Uživatelská příručka

Vítejte,

tato příručka vám pomůže, ovládat rozhraní systému
TaHoma®

Než začnete
Než začnete používat zařízení TaHoma® , ujistěte se, zda:
ÎÎ jsou připojení provedena správně,
ÎÎ váš účet na www.somfy-connect.com byl založen a zda je zařízení TaHoma® aktivní,
ÎÎ jsou vaše produkty zaregistrovány a váš dům je nakonfigurován na rozhraní Tahoma®.

(v případě nutnosti si prostudujte montážní příručku)

Přístup k rozhraní TaHoma® z vašeho domu nebo na dálku.
Přístup k rozhraní TaHoma® můžete získat z počítače, z dotykového tabletu nebo z chytrého telefonu připojeného k internetu:
ÎÎ Zobrazením stránek www.somfy-connect.com.
ÎÎ Stažením aplikace TaHoma® dostupné zdarma na Apple Store a Google Play
pro vaše chytré telefony nebo tablety..

Navigace v rozhraní TaHoma (web a tablet)
®

Úvodní stránka se skládá z interaktivních tlačítek, která vám umožňují:
ÎÎ řídit, programovat a dohlížet na stav vašeho vybavení,
ÎÎ vytvářet scénáře (např.: probuzení během týdne, odchod z domova, dovolená) naprogramováním funkce jednoho nebo několika
zařízení (např.: moje brána se zavře a aktivuje se alarm) a spustit je ihned nebo se zpožděním,
ÎÎ naprogramovat týden vytvořením dnů (např.: pracovní den, víkendový den atd.) pomocí scénářů nebo řízení vybavení. Dny lze také
rozdělit na pondělí až neděli pomocí celoročního kalendáře.

Program pomoci zákazníkům, pro chytré domy vybavené systémem TaHoma®. TaHoma
Coach, od společnosti Somfy Vás díky adaptivnímu výukovému programu povede krok za
krokem.
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Internetová aplikace je stejná jako pro
tablet. Společnost Somfy vyvinula specifickou aplikaci pro chytré telefony.

S ohledem na rozměry a ergonomii
omezila záměrně společnost Somfy
svou aplikaci pro chytré telefony na
programování a řízení. Konfigurace se
provádí pomocí webové aplikace nebo
tabletu

SCENARIOS

Prezentace úvodní stránky

places

devices

shutter 1

shutter 2

shutter 3

shutter 4

shutter 5

Group

light 1

light 2

light 3

heating

interior

smoke

SMART

AGENDA

Group
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Blind

Prezentace úvodní stránky
Porucha

Zprávy

Můj účet

Scénáře

Ukončit

X

Tlačítko navigace
vybavením
Moje vybavení
SCENARIOS

Agenda

SMART

Programování SMART

devices

Moje snímače
Group

shutter 1

shutter 2

shutter 3

shutter 4

shutter 5

Group

light 1

light 2

light 3

heating

intérieur
interior

fumée
smoke

hall

Moje spouštěče scénářů

AGENDA

Tlačítko navigace
panoramatického
pohledu na dům.

places

Tlačítko navigace
panoramatického
pohledu na dům.

Panel ovládání
Stavová lišta
informující o vykonání
povelů

Panel ovládání

Zprávy

Můj účet

Stavba
domu

Konfigurace

Stavba domu

Monday 2nd february 2015

Morning
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11

12

13

14

15

16

M O N I T O R I N G

11h30

Drag your type
of housing
in this area

Terrace protection
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Konfigurace

Příklad řízeného vybavení
Ouvertures

Eclairages

Extérieur

Accès, alarmes
& sécutité

Otevření

Osvětlení

Vnější

Přístup, alarmy &
bezpečnost

Řízení energie

Navíjecí okenice
Výklopná okenice
Střešní okno
Slunolam
Roleta
Snímač slunečního jasu

Řízená přípojka
Světelný mikromodul
Receptor světla

Markýza
Pergola
Vyhřívání terasy

Brána
Garážová vrata
Alarm
Detektory kouře,
pohybu, otevření
Kamera

Termostat
Kotel
Snímač spotřeby

Ovládání vybavení

ÎÎ Nastavte požadovanou polohu a klikněte na OK

Aktuální stav vybavení se zobrazí ve spodní
části obrazovky.

6

Gestion des
énergies

Okamžité ovládání skupiny vybavení

SCENARIOS

Pokud máte několik podobných zařízení, TaHoma® automaticky vytvoří ikonu „skupina“. Pak můžete
například ovládat zavření všech rolet jedním kliknutím.

places

devices

shutter 1

shutter 2

shutter 3

shutter 4

shutter 5

Group

light 1

light 2

patio blinds

heating

interior

smoke

Hall

SMART

AGENDA

Group

!

shutter 5 - Closed - Tahoma PC

Pokud během této akce dojde k funkční poruše, dotčené vybavení zobrazí
symbol
.

Konfigurace a spouštěč scénářů

Spouštěč scénářů vám umožňuje
ovládat vybavení, ale také přehrávat
scénáře, odesílat potvrzení e-mailem
nebo prostřednictvím sms.

ÎÎ Vyberte a přetáhněte vybavení, scénáře nebo výstrahy do

šedých polí.

ÎÎ Nastavte akci vybavení.
ÎÎ Uložte svou konfiguraci.
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Kontrola snímače
Prohlížejte si historii týkající se teploty a/nebo slunečního jasu u snímačů teploty a jasu.
Tuto historii si zobrazte pro 4 různé frekvence:
• denní,
• týdenní,
• měsíční,
• roční.
ÎÎ Pro zobrazení historie klikněte na spínač.
interior
today

(°C)

last measure :
13°C

25

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

20
15

Battery :

10
5
0

0

3

1 day

8

6

9

1 week

12

15

1 month

18 19

21

1 year

24

compare

export

Scénáře
Vytvoření

V tomto menu si můžete vytvořit scénáře pro objednání několikerého vybavení na jedno kliknutí.
Příklad: scénář „Probuzeni v tydnu“: otevření všech rolet a přepnutí topení do režimu komfort.

ÎÎ Kliknutím na

můžete vytvořit nový scénář.

ÎÎ Přetáhněte vybavení do šedých polí a nastavte jejich polohu/status

(otevřeno/zavřeno, zapnuto/vypnuto atd.).
ÎÎ Klikněte na uložit a scénář pojmenujte.
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Scénáře
Možnosti využití
Scénář může být:
ÎÎ spuštěn okamžitě nebo se zpožděním (do následujících 2 hod),
ÎÎ zahrnut do každodenního nebo týdenního programu (menu AGENDA, viz stranu 11),
ÎÎ zahrnut do vlastního programu (menu SMART, viz stranu 14),
ÎÎ spuštěn ze spouštěče scénářů.

scenario 1

scenario 2

scenario 3

ÎÎ Pro okamžité spuštění nebo se zpožděním (max. za 2 hod) přetáhněte scénář nebo scénáře na

časovou lištu.
ÎÎ Kliknutím na
spuštění).
scenario 1

scenario 2

scenario 3

okamžitě zastavíte všechny scénáře (probíhající i načasované na zpožděné

ÎÎ Pro definitivní odstranění scénáře přetáhněte jeho piktogram na koš
ÎÎ Pro ukončení menu Scénáře klikněte na

10

Agenda
Vytvoření typického dne
ÎÎ Kliknutím na

vytvoříte nový den.
Toto menu vám umožní vytvářet jeden
nebo několik typických dnů, během
kterých se budou spouštět jeden nebo
více scénářů / nebo vybavení v čase,
který si sami zadáte. Poté můžete tyto
dny zadat do roční agendy.

Můžete si vytvořit nový den:
ÎÎ ze stávajících scénářů,
ÎÎ přidáním nového vybavení,
ÎÎ vytvořením nového scénáře,
ÎÎ přidáním scénářů a vybavení.
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Agenda
Vytvoření typického dne

 oužijte stávající
P
scénáře.

Přidejte
vybavení.

ÎÎ Přetáhněte scénář nebo

ÎÎ Přetáhněte jedno nebo více

scénáře na časovou osu.

scenario 1

scenario 1

scenario 2

vybavení do šedé zóny
a definujte jejich akci.

scenario 3

scenario 2

 ytvořte nový
V
scénář.
ÎÎ Přejděte na stranu 9.

Po dokončení těchto kroků:
ÎÎ uložte svůj typový den a pojmenujte jej,
ÎÎ menu agenda ukončete kliknutím na
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Agenda
Přiřazení typového dne do ročního kalendáře
Přetáhněte den na kalendář a upřesněte frekvenci jeho spuštění:
ÎÎ neustále nebo do nastaveného data.
sunny day

Přiřazuji své typové dny do ročního kalendáře

>> Pouze v daný den

např.: pátek 9. 1. 2015

>> Každý pátek

>> Každý vybraný den

>> Každý den.

Přerušit svůj naprogramovaný cyklus můžete kliknutím na
ÎÎ Pro odstranění typového dne (odchod, konec pobytu doma, pracovní den, dovolená) přetáhněte

příslušný piktogram do koše.
ÎÎ Pro odstranění naprogramovaného dne z kalendáře přetáhněte jeho ikonu mimo kalendář.
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Smart
Toto menu vám umožňuje naprogramovat sestavu akcí pro vaše vybavení za určitých podmínek. Můžete také požádat o spuštění
předem nastaveného scénáře (viz stranu 7) a obdržet potvrzení prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy.
Příklad: když jsem v kanceláři, chci, aby se mé rolety zavřely, pokud slunce svítí intenzivně a teplota překročí 25 °C.

ÎÎ Klikněte na nový

Chci.....

Přidat vybavení do
programu
Přidat scénář do programu
Přidat oznámení přes e-mail/sms

>> Vyberte vybavení, klikněte na

save
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, nastavte svou akci a poté klikněte na

OK

Smart
Pokud .... podmínka snímače

Definujte časové podmínky programu
Přidat snímač do
programu

>> Nastavte spodní krajní

hodnotu světelného jasu
a klikněte na save

>> Vyberte snímač

>> Klikněte na

save
a
pojmenujte svůj program
např.: Ochrana před sluncem

>> Nastavte spodní krajní

Pokud .... časová podmínka

hodnotu teploty a klikněte
na save

Pro dokončení vašeho programu můžete stanovit časovou podmínku,
jako například:
ÎÎ Časový rozsah a den

provedení.

ÎÎ Den v týdnu.
ÎÎ Typ dne (práce, odpočinek,

dovolená).
ÎÎ Perioda.

>> Přetáhněte piktogram „čas“
do šedé zóny
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Smart
ÎÎ Program aktivujete jeho přetáhnutím do šedého pole.

Jakmile jsou splněny všechny podmínky programu, které jste nastavili (sluneční jas, teploty, časové rozmezí),
piktogramy zezelenají
. Váš program se provádí.
Pokud není splněna jedna nebo více podmínek, jsou šedé barvy
dokud nebudou splněny všechny podmínky.

: váš program nebude proveden,

Svůj naprogramovaný cyklus můžete přerušit kliknutím na
ÎÎ Pro odstranění programu přetáhněte jeho piktogram do koše
ÎÎ Pro ukončení menu Programy klikněte na

Pro vypnutí programu ve funkci SMART přetáhněte daný program mimo vyhrazenou zónu
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Čtení přijatých zpráv
Poštovní schránka vás informuje o posledních novinkách Tahoma®.

Čtení informací na vašem účtu Somfy
1

1

Změnit čas svítání / soumraku

2

Změnit vaši lokalizaci

3

Výběr jazyka rozhraní

2

3
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Tento displej vám umožňuje zobrazit
si informace zadané při aktivaci
TaHoma®

Ovládací panel
Monday 2nd february 2015

Morning

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M O N I T O R I N G

11h30
Terrace protection

Grafický přehled současných a budoucích přehrávaných akcí.

Monday 2nd february 2015

Toto menu vám umožňuje kontrolovat průběh programů, scénářů a akcí na
vašem vybavení, stejně tak jako prohlížet si deník aktivit zařízení TaHoma®.

Zobrazení historie
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Používání TaHoma®
Pro používání služeb Tahoma® navštivte stránky somfy-connect.com.
Podle vybrané nabídky se přihlaste k paušálu a/nebo k vybavení, nebo přímo používejte rozhraní TaHoma®.

Funkce
Maximální počet scénářů

40

Počet dnů

20

Historie

Diskrétní snímač: 15 změn stavu (například: snímač otevření)
Snímač hodnoty: historie za 1 rok (sluneční jas, teplota)
Přístrojová deska: historie za 7 dnů

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 snímačů, které mohou být přiřazeny

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
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Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F- 74300 CLUSES

io-homecontrol® je založeno na pokročilé, zabezpečené bezdrátové technologii
a snadno se instaluje. Výrobky io-homecontrol® pro větší pohodlí, bezpečnost
a úsporu energie spolu komunikují.
www.io-homecontrol.com

Somfy SAS (zjednodušená akciová společnost), s kapitálem 20 000 000 eur, RCS Annecy 303.970.230 ‒ 03/2015 - 5122581

www.somfy.com

