 

 Î For å fjerne en programmert dag fra kalenderen flytter du den ut av kalenderen

 Kalender

 > hver fredag  > hver valgt dag  > hver dag. > Bare den aktuelle datoen 
f.eks. fredag 09.01.2015

 Tilordning av en dagplan til en årskalender
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Legge til et produkt i 
programmeringen

Legge til et scenario i 
programmeringen

Legge til en e-post-/sms-varsling

 > Velg produktet, klikk på save  , still inn handlingen og klikk på OK

I denne menyen kan du programmere en rekke handlinger for produktene dine under visse forutsetninger. Du kan også be om 
aktivering av et scenario som er definert på forhånd (se side 7) og motta varsling via e-post eller sms.
Eksempel: Når jeg er på kontoret, vil jeg at rulleskoddene hjemme skal lukkes hvis sola skinner intenst og temperaturen overskrider 25 °C.

 Smart

 Î Klikk på ny

 Jeg vil .....
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Definere værbetingelsene for pro-
grammeringen

Legge til en sensor i  
programmeringen

 Î Tidsområde og dag for 
anvendelse.

 Î Ukedag.
 Î Dagtype (arbeid, hvile, ferie).
 Î Periode.

 Smart

 > Still inn lysstyrkegrensen 
og klikk på save

 > Velg en sensor

 > Flytt piktogrammet «tid» til 
den grå sonen

 > Still inn  
temperaturgrensen  
og klikk på save

 > Klikk på save  og  
gi programmeringen et navn 
f.eks. Solskjerming

Som avslutning på programmeringen kan du anvende en tidsbetingelse, 
slik som:

 Hvis .... tidsbetingelse

 Hvis .... betingelse for sensor
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 Se mottatte meldinger

Meldingstjenesten informerer om de siste 
nyhetene på Tahoma®.

 Smart

 Î Flytt programmeringen inn i den grå rammen for å aktivere den.

Du kan utsette gjennomføringen av programmet ved å klikke på 

 Î For å slette en programmering legger du piktogrammet i papirkurven 
 Î For å gå ut av menyen Programmering, klikker du på 

Når alle de betingelsene du har definert for programmeringen (lysstyrke, temperatur, tidsområde) 
er oppfylt samtidig, lyser piktogrammene grønt . Programmeringen avspilles.
 
Hvis en eller flere betingelser ikke er til stede, vil disse være grå : Programmet blir ikke gjennomført fordi  
alle betingelsene ikke er til stede samtidig.

For å deaktivere en programmering i SMART-funksjonen, flytter du programmeringen ut av sonen
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 Se informasjonen på din Somfy-konto

I dette skjermbildet kan du vise 
informasjonen som er angitt ved 
aktivering av TaHoma® 

1 Endre tid for demring/skumring

2 Endre lokalisering

3 Velge språk for grensesnittet
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Grafisk overvåking av avspilte handlinger, nå og senere.

Historikkvisning

 Dashbord

I denne menyen kan du både kontrollere fremdriften av programmer, 
scenarier og handlinger for produktene og sjekke aktivitetsloggen for 
TaHoma®. 
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For å bruke Tahoma®-tjenesten går du til somfy-connect.com.
Alt etter hva du velger, kan du tegne et standardabonnement og/eller tilleggsfunksjoner, eller bruke TaHoma®-grensesnittet direkte.

Maksimalt antall scenarier 40

Antall dager 20

Historikk
Diskret sensor: 15 statusendringer (eksempel: åpningsdetektor)  
Verdisensor: Historikk 1 år (lysstyrke, temperatur) 
Dashbord: historikk 7 dager

Antall eksterne miljøer 8 (4 på hver side av boligen)

Antall io-homecontrol®-produkter som kan tilordnes 100

Antall RTS-produkter som kan tilordnes 50

Antall sensorer som kan tilknyttes 50

Antall styreenheter som kan tilknyttes 20

Antall kameraer som kan tilknyttes 5

Omstilling sommertid/vintertid Automatisk

Radiorekkevidde 200 m med fri sikt - 20 m gjennom 2 betongvegger

Bruk av TaHoma®

Funksjoner
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www.somfy.no

Somfy Norge

Industriveien 27 D

2020 Skedsmokorset

io-homecontrol® bygger på en teknologi som er sikker og trådløs og lett å installere. 
io-homecontrol®-produktene kommuniserer seg imellom for å gi deg større komfort, 
bedre sikkerhet og lavere energiforbruk.

www.io-homecontrol.com


