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De Somfy-producten in deze handleiding moet geïnstalleerd worden door een 
professionele installateur van motoriserings- en huisautomatiseringssystemen, 
voor wie deze handleiding bestemd is. Daarnaast moet de installateur zich 
houden aan de geldende normen en wetgeving in het land waar het product 
geïnstalleerd wordt en zijn klanten informatie geven over de bediening en het 
onderhoud van de producten.
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 - De stand-byfunctie van het scherm instellen
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��Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
 - Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding
 - Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening zonder statusmelding
 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen waarvoor geen bediening geregistreerd is
 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ
 - De detectie van toepassingen voltooien



��Detectie van sensoren
 - Detectie van sensoren
 - Sensoren benoemen
 - De detectie van sensoren voltooien

��&RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV
 - &RQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ�HQ�EXLWHQ]RQHV
 - &RQ¿JXUDWLH�YDQ�NDPHUV�SHU�YHUGLHSLQJ
 - &RQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�SHU�NDPHU�HQ�EXLWHQ]RQH

Gebruik van de TaHoma Pad io
��Beginpagina
��"MIJN HUIS"
��Voorstelling van scenario's, dagen en weken
��"MIJN SCENARIO'S"

 - Een scenario starten en stoppen
 - Een nieuw scenario aanmaken
 - Een scenario wijzigen
 - Een scenario wissen

��"MIJN WEEK"
 - De automatische modus van de weken in- en uitschakelen
 - Een week programmeren of wijzigen
 - De programmering van een week wissen
 - Een week activeren en deactiveren

��"MIJN SENSOREN"
 - De automatische modus van de sensoren in- en uitschakelen
 - De drempelwaarde van een windsensor instellen
 - Een sensor koppelen aan een scenario (uitgezonderd windsensor)
 - De activering van een sensor programmeren (uitgezonderd windsensor)

��"DASHBOARD"



,QVWHOOLQJHQ���&RQ¿JXUDWLH�
��"pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

��"toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

��"huis"
De TaHoma Pad Software bijwerken
��Vereisten
��De TaHoma Pad Software in gebruik nemen
��Gebruik van de TaHoma Pad Software
Technische gegevens
��TaHoma Pad io - Functionaliteit - Netadapter
��Compatibiliteit van de TaHoma Pad io

Gebruik de zoekfunctie van Acrobat om te zoeken op een trefwoord.?
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Wat is io-homecontrol®?

io-homecontrol® is een draadloos communicatieprotocol dat door grote fabrikanten in de sector van de huisautomatisering 
wordt toegepast.

Draadloos
Producten die compatibel zijn met het io-homecontrol®-protocol laten zich eenvoudig installeren zonder besturingsbus- of 
NDEHOV��'DQN]LM�KHW�PRGXODLUH�FRQFHSW�HQ�GH�ÀH[LELOLWHLW�YDQ�GH]H�WHFKQRORJLH�NDQ�HHQ�LQVWDOODWLH�FRQVWDQW�PHH�HYROXHUHQ�

Uitwisseling van informatie tussen de toepassingen
io-homecontrol®-toepassingen maken gebruik van een bidirectionele technologie. Bedieningen, motoren en sensoren 
kunnen met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Statusmelding is een van de mogelijkheden die dit protocol 
biedt.

Betrouwbare transmissie
De draadloze transmissie van commando's gebeurt via 3 verschillende radiofrequenties. Dit sluit transmissiestoringen 
uit. Bovendien kan een commando indien nodig tot 8 keer worden herhaald.

Versleutelde en beveiligde communicatie
Elke transmissie wordt versleuteld met een unieke 128-bits sleutel, die voor elke installatie verschillend is. Dit unieke 
kenmerk sluit elke vorm van misbruik van het systeem uit.

Open en schaalbare technologie
De io-homecontrol®-technologie wordt door grote fabrikanten van huisautomatiseringssystemen toegepast. Ze garandeert 
een probleemloze interactie tussen de verschillende toepassingen van het systeem op lange termijn.

Voldoet aan de normen
io-homecontrol® voldoet aan de geldende Europese reglementering: de norm EN300-220

Voor meer informatie over de io-homecontrol®-technologie verwijzen wij u naar de website www.io-homecontrol.com.
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Voorstelling van de TaHoma Pad io

De TaHoma Pad io is een bediening met kleurentouchscreen waarmee alle io-homecontrol®-toepassingen in het huis op 
een eenvoudige en intuïtieve manier centraal kunnen worden beheerd, bediend en geprogrammeerd.

U kunt hem op de meest geschikte plek in huis plaatsen of bevestigen.

Hij heeft 4 hoofdfuncties:

De TaHoma Pad io evolueert mee dankzij de TaHoma Pad Software: u kunt de meest recente versie van de software 
eenvoudig downloaden op de TaHoma Pad io en zo de nieuwste functies en compatibiliteit benutten.

Mijn huis, om heel het huis te bedienen en te beheren:
�� Bedien alle compatibele toepassingen afzonderlijk of per familie.
�� Geef de status van toepassingen in real time weer: open of gesloten, in- of uitgeschakeld.

Mijn scenario's, om scenario's aan te maken en te programmeren:
�� Maak scenario's aan om meerdere toepassingen tegelijk te bedienen (bijv.: een "vertrek"-scenario dat alle 

rolluiken en dakvensters sluit en alle lichten dooft).
�� Activeer de toepassingen onmiddellijk manueel.

Mijn week, om uw huis aan te passen aan uw levensritme:
�� Maak een dag aan door er scenario's aan te koppelen die op het gewenste tijdstip worden geactiveerd  

(tot 20 verschillende dagen).
�� 3URJUDPPHHU�ZHNHQ�PHW�YHUVFKLOOHQGH�GDJHQ��ELMY����ZHUNGDJ��YDQ�PDDQGDJ�W�P�YULMGDJ�HQ�ƎZHHNHQGƎ�GDJ�

op zaterdag en zondag).

Mijn sensoren, om het leven in huis aan te passen aan de omgevingsomstandigheden:
�� Koppel scenario's aan zon- en temperatuursensoren.
�� Stel de drempelwaarden voor windsensoren in.

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK
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�� De TaHoma Pad, waarmee alle io-homecontrol®-toepassingen van het huis bestuurd kunnen worden. 
Dit product is te koop in de vakhandel.

�� Een netadapter, waarmee de TaHoma Pad op een stopcontact aangesloten kan worden. Met deze 
adapter kan het product ook opgeladen worden.

�� Een tafelsteun, die als houder dient en waarmee de TaHoma Pad elektrisch aangesloten kan worden. Wanneer de 
TaHoma Pad io in deze steun geplaatst is en de stekker in het stopcontact steekt, wordt hij opgeladen. 

�� Een USB-kabel die het mogelijk maakt de software van de TaHoma Pad io bij te werken via een computer met 
internetverbinding.

De TaHoma Pad io bestaat uit 4 elementen:

Aanvullend accessoire (optioneel):
De Wall dock for TaHoma Pad io is een wandhouder met voeding voor de TaHoma Pad. Deze steun maakt 
het mogelijk de batterij van de TaHoma Pad op te laden en de TaHoma Pad vanaf de muur te gebruiken.

TaHoma Pad ioTafelsteun USB-kabelNetadapter

OPGELET: Voor een goede werking 
moet de TaHoma Pad io door een 
LQVWDOODWHXU�JHFRQ¿JXUHHUG�ZRUGHQ�
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Beveiliging en aansprakelijkheid

Lees de handleiding zorgvuldig vooraleer dit product te installeren en in gebruik te nemen.
Dit Somfy-product moet geïnstalleerd worden door een professionele installateur van motoriserings- en 
huisautomatiseringssystemen, voor wie deze handleiding bestemd is. 
Daarnaast moet de installateur zich houden aan de geldende normen en wetgeving in het land waar het product geïnstalleerd 
wordt en zijn klanten informatie geven over de bediening en het onderhoud van het product.
Elk gebruik dat buiten het door Somfy omschreven toepassingsgebied valt is verboden. Dit, alsook het niet naleven van de 
hierna gegeven instructies, doet de garantie vervallen en ontheft Somfy van elke aansprakelijkheid. 
Controleer of dit product compatibel is met de aanwezige apparatuur en accessoires alvorens met de installatie te beginnen.

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen

OPGELET: Wanneer de TaHoma Pad io gebruikt wordt om een geautomatiseerd systeem voor een garagedeur of hek 
te bedienen dat niet zichtbaar is voor de gebruiker, is de installatie van een veiligheidsinrichting met foto-elektrische cel 
op dit geautomatiseerde systeem verplicht overeenkomstig de norm EN 12453 betreffende de veiligheid van elektrisch 
bediende deuren en hekken. Als deze instructies niet nageleefd worden, is Somfy niet aansprakelijk voor eventuele 
veroorzaakte schade. 

OPGELET: Het is verboden de TaHoma Pad io te gebruiken om een alarmsysteem te besturen.

OPGELET: Houd het buiten het bereik van kinderen.

Beveiliging

OPGELET: Gebruik uitsluitend de door Somfy geleverde netadapter en accessoires.

OPGELET: Scheid batterijen of accucellen van andere soorten afval en lever ze in bij een plaatselijk 
inzamelpunt voor recycling.

23*(/(7��+HW�YHUYDQJHQ�YDQ�GH�EDWWHULM�GRRU�HHQ�RQJHVFKLNW�H[HPSODDU�NDQ�H[SORVLHJHYDDU�YHURRU]DNHQ��
Neem contact op met een installateur voor het vervangen van de batterij.
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Beveiliging

Om schade aan het product te voorkomen:

�� Vermijd schokken!

�� Laat het niet vallen!

�� Dompel het niet onder in een vloeistof.

�� Gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen om het product schoon te maken. Het productoppervlak kan 
schoongemaakt worden met een zachte, droge doek.

Vereisten

�� De installatie moet elektrische toepassingen omvatten die voorzien zijn van de io-homecontrol®-technologie (rolluik, garagedeur, 
dakvenster, zonwering, verlichting, enz.).

�� Het wordt aanbevolen dat de installatie over een internetverbinding beschikt voor het uitvoeren van updates.

Bijzondere veiligheidsrichtlijnen
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De TaHoma Pad io in detail

LinkerkantVoorkant Achterkant Onderaanzicht

3

2

4
1

1. Aanraakscherm: raak dit scherm aan om door de verschillende menu's  
te bladeren.

2. Wektoets:
 - Kort indrukken: zo haalt u het scherm uit de stand-bystand en keert u 

terug naar de laatst weergegeven pagina wanneer de TaHoma Pad io al 
ingeschakeld is; 

De stand-byfunctie is instelbaar (de periode van inactiviteit kan verschillend 
ingesteld worden afhankelijk van het feit of de TaHoma Pad io aangesloten is 
of niet).
 - Lang indrukken (> 0,5 sec.): zo keert u terug naar de beginpagina 

(welkommenu).

[In bepaalde menu's is deze functie niet actief].

3. Aan/uit/stand-bytoets: 
 - Lang indrukken (3 sec.): zo schakelt u de TaHoma Pad in of uit. 
 - Kort indrukken (< 3 sec.): zo zet u de TaHoma Pad in stand-by.

[In bepaalde menu's is deze functie niet actief] 

4. Deksel dat toegang geeft tot de batterij.

5. Micro-USB-aansluiting om de netadapter of de USB-kabel op de 
TaHoma Pad aan te sluiten.

6. Contactpunten: zorgen voor het elektrisch contact met de tafelsteun  
(of de wandhouder) om de TaHoma Pad op te laden.

6

5

Beschrijving van de TaHoma Pad io 
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De TaHoma Pad io in detail

Beschrijving van de tafelsteun

1. Micro-USB-aansluiting om de netadapter of de 
USB-kabel op de TaHoma Pad aan te sluiten.

2. Steun voor de TaHoma Pad io: om de 
TaHoma Pad io in de leesstand te plaatsen.

3. Contactpunten: zorgen voor het elektrisch 
contact met de contactpunten onderaan op de 
TaHoma Pad io om hem op te laden. 

Bovenaanzicht

3

1

2

1) Sluit de tafelhouder op het stopcontact aan met 
de bijgeleverde netadapter.

2) Plaats de TaHoma Pad io in de 
tafelhouder: in deze stand kunt u hem 
tegelijkertijd gebruiken en opladen.
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Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

1) 6FKDNHO�GH�7D+RPD�3DG�LR�LQ�GRRU��§��VHF���
op de aan/uit/stand-bytoets te drukken:

2) Er wordt een welkomstscherm weergegeven. Volg de opeenvolgende schermen om 
GH�LQVWDOODWLH�LQ�WH�VWHOOHQ��WRW�KHW�HLQGH�YDQ�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV��

2 sec.

OPGELET: Volg de volledige procedure voor eerste ingebruikname tot het einde 
om de instellingen op te slaan en de TaHoma Pad te gebruiken. 

Configuratie van de TaHoma Pad io

Omdat de batterij al is opgeladen, 
kan de ingebruikname gebeuren 
zonder dat de TaHoma Pad io is 
aangesloten of in zijn houder is 
geplaatst.
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Configuratie van de TaHoma Pad io

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

CONFIGURATIE

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Frans

Duits

Engels

Spaans

Portugees

Italiaans

Nederlands

Taal kiezen

TALEN

Frans

stoppenDASHBOARD

Op het volgende scherm kunt u de taal kiezen:

1) Tik op 1 van de 7 beschikbare talen: 
 - Het keuzerondje van de gekozen taal wordt ingeschakeld 

en deze wordt grijs.

Taal kiezen

2) Tik op "OK".

systemsettingsFrans

Duits

Frans

OK

starten

Hartelijk dank dat u voor de TaHoma Pad 

io hebt gekozen.

Om de beginconfiguratie van uw product 

te vergemakkelijken, stellen wij voor een 

procedure in 4 stappen te volgen.

Al deze stappen zijn nodig voor een 

goede werking van uw TaHoma Pad. 

Klik op "starten" om de instelprocedure te 

starten.

EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD

3) Lees de uitleg:

4) Tik op "starten". starten
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Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Beschrijving van de stappen

volgende

1 De TaHoma Pad io instellen

2 Detectie van toepassingen

3 Detectie van sensoren

4 Het huis instellen

De 4 stappen van de beginconfiguratie 

worden doorlopen.

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

2) Tik op "volgende".

1) De eerste ingebruikname verloopt in 4 hoofdstappen:

volgende

volgende

Dageraad en schemering

Stand-byfunctie

Datum en tijd

Talen

De TaHoma Pad io instellen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD stoppen

volgende

3) De taalkeuze is ingesteld:

4) Tik op "volgende".
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Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Datum en tijd instellen

OK

TIJDNOTATIE 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

TIJD

TIJD INSTELLEN

1 2 3 8u min. sec.5 5

DATUM

jaar/maand/dag

dag/maand/jaar

DATUMNOTATIE 

DATUM INSTELLEN

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATUM EN TIJD

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

stoppenDASHBOARD

1) Tik op de gekozen datumnotatie voor het scherm: 
dag/maand/jaar of jaar/maand/dag.

5) Tik op "OK" wanneer de 
instellingen voltooid zijn.

jaar/maand/dag

dag/maand/jaar

2 0 1 3

2 0 1 4

2) Tik, blader door de lijst en kies de dag, de maand 
en het jaar om de huidige datum in te stellen.

DATUM INSTELLEN

1 2 /0 2/ 2 0 1 12 0 1 1

2 0 1 2

3) Tik op de gekozen tijdnotatie: 0 -12h am/pm of  
0 - 24h.

TIJDNOTATIE 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

4) Tik, blader door de lijst en kies het uur, de minuten 
en de seconden om de huidige tijd in te stellen.

TIJD INSTELLEN

1 2 3 8u min. sec.5 5

OK

Dageraad en schemering

Stand-byfunctie

Datum en tijd

Talen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

volgendevolgende

De TaHoma Pad io instellen

DASHBOARD

7) Tik op "volgende".

volgende

6) De datum en de tijd zijn 
ingesteld:
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Technische gegevens

Configuratie van de TaHoma Pad io

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De stand-byfunctie van het scherm instellen

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

OK

00 01uur minuten

TaHoma Pad io niet aangesloten op stopcontact

00 05uur minuten

TaHoma Pad io aangesloten op stopcontact

Wachttijd instellen

STAND-BYFUNCTIE

DASHBOARD stoppen

1) Kies de gewenste periode van inactiviteit voordat 
de TaHoma Pad io in stand-by gaat wanneer hij op 
het stopcontact aangesloten is: tik, blader door 
de lijst en selecteer het uur en de minuten.

3) Tik op "OK" wanneer de 
instellingen voltooid zijn.

2) Kies de gewenste periode van inactiviteit voordat 
de TaHoma Pad io in stand-by gaat wanneer hij 
niet op het stopcontact aangesloten is: tik, 
blader door de lijst en selecteer de minuten en  
de seconden.

systeeminstellingen systeeminstellingen

00 05uur minuten

TaHoma Pad io aangesloten op stopcontact

OK

Dageraad en schemering

SchermStand-byfunctie

Datum en tijd

Talen

De TaHoma Pad io instellen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

volgendevolgende

DASHBOARD stoppen

5) Tik op "volgende".

volgende

4) De instellingen van de stand-
byfunctie van het scherm zijn 
voltooid:

0 0 3 0minuten seconden

TaHoma Pad io niet aangesloten op stopcontact

3 2

3 3

3 1
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR

 - Taal kiezen
 - Beschrijving van de stappen
 - Datum en tijd instellen
 - De stand-byfunctie van het scherm instellen
 - De schemerfunctie instellen

�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van de TaHoma Pad io

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De schemerfunctie instellen

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD

Optie 1: Invoeren van de tijden van zonsondergang bij de zonnewendes

Deze functie kan op 3 verschillende manieren worden ingesteld:
�� door het invoeren van de tijden van zonsondergang bij de zonnewendes,
�� GRRU�KHW�LQYRHUHQ�YDQ�GH�JHRJUD¿VFKH�FR|UGLQDWHQ�YDQ�KHW�KXLV��
�� of door het kiezen van een vooraf opgeslagen plaats.

Dageraad en schemering

Stand-byfunctie

Datum en tijd

Talen

De TaHoma Pad io instellen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

volgendevolgende

DASHBOARD stoppen

6) Tik op "volgende".

volgende

5) De schemerfunctie is 
ingesteld:

4) Tik op "OK" wanneer de instellingen voltooid zijn.OK

3) Tik, blader door de lijst en selecteer het uur en de 
minuten van de zonsondergang op 22 december.

2) Tik, blader door de lijst en selecteer het uur en de 
minuten van de zonsondergang op 22 juni.

:22 05

zonsondergang op 22 juni

1) Tik op de regel "door invoeren van tijden" om dit 
criterium te kiezen en deze keuze te selecteren.

door invoeren van tijden

17 25

zonsondergang op 22 december

:
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR

 - Taal kiezen
 - Beschrijving van de stappen
 - Datum en tijd instellen
 - De stand-byfunctie van het scherm instellen
 - De schemerfunctie instellen

�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van de TaHoma Pad io

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De schemerfunctie instellen

Optie 2��,QYRHUHQ�YDQ�GH�JHRJUD¿VFKH�FR|UGLQDWHQ�YDQ�KHW�KXLV

Dageraad en schemering

Stand-byfunctie

Datum en tijd

Talen

De TaHoma Pad io instellen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

volgendevolgende

DASHBOARD stoppen

8) Tik op "volgende".

volgende

7) De schemerfunctie 
is ingesteld:

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD

6) Tik op "OK" wanneer de instellingen 
voltooid zijn.

OK

4) Tik op het vak "lengtegraad" 
om het numerieke toetsenbord 
weer te geven.

2) Tik op het vak "breedtegraad" 
om het numerieke toetsenbord 
weer te geven.

1) 7LN�RS�GH�UHJHO��GRRU�LQYRHUHQ�YDQ�JHRJUD¿VFKH�FR|UGLQDWHQ��
om dit criterium te kiezen en de keuze te selecteren.

door invoeren van geografische coördinaten

3) Voer de breedtegraad 
in en tik op "OK".

5) Voer de 
lengtegraad in en tik 
op "OK".

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

6.8694lengtegraad

1 6 1 2

zonsondergang op 22 december

:

:

2 1 1 0

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

21:5505:0606.04.2013, dinsdag
DAGERAAD EN SCHEMERING

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraaad

6.8694lengtegraad

1 6 1 2

zonsondergang op 22 december

:

:

2 1 1 0

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

21:5505:0606.04.2013, dinsdag
DAGERAAD EN SCHEMERING

OK

0 1

7

2 3 4

,6 8 9

5

45.92breedtegraad

annuleren

DASHBOARD stoppen

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR

 - Taal kiezen
 - Beschrijving van de stappen
 - Datum en tijd instellen
 - De stand-byfunctie van het scherm instellen
 - De schemerfunctie instellen

�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van de TaHoma Pad io

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De schemerfunctie instellen

Optie 3: Kiezen van een vooraf opgeslagen plaats

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD

3) Tik op "OK" wanneer de instellingen 
voltooid zijn.

OK

1) Tik op de regel "door kiezen van een plaats" om dit 
criterium te kiezen en de keuze te selecteren.

door kiezen van een plaats

2) Tik, blader door de lijst en selecteer de 
dichtstbijgelegen plaats.

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

Dageraad en schemering

Stand-byfunctie

Datum en tijd

Talen

De TaHoma Pad io instellen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

volgendevolgende

DASHBOARD stoppen

5) Tik op "volgende".

volgende

4) De schemerfunctie  
is ingesteld:

Zie de volgende pagina voor 
enkele voorbeelden van tijden van 
zonsondergang bij de zonnewendes.
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR

 - Taal kiezen
 - Beschrijving van de stappen
 - Datum en tijd instellen
 - De stand-byfunctie van het scherm instellen
 - De schemerfunctie instellen

�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van de TaHoma Pad io

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De schemerfunctie instellen

Optie 3: Kiezen van een vooraf opgeslagen plaats

Enkele voorbeelden van tijden van zonsondergang bij de zonnewendes:

Land Plaats Winter Zomer

Duitsland

München 16u59 21u59

Hamburg 16u45 22u26

Frankfurt 17u04 22u23

Stuttgart 17u06 22u12

Berlijn 16u36 22u23

Verenigd Koninkrijk Londen 16u34 22u09

Oostenrijk Wenen 16u39 21u40

België Brussel 17u18 22u46

Denemarken Kopenhagen 16u25 22u59

Spanje Madrid 18u22 22u21

Finland Helsinki 16u11 00u42

Griekenland Athene 17u39 21u23

Hongarije Boedapest 16u31 21u25

Italië Rome 17u13 21u22

Land Plaats Winter Zomer

Frankrijk

Parijs 17u33 22u40

Marseille 17u38 21u58

Lyon 17u33 22u12

Brest 18u02 23u04

%RUGHDX[ 17u58 22u29

Noorwegen Oslo 16u10 00u29

Nederland Amsterdam 17u10 22u56

Polen Warschau 16u06 21u50

Portugal Lissabon 17u48 21u36

Tsjechië Praag 16u41 22u00

Roemenië Boekarest 17u12 21u40

Rusland Moskou 16u45 23u19

Servië Belgrado 16u33 21u04

Zweden Stockholm 15u44 23u41

Zwitserland Bern 17u19 22u08
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding

volgende

Alle toepassingen van de installatie worden nu 

gedetecteerd.

detectie van toepassingen

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

1) Lees de uitleg:

2) Tik op "volgende".

volgende

Stap 1 (a): Detectie van een garagedeur en/of gemotoriseerd hek

detectie van toepassingen - 2W7

volgende

Wanneer de TaHoma Pad io 
gebruikt garagedeur of hek te 
bedienen dat niet zichtbaar is voor 
de gebruiker, is de installatie van 
een veiligheidsinrichting met 
foto-elektrische cel verplicht 
overeenkomstig de norm EN 
12453 betreffende de veiligheid 
van elektrisch bediende deuren 
en hekken.

Ik verklaar deze instructies gelezen 
te hebben en ervoor gezorgd te 
hebben dat ze bij de installatie van 
de apparaten zijn nageleefd.

Als deze instructies niet nageleefd 
worden, is SOMFY niet 
aansprakelijk voor eventuele 
veroorzaakte schade.

DASHBOARD

2) Vink het vakje aan of uit en tik op "volgende".

OPGELET: Wanneer de TaHoma Pad io gebruikt 
wordt om een geautomatiseerd systeem voor een 
garagedeur of hek te bedienen dat niet zichtbaar 
is voor de gebruiker, is de installatie van een 
veiligheidsinrichting met foto-elektrische cel op dit 
geautomatiseerde systeem verplicht overeenkomstig 
de norm EN 12453 betreffende de veiligheid van 
elektrisch bediende deuren en hekken. Als deze 
instructies niet nageleefd worden, is Somfy niet 
aansprakelijk voor eventuele veroorzaakte schade. 

1) Lees de tekst op het scherm:
 - Als het vakje niet aangevinkt is, worden de 

gedetecteerde garagedeuren en hekken niet 
geregistreerd in de lijst van toepassingen die 
door de TaHoma Pad io bestuurd worden 
(ze worden wel meegerekend in het aantal 
gedetecteerde toepassingen).

 - Als het vakje aangevinkt is, worden de 
gedetecteerde garagedeuren en hekken 
opgenomen in de lijst van toepassingen die 
door de TaHoma Pad io bestuurd worden.
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

OK overslaan

Als de installatie meerdere io-homecontrol®- 
bedieningen met statusmelding (2W) bevat, 
verzamelt u deze bedieningen.

Selecteer in het kader hierboven de bediening 
die u als eerste wilt gebruiken en klik 
vervolgens op "OK".

Telis 1 io Easy Sun io

detectie van toepassingen - 2W1

stoppenDASHBOARD

Keytis 4
Home io Skitter io

Andere io
2W-bedieningTelis 1 io

Impressario 
Chronis io

c ok

i i

Systeem 18: 30

Openen

c ok

i i

cc okkk

i i

Somfy 2

Systeem

Telis 
Composio ioEasy Sun io Keytis 4 io

Als de installatie al toepassingen bevat die aan een 
2W-afstandsbediening gekoppeld zijn: 

 - Selecteer de 2W-afstandsbediening in de lijst en tik op "OK".

Stap 1 (b): De 2W-afstandsbediening selecteren

Als de installatie geen 2W-afstandsbediening bevat:
 - Ga naar de volgende stap door te tikken op "overslaan". 

Ga naar het hoofdstukDetectie van toepassingen bestuurd 
met een afstandsbediening zonder statusmelding.

Om terug te keren naar het vorige scherm:
 - Tik op "annuleren".

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding

Andere bediening
2W io
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

OK annuleren

Telis 1 io

1. Druk minstens 2 seconden op de 
"KEY"-toets van de bediening met 
statusmelding.

2. Klik vervolgens op "OK".

Opgelet! Gebruik slechts één bediening tijdens 
deze stap.

detectie van toepassingen - 2W2

DASHBOARD stoppen

Om de sleutel van de 2W-afstandsbediening over te dragen naar de 
TaHoma Pad io:

 - Volg de aangegeven procedure afhankelijk van de geselecteerde 
2W-afstandsbediening en tik op "OK".

Stap 2: De sleutel overdragen naar de TaHoma Pad io

Om terug te keren naar stap 1 (vorige scherm):
 - Tik op "annuleren".

OPGELET: Voer deze procedure met slechts één 
afstandsbediening tegelijk uit. 

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding
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Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

detectie van toepassingen - 2W3

De beveiligingssleutel wordt ontvangen 
door de TaHoma Pad io.

Een ogenblik geduld…

DASHBOARD stoppen

Stap 3: Overdracht 
wordt uitgevoerd

Stap 4: Resultaat van de overdracht van de sleutel

Het ontvangen van de beveiligingssleutel door 
de TaHoma Pad io is mislukt.  

- Klik op "opnieuw starten" om het zoeken naar 
de toepassingen van uw installatie opnieuw te 
starten.

- Klik op "annuleren" om de procedure voor het 
zoeken van toepassingen te stoppen.

opnieuw starten annuleren

detectie van toepassingen - 2W4

DASHBOARD stoppen

Er zijn meerdere afstandsbedieningen tegelijk 
geactiveerd.

- Klik op "opnieuw starten" om de procedure 
opnieuw te starten met slechts één geactiveerde 
afstandsbediening.

- Klik op "annuleren" om de procedure voor het 
zoeken van toepassingen te stoppen.

opnieuw starten annuleren

detectie van toepassingen - 2W4

DASHBOARD stoppen

8

De TaHoma Pad io zoekt alle toepassingen 
van de installatie die in de gebruikte bediening 
zijn geprogrammeerd.

Dit kan enkele minuten duren…

detectie van toepassingen - 2W5

DASHBOARD

De overdracht van de sleutel 
is mislukt:
�� Tik op "opnieuw starten" 

om de procedure opnieuw 
te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar stap 1.

Er zijn meerdere 
afstandsbedieningen tegelijk 
geactiveerd:
�� Tik op "opnieuw starten" 

om de procedure opnieuw 
te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar stap 1.

De overdracht van de 
sleutel is geslaagd.

Wacht tot de 
overdracht van de 
sleutel is voltooid.

OF OF

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens
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Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

8

De TaHoma Pad io zoekt alle toepassingen 
van de installatie die in de gebruikte bediening 
zijn geprogrammeerd.

Dit kan enkele minuten duren…

detectie van toepassingen - 2W5

DASHBOARD

Stap 5: Detectie van toepassingen 
bestuurd met een 2W-afstandsbediening

De detectie van 
io-homecontrol®-toepassingen is mislukt. 

Er is een communicatieprobleem met de 
toepassingen opgetreden.

Klik op "opnieuw starten" om het detecteren 
van toepassingen opnieuw te starten.

Klik anders op "annuleren".

detectie van toepassingen - 2W6

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen

detectie van toepassingen - 2W2

8

volgende

De TaHoma Pad io heeft de toepassingen 
geïdentificeerd.

DASHBOARD stoppen

De detectie is mislukt:
�� Tik op "opnieuw starten" om de 

detectie opnieuw te starten.
�� Tik op "annuleren" om terug te 

keren naar stap 1.

De detectie is geslaagd:
 - Tik op "volgende" 

om verder te gaan 
met de procedure.

Wacht tot de detectie is voltooid:
 - Het aantal gedetecteerde toepassingen 

dat bestuurd wordt met een 
2W-afstandsbediening wordt aangegeven.

OF

Stap 6: Resultaat van de detectie van toepassingen bestuurd 
met een 2W-afstandsbediening

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding

De gedeteceerde garagedeuren en hekken 
worden meegerekend in het aantal gedetecteerde 
toepassingen, maar worden niet geregistreerd 
omdat ze niet aangevinkt zijn in stap 1.

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
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afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens
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Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Als de installatie al 
toepassingen bevat 
die aan andere 
2W-afstandsbedieningen 
gekoppeld zijn: 

 - Selecteer de 
2W-afstandsbediening 
in de lijst en tik op "OK".

 - Start de procedure 
opnieuw voor elke 
2W-afstandsbediening.

Stap 7: Detectie van andere toepassingen bestuurd 
met een afstandsbediening met statusmelding

Als de installatie geen andere 
2W-afstandsbedieningen 
bevat:

 - Tik op "volgende".

OK volgende

Als de installatie nog een andere 
io-homecontrol®-bediening met statusmelding 
(2W) bevat, selecteert u deze in het kader 
hierboven. Klik vervolgens op "OK".

Klik anders op "volgende".

Telis 1 io Easy Sun io

detectie van toepassingen - 2W1

DASHBOARD

voltooienvolgende

Controleer uw lijst van toepassingen.

- Als u een toepassing wilt identificeren, 
hernoemen of wissen, klikt u op het pictogram 
van deze toepassing.
- Als de lijst hierboven alle toepassingen van de 
installatie bevat, klikt u op "Voltooien".
- Als de lijst onvolledig is, klikt u op "Volgende".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LIJST VAN TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

Stap 8: Lijst van toepassingen

Als de lijst onvolledig 
is en de installatie 
geen andere 
2W-afstandsbedieningen 
bevat:

 - Tik op "volgende" 
en ga naar het 
hoofdstuk Detectie 
van toepassingen 
bestuurd met een 
afstandsbediening 
zonder status-
melding.

Als de lijst volledig is:
 - Tik op "voltooien" 

en ga naar het 
hoofdstuk Detectie 
van sensoren.

Controleer of de lijst van 
toepassingen volledig is:

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening met statusmelding
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 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
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�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
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Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
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Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening zonder statusmelding

ja neen

detectie van toepassingen - 1W1

Bevat de installatie niet-gedetecteerde 
toepassingen die worden bestuurd met 
een io-homecontrol®-bediening zonder 
statusmelding (1W)?

Bevat de installatie niet-gedetecteerde 
toepassingen die worden bestuurd met 
een io-homecontrol®-bediening zonder 
statusmelding (1W)?

Smoove io Smoove Origin io

stoppenDASHBOARD

Stap 1: De 1W-afstandsbediening selecteren

Als toepassingen die alleen met een 
1W-afstandsbediening bestuurd worden in de lijst 
ontbreken:

 - Tik op "ja".

Als de lijst onvolledig is en de installatie geen 
1W-afstandsbedieningen bevat:

 - Tik op "neen" en ga naar het hoofdstuk 
Detectie van nieuwe toepassingen of 
toepassingen waarvoor geen bediening 
geregistreerd is.
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Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

OK annuleren

detectie van toepassingen - 1W2

1. Druk op de "Prog"-toets van de 
io-homecontrol®-bediening totdat de 
toepassing(en) kort reageert (reageren) 
(ongeveer 2 seconden indrukken).

2. Klik vervolgens op "OK".

OPGELET! Activeer slechts één 
afstandsbediening tijdens deze stap.

DASHBOARD stoppen

Om toepassingen toe te voegen die alleen met een 
1W-afstandsbediening bestuurd worden: 

 - Volg de aangegeven procedure afhankelijk van de 
geselecteerde 1W-afstandsbediening en tik op "OK".

Stap 2: Toepassingen toevoegen die bestuurd worden met een afstandsbediening zonder statusmelding

Om terug te keren naar stap 1 (vorige scherm):
 - Tik op "annuleren".

OPGELET: Voer deze procedure met slechts één 
afstandsbediening tegelijk uit. 

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening zonder statusmelding



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

2

detectie van toepassingen - 1W4

De detectie van io-homecontrol®-toepassingen 
is mislukt.

Er is een communicatieprobleem met de 
toepassingen opgetreden.

- Klik op "opnieuw starten" om de procedure 
opnieuw te starten.

- Klik op "annuleren" om de procedure voor het 
zoeken van toepassingen te stoppen.

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
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installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
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afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is
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 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

2

De TaHoma Pad io zoekt de toepassing(en) 
van de installatie die in de gebruikte bediening 
is (zijn) geprogrammeerd.

Een ogenblik geduld ...

detectie van toepassingen - 1W3

DASHBOARD

Stap 3: Detectie van 
toepassingen 
bestuurd met een 
1W-afstandsbediening

2

De TaHoma Pad io heeft de toepassing(en) 
geïdentificeerd.

detectie van toepassingen - 1W4

volgende

DASHBOARD stoppen

De detectie is mislukt:
�� Tik op "opnieuw starten" 

om de detectie opnieuw te 
starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar stap 1.

De detectie is geslaagd en de 
toepassingen zijn toegevoegd aan 
de lijst van de TaHoma Pad io, die 
de sleutel aan de toepassingen 
overdraagt:

 - Tik op "volgende" om 
verder te gaan met de 
procedure.

Wacht tot de detectie is 
voltooid:

 - Het aantal 
gedetecteerde 
toepassingen 
wordt aangegeven.

OF

Stap 4: Resultaat van de detectie van toepassingen bestuurd met een 
1W-afstandsbediening

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening zonder statusmelding
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Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Stap 5: Lijst van toepassingen Stap 6: Detectie van andere toepassingen bestuurd 
met een 1W-afstandsbediening

voltooienvolgende

Controleer uw lijst van toepassingen.

- Als u een toepassing wilt identificeren, 
hernoemen of wissen, klikt u op het pictogram 
van deze toepassing.
- Als de lijst hierboven alle toepassingen van de 
installatie bevat, klikt u op "Voltooien".
- Als de lijst onvolledig is, klikt u op "Volgende".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LIJST VAN TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

Als de lijst onvolledig is:
 - Tik op 

"volgende".

Als de lijst volledig is:
 - Tik op 

"voltooien" 
en ga naar het 
hoofdstuk De 
detectie van 
toepassingen 
voltooien.

Controleer of de lijst van 
toepassingen volledig is:

Als de installatie andere, niet-
gedetecteerde, toepassingen 
bevat die alleen met 
1W-afstandsbedieningen 
bestuurd worden: 

 - Selecteer de 
1W-afstandsbediening 
in de lijst en tik op "OK".

 - Start de procedure 
opnieuw voor elke 
1W-afstandsbediening.

Als de installatie geen andere 
1W-afstandsbedieningen 
bevat:

 - Tik op "neen".

Om terug te keren naar het 
vorige scherm:

 - Tik op "annuleren".

neenja

Bevat de installatie niet-gedetecteerde 
toepassingen die worden bestuurd met een 
io-homecontrol®-bediening zonder statusmelding 
(1W)?

detectie van toepassingen - 1W1

DASHBOARD stoppen

Situo io Situo 
Auto Manu io

Detectie van toepassingen bestuurd met een afstandsbediening zonder statusmelding
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Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen waarvoor geen bediening geregistreerd is

6

10

De TaHoma Pad io zoekt de toepassing(en) 
van de installatie die in de gebruikte bediening 
is (zijn) geprogrammeerd…

Een ogenblik geduld…

detectie van toepassingen - 1W1

stoppenDASHBOARD

Stap 1: Detectie van nieuwe 
toepassingen

0 nieuwe toepassingen gedetecteerd.

Klik op "opnieuw starten" om het 
zoeken van nieuwe toepassingen 
opnieuw te starten.

Klik op "volgende" om door te gaan 
met de detectieprocedure. 

detectie van toepassingen - 
nieuwe toepassingen2

opnieuw starten volgende

0

DASHBOARD stoppen

10

De TaHoma Pad io heeft uw toepassingen 
geïdentificeerd.

10 nieuwe toepassingen gedetecteerd.

volgende

DASHBOARD stoppen

detectie van toepassingen - 
nieuwe toepassingen2

Er zijn geen nieuwe toepassingen 
gedetecteerd:
�� Tik op "opnieuw starten" om de 

detectie opnieuw te starten.
�� Tik op "volgende" om terug te keren 

naar de lijst van toepassingen.

Er zijn nieuwe toepassingen 
gedetecteerd en deze zijn 
toegevoegd aan de lijst van de 
TaHoma Pad io:

 - Tik op "volgende" om 
verder te gaan met de 
procedure.

Wacht tot de detectie is 
voltooid:

 - Het aantal 
gedetecteerde 
toepassingen 
wordt aangegeven.

OF

Stap 2: Resultaat van de detectie van nieuwe toepassingen



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

annulerenopnieuw starten

De detectie van nieuwe 
io-homecontrol®-toepassingen is gedeeltelijk 
mislukt. De TaHoma Pad io kan alleen 
toepassingen besturen die al ingesteld zijn. De 
weergegeven toepassingen zijn niet ingesteld.

1. Klik op hun pictogram om ze te doen 
reageren.
2. Stel ze in met hun lokale bediening en klik op 
"opnieuw starten".

Klik anders op "annuleren".

Oximo 2

NIET
INGESTELD

Oximo 2

NIET
INGESTELD

Awnio

NIET
INGESTELD

DASHBOARD stoppen

detectie van toepassingen - 
nieuwe toepassingen3

Stap 3 (a): Detectie van niet-ingestelde nieuwe toepassingen

OPGELET: De TaHoma Pad io kan alleen toepassingen besturen die al 
ingesteld zijn en deze instellingen mogen niet uitgevoerd worden met de 
TaHoma Pad io.

(Deze stap wordt alleen weergegeven als ten minste één nieuwe gedetecteerde toepassing niet ingesteld is).

Om deze nieuwe toepassingen toe te voegen: 
 - Tik op het pictogram van de toepassingen om ze te 

LGHQWL¿FHUHQ��Ge geselecteerde toepassingen bewegen 
heen en weer.

 - Stel deze toepassingen in met een lokale bediening.
 - Tik op "opnieuw starten" om de detectie opnieuw te starten: 

deze toepassingen worden in de lijst weergegeven.

Om terug te keren naar het vorige scherm en deze toepassingen 
niet toe te voegen aan de lijst:

 - Tik op "annuleren".

Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen waarvoor geen bediening geregistreerd is
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Stap 3 (b): De sleutel overdragen van de 
TaHoma Pad io naar de nieuwe toepassingen

Resultaat van de overdracht van de sleutel

De overdracht van de sleutel van de TaHoma 
Pad io naar uw nieuwe toepassingen is 
mislukt.

- Klik op "opnieuw starten" om de procedure 
opnieuw te starten.

- Klik op "annuleren" om de procedure voor 
het detecteren van toepassingen te stoppen.

opnieuw starten annuleren

de sleutel van de installatie 
verzenden2

DASHBOARD stoppen

De overdracht van de sleutel is 
mislukt:
�� Tik op "opnieuw starten" 

om de overdracht opnieuw 
te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar de lijst 
van toepassingen.

De overdracht van de 
sleutel is geslaagd:

 - Tik op "volgende" 
om verder te gaan 
met de procedure.

OF

De TaHoma Pad io draagt een nieuwe 
beveiligingssleutel over naar alle 
toepassingen van de installatie. Dit kan 
enkele minuten duren.

Een ogenblik geduld ... 

de sleutel van de installatie 
verzenden1

DASHBOARD stoppen

Als de lijst van toepassingen volledig is: 
 - Tik op "volgende": de TaHoma Pad io draagt 

zijn sleutel over naar de nieuwe toepassingen.
 - Wacht tot de overdracht van de sleutel  

is voltooid.

Uw nieuwe toepassingen hebben de 
beveiligingssleutel van de TaHoma Pad io 
opgeslagen.

volgende

de sleutel van de installatie 
verzenden2

DASHBOARD stoppen

volgende

Controleer uw lijst van toepassingen.
- Als u een toepassing wilt identificeren, 
hernoemen of wissen, klikt u op het pictogram 
van deze toepassing.
- Klik op "volgende" om door te gaan met de 
procedure voor het detecteren van 
toepassingen.

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1 GDO 1

LIJST VAN TOEPASSINGEN

DASHBOARD

volgende

Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen waarvoor geen bediening geregistreerd is
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OK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

DASHBOARD stoppen

volgende

Controleer uw lijst van toepassingen.
- Als u een toepassing wilt identificeren, 
hernoemen of wissen, klikt u op het pictogram 
van deze toepassing.
- Klik op "volgende" om door te gaan met de 
procedure voor het detecteren van 
toepassingen.

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1 GDO 1

LIJST VAN TOEPASSINGEN

DASHBOARD

:DQQHHU�GH�OLMVW�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�ZRUGW�ZHHUJHJHYHQ��NXQQHQ�GH]H�KHUQRHPG��JHwGHQWL¿FHHUG�RI�XLW�GH�OLMVW� 
gewist worden:

 - Tik op het pictogram van de toepassing. Er wordt een nieuw scherm weergegeven.

Om de toepassing te hernoemen: 
 - Tik op "hernoemen".

Om de toepassing te 
LGHQWL¿FHUHQ��

 - Tik op "LGHQWL¿FHUHQ".

Om de toepassing uit de lijst te 
wissen: 

 - Tik op "wissen".

Om terug te keren naar het 
vorige scherm:

 - Tik op "OK".

Oximo 3 Oximo 4 Oximo 4

7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Optie 1: 'H�WRHSDVVLQJ�LGHQWL¿FHUHQ

OK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

DASHBOARD stoppen

terugterugOK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

Rolluik 1

DE IDENTIFICATIE
IS MISLUKT!

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen

terugterugOK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

OK

Rolluik 1

IDENTIFICATIE

DASHBOARD stoppen

'H�LGHQWL¿FDWLH�LV�PLVOXNW�
�� Tik op "opnieuw starten" 

RP�GH�LGHQWL¿FDWLH�
opnieuw te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar het 
vorige scherm.

De geselecteerde toepassing 
beweegt heen en neer om 
JHwGHQWL¿FHHUG�WH�NXQQHQ�
worden:

 - Tik op "OK" om de 
heen-en-weer-beweging 
te stoppen en terug te 
keren naar het vorige 
scherm.

OF
identificeren

5HVXOWDDW�YDQ�GH�LGHQWL¿FDWLH

Om de toepassing te 
LGHQWL¿FHUHQ��

 - Tik op "LGHQWL¿FHUHQ".

7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
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Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Optie 2: De toepassing hernoemen

OK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

rolluik 1

HET BENOEMEN IS MISLUKT!

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen

Het benoemen is mislukt:
�� Tik op "opnieuw 

starten" om het 
benoemen opnieuw  
te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar het 
vorige scherm.

De toepassing is 
hernoemd:

 - Tik op "OK" om 
terug te keren 
naar de lijst van 
toepassingen.

OFhernoemen

Resultaat van het benoemen

abc 123

Naam van de toepassing

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

�'H�QDDP�YDQ�HHQ�WRHSDVVLQJ�PDJ�XLW�PD[LPDDO� 
16 tekens bestaan. Er wordt een bericht weergegeven 
als de naam langer is dan 16 tekens.

Om de toepassing te hernoemen: 
 - Tik op "hernoemen".
 - Voer de naam in en tik op "OK".

OK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

DASHBOARD stoppen

7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
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7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�

Optie 3: De toepassing wissen

OK

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

DASHBOARD stoppen

wissen

Om de toepassing uit de lijst te 
wissen: 

 - Tik op "wissen".

CONFIGURATIE

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

wissen

identificeren

hernoemen

Rolluik 1

Weet u zeker dat u “Rolluik 1” wilt wissen?

WISSEN

ja neen

DASHBOARD stoppen

Om het wissen van deze 
toepassing te bevestigen:

 - Tik op "ja".
 - De lijst van toepassingen 

wordt op het scherm 
weergegeven.

Om het wissen te annuleren 
en terug te keren naar het 
vorige scherm:

 - Tik op "neen".

Er wordt een vraag om 
bevestiging weergegeven:
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�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening met statusmelding

 - Detectie van toepassingen bestuurd met een 
afstandsbediening zonder statusmelding

 - Detectie van nieuwe toepassingen of toepassingen 
waarvoor geen bediening geregistreerd is

 - 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
 - De detectie van toepassingen voltooien

�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van io-homecontrol®-toepassingen

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De detectie van toepassingen voltooien

Als de lijst van 
toepassingen volledig is:

 - Tik op "voltooien".

voltooienvolgende

Controleer uw lijst van toepassingen.

- Als u een toepassing wilt identificeren, 
hernoemen of wissen, klikt u op het pictogram 
van deze toepassing.
- Als de lijst hierboven alle toepassingen van de 
installatie bevat, klikt u op "Voltooien".
- Als de lijst onvolledig is, klikt u op "Volgende".

Oximo 2 Oximo 3 Oximo 4

Oximo 6 Awnio 1 GDO 1

LIJST VAN TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

detectie van sensoren

1 2 3 4

EERSTE INGEBRUIKNAME

Alle sensoren van de installatie worden nu 

gedetecteerd. Bevat uw installatie sensoren?

neenneenja

stoppenDASHBOARD

Als de installatie 
sensoren bevat: 

 - Tik op "ja" 
en ga naar 
het hoofdstuk 
Detectie van 
sensoren.

Als de installatie geen 
sensoren bevat: 

 - Tik op "neen" 
en ga naar 
het hoofdstuk 
De detectie 
van sensoren 
voltooien.

volgende

Het detecteren van de toepassingen 

van de installatie is met succes voltooid.

detectie van to-

epassingen

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD stoppen

voltooien volgende

De detectie van  
io-homecontrol®-toepassingen 
is ten einde:

 - Tik op "volgende".

De volgende stap is de detectie van sensoren:
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installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren

 - Detectie van sensoren
 - Sensoren benoemen
 - De detectie van sensoren voltooien

�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van sensoren

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Detectie van sensoren

Als de installatie 
sensoren bevat: 

 - Selecteer de 
sensor in de 
lijst en tik op 
"volgende".

Stap 1: Sensor selecteren Stap 2: Sensor toevoegen

Om terug te keren 
naar het vorige 
scherm:

 - Tik op 
"annuleren".

CONFIGURATIE

Sunis io

Identificeer de io-homecontrol®-sensor die u aan 
uw installatie wilt toevoegen. 

een sensor toevoegen1

volgende annuleren

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

1. Druk gedurende 2 seconden op de 
"PROG"-toets van de io-homecontrol®-sensor.

2. Klik vervolgens op "OK".

OPGELET! Activeer slechts één sensor tegelijk 
tijdens deze stap.

Thermis Wirefree io

OK annuleren

een sensor toevoegen2

DASHBOARD stoppen

Om een sensor toe  
te voegen: 

 - Volg de aangegeven 
procedure afhankelijk 
van de geselecteerde 
sensor en tik op "OK".

Om terug te keren naar stap 1:
 - Tik op "annuleren".

OPGELET: Voer deze 
procedure met slechts 
één sensor tegelijk uit. 
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Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Detectie van sensoren

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Detectie van sensoren

CONFIGURATIE

De TaHoma Pad io zoekt de 
io-homecontrol®-sensor die u zojuist hebt 
geactiveerd...

een sensor toevoegen3

DASHBOARD stoppen

Stap 3: Sensor 
wordt 
JHwGHQWL¿FHHUG

Stap 4: 5HVXOWDDW�YDQ�GH�LGHQWL¿FDWLH�YDQ�GH�VHQVRU

CONFIGURATIECONFIGURATIE

De detectie van 
io-homecontrol®-sensoren is mislukt.

Er is een communicatieprobleem met 
de sensoren opgetreden.

Klik op "opnieuw starten" om de 
procedure opnieuw te starten. Klik 
anders op "annuleren".

een sensor toevoegen4

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIECONFIGURATIE

De TaHoma Pad io heeft de sensor 
geïdentificeerd.

Om de identificatie van de sensor te 
vergemakkelijken, is het aan te raden hem nu 
te benoemen.

een sensor toevoegen4

volgende annuleren

DASHBOARD

'H�LGHQWL¿FDWLH�YDQ�GH�VHQVRU�
is mislukt:
�� Tik op "opnieuw starten" 

RP�GH�LGHQWL¿FDWLH�
opnieuw te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar stap 1.

Er zijn meerdere sensoren 
tegelijk geactiveerd:
�� Tik op "opnieuw starten" 

om de procedure opnieuw 
te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
terug te keren naar stap 1.

'H�LGHQWL¿FDWLH�YDQ�GH�VHQVRU�LV�
geslaagd:
�� Tik op "volgende" om 

verder te gaan met de 
procedure.

�� Tik op "annuleren" om 
andere sensoren te 
detecteren zonder deze 
sensor te hernoemen.

Wacht tot de 
LGHQWL¿FDWLH�LV�
voltooid.

OF OF
CONFIGURATIECONFIGURATIE

Er zijn meerdere sensoren tegelijk 
geactiveerd.

- Klik op "opnieuw starten" om de procedure 
opnieuw te starten met slechts één 
geactiveerde sensor.

- Klik op "annuleren" om de procedure voor 
het zoeken van sensoren te stoppen.

een sensor toevoegen4

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen
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�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren

 - Detectie van sensoren
 - Sensoren benoemen
 - De detectie van sensoren voltooien

�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
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Detectie van sensoren

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

Sensoren benoemen

Stap 5: Sensor hernoemen

CONFIGURATIE

rolluik 1

HET BENOEMEN IS MISLUKT!

opnieuw starten annuleren

DASHBOARD stoppen

Het benoemen is mislukt:
�� Tik op "opnieuw starten" 

om het benoemen 
opnieuw te starten.

�� Tik op "annuleren" om 
de procedure te voltooien 
en de sensor niet te 
hernoemen.

De sensor is hernoemd:
�� Om een andere sensor 

toe te voegen, tik op "ja".
�� Om de procedure te 

voltooien, tik op "neen" 
of "annuleren".

OF

Resultaat van het benoemen

De naam van de 
VHQVRU�PDJ�PD[LPDDO�
16 tekens lang zijn. 
Er wordt een bericht 
weergegeven als de 
naam langer is dan  
16 tekens.

Om de sensor te 
hernoemen: 

 - Voer de naam in en 
tik op "OK".

Om de procedure te 
voltooien zonder de sensor 
te hernoemen: 

 - Tik op "annuleren".

abc 123

“Sunis wirefree” HERNOEMEN

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

A

CONFIGURATIE

Sunis io

Wilt u nog een sensor toevoegen?

een sensor toevoegen5

ja neen annuleren

DASHBOARD stoppen

A
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De TaHoma Pad Software bijwerken
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Detectie van sensoren

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

De detectie van sensoren voltooien

Wanneer alle sensoren zijn 
gedetecteerd:

 - Tik op "neen".

volgende

Mijn huis instellen

Schets uw huis

Plaats de kamers op elke 
verdieping

Plaats de toepassingen in 
de kamers

1 2 3 4

het huis instellen

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

volgende

detectie van 

sensoren

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

Het detecteren van de sensoren van de 
installatie is met succes voltooid.

DASHBOARD stoppen

volgende volgende

Het detecteren van sensoren  
is voltooid:

 - Tik op "volgende".

'H�YROJHQGH�VWDS�LV�GH�FRQ¿JXUDWLH�
van het huis:

 - Tik op "volgende" en ga naar 
het hoofdstuk &RQ¿JXUDWLH�
van het huis.

CONFIGURATIE

Sunis io

Wilt u nog een sensor toevoegen?

een sensor toevoegen5

ja neen annuleren

DASHBOARD stoppen

neen
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De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van het huis

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

'H�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV maakt het mogelijk de gedetecteerde io-homecontrol®-toepassingen in het huis te plaatsen 
en visueel weer te geven. Zo kunnen de toepassingen per verdieping en per kamer worden weergegeven in het menu 
�0,-1�+8,6��HQ�HHQYRXGLJ�ZRUGHQ�JHwGHQWL¿FHHUG�RP�KXQ�SRVLWLH�WH�EHKHUHQ�RI�]H�UHFKWVWUHHNV�WH�EHGLHQHQ�

00

1

2

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

volgende

DASHBOARD stoppen

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

4 3

38 4

Plaats de toepassingen in de kamers

Hi-fi/tv

homecinema

woonkamer 1

0 BENEDENVERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ� 
en buitenzones

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�NDPHUV� 
per verdieping

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ� 
per kamer en buitenzone

De eerste stap is het uittekenen van het "huis" door de bestaande verdiepingen en buitenzones te selecteren 
in een lijst (schakel de opties in de lijst in om verdiepingen en zones weer te geven, bijv.: benedenverdieping,  
1ste verdieping, terras en aanbouw,...).

Vervolgens wijst u aan elke verdieping (of buitenzone) de overeenkomstige kamers toe (bijv.: de garage in de 
aanbouw, de ouderlijke slaapkamer en één kinderkamer op de 1ste verdieping, een pergola op terrasniveau,...).

Vervolgens plaatst u de toepassingen in elke kamer of ruimte (bijv.: de garagedeur in de garage, een rolluik in de 
ouderlijke slaapkamer en in de kinderkamer, een zonwering op de pergola,...).

1

1 1 2 2 3

1 2

2 3

'H�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV�GLH�ELM�GH�HHUVWH� LQJHEUXLNQDPH� LV�RSJHVODJHQ�NDQ� ODWHU� LQGLHQ�QRGLJ�ZRUGHQ�JHZLM]LJG� 
(zie het hoofdstuk ,QVWHOOLQJHQ���&RQ¿JXUDWLH��!�"huis").
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Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ�HQ�EXLWHQ]RQHV

1) Tik op de zones om ze te selecteren (tik nogmaals om de selectie op te 
heffen): zolder, 2de verdieping, 1ste verdieping, benedenverdieping, kelder, 
terras, tuin, aanbouw.

 - Elke gekozen zone wordt aangekruist en er verschijnt een pictogram dat  
de installatie, het "huis", weergeeft.

2) Tik na het kiezen van  
de zones van het "huis"  
op "volgende".

00

1

2

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

volgende

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD stoppen

het huis instellen

schets uw huis

2P�KHW�KXLV�WH�FRQ¿JXUHUHQ�RS�GH�7D+RPD�3DG�LR��PRHWHQ�HHUVW�GH�YHUVFKLOOHQGH�
verdiepingen en buitenzones van de installatie worden aangeduid:

volgende

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD stoppen

het huis instellen

schets uw huis

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

0
AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

volgende

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD stoppen

het huis instellen

schets uw huis

volgende

TUIN

0
AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR
�� Detectie van io-homecontrol®-toepassingen
�� Detectie van sensoren
�� &RQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV

 - &RQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ�HQ�EXLWHQ]RQHV
 - &RQ¿JXUDWLH�YDQ�NDPHUV�SHU�YHUGLHSLQJ
 - &RQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�SHU�NDPHU�HQ�EXLWHQ]RQH

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van het huis

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�NDPHUV�SHU�YHUGLHSLQJ

volgende

Mijn huis instellen

Schets uw huis

Plaats de kamers op elke 
verdieping

Plaats de toepassingen in 
de kamers

1 2 3 4

het huis instellen

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

volgende

De volgende stap 
LV�GH�FRQ¿JXUDWLH�
van de kamers per 
verdieping:

 - Tik op 
"volgende".

Lijst van beschikbare kamers:

Bibliotheek

A

Gamekamer 2 Gastenkamer Kinderkamer 1 B Veranda

Werkkamer 1 L Gang
Washok

Kinderkamer
Pergola

1 Leeskamer Traphal
WC 1 1 Babykamer

Woonkamer Keuken WC 2 Garage 1 G

Homecinema Eetkamer 1 E Badkamer 1 Garage 2

Hi-fi/tv 1 Eetkamer 2 G Ouderlijke kamer Balkon

Bibliotheek Speelkamer Gastenkamer Kinderkamer 1 Veranda

Werkkamer Gang Wasplaats Kinderkamer 2 Pergola

Woonkamer 2 Traphal WC Babykamer

Woonkamer 1 Keuken 1 WC 2 Garage 1

Homecinema Eetkamer 1 Badkamer Garage 2

+L¿�WY Eetkamer 2 BalkonSlaapkamer 1
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De TaHoma Pad Software bijwerken
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Configuratie van het huis

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�NDPHUV�SHU�YHUGLHSLQJ

volgendevorige

Hi-fi/tv

homecinema

woonkamer 1

0 BENEDENVERDIEPING

het huis instellen

plaats de kamers op elke verdieping

stoppenDASHBOARD

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

werkkamer 2

Wanneer alle kamers 
zijn geplaatst: 

 - Tik op 
"volgende".

Om terug te keren naar 
de vorige stap:

 - Tik op "vorige".

Plaats de kamers van het "huis" op elke verdieping door de pictogrammen 
van de kamers naar de juiste verdiepingen te slepen:

volgendevorige

Hi-fi/tv

homecinema

woonkamer 1

0 BENEDENVERDIEPING

het huis instellen

plaats de kamers op elke verdieping

stoppenDASHBOARD

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

werkkamer 2

Om van één verdieping naar een 
andere te gaan: tik op de pijltjes.

Hi-fi/tv

homecinema

woonkamer 1

0 BENEDENVERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

Om de kamers te selecteren: 
schuif door de lijst.

Om een kamer van een 
verdieping te wissen: sleep 
ze naar de vuilnisbak (de 
kamer wordt niet verwijderd 
van de TaHoma Pad Pad io).

Om een kamer te hernoemen: 
tik op de naam van de kamer 
en voer de nieuwe naam in 
met het toetsenbord.

abc 123

Naam van de kamer

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen
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Configuratie van het huis

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�SHU�NDPHU�HQ�EXLWHQ]RQH

De volgende stap is 
GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�
de toepassingen per 
kamer en buitenzone:

 - Tik op 
"volgende".

Plaats de toepassingen van de lijst in de verschillende kamers en buitenzones van het "huis" door 
de pictogrammen te verslepen:

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

4 3

38 4

volgendevorige

het huis instellen

Plaats de toepassingen in de kamers

1 2 3 4
EERSTE INGEBRUIKNAME

DASHBOARD stoppen

Om de toepassingen te selecteren: schuif door de lijst.

Het aantal toepassingen dat aan de kamer is 
toegevoegd wordt weergegeven in de ballon.

zonnescherm

3

volgende

Plaats de toepassingen in 
de kamers

Plaats de kamers op 
elke verdieping

Mijn huis instellen

1 2 3 4

het huis instellen

EERSTE INGEBRUIKNAME

volgende

DASHBOARD

volgendevolgende

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

4 3

38 4
Een toepassing kan slechts in 
één kamer worden geplaatst. Het 
PD[LPXP� DDQWDO� WRHSDVVLQJHQ�
in een kamer is 100.

Om de geplaatste toepassingen van een kamer weer te geven: tik op 
het pictogram van de kamer om een venster weer te geven:

zonnescherm

+1 1STE VERDIEPING

plaats de toepassingen in de kamers

1 2 3

Keuken

3

Keuken

8

homecinema

4
zo333333388888888 44444444444

woonkamer 1woonkamer 1Woonkamer 1

�� Schuif door de lijst als er meer dan  
3 toepassingen zijn;

�� Wis een toepassing uit de kamer door ze 
naar de vuilnisbak te slepen (de toepassing 
wordt niet verwijderd van de TaHoma Pad io);

�� Sluit het venster door op het kruisje  
te tikken.
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,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Configuratie van het huis

Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de installateur)

&RQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�SHU�NDPHU�HQ�EXLWHQ]RQH

volgende

Plaats de toepassingen in 
de kamers

Plaats de kamers op 
elke verdieping

Mijn huis instellen

1 2 3 4

het huis instellen

EERSTE INGEBRUIKNAME

volgende

DASHBOARD

'H�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV�LV�
voltooid:

 - Tik op "voltooien".

Wanneer alle 
toepassingen zijn 
geplaatst: 

 - Tik op 
"volgende".

Om terug te keren naar 
de vorige stap:

 - Tik op "vorige".

voltooien

1 De TaHoma Pad io instellen

2 Detectie van toepassingen

3 Detectie van sensoren

4 Het huis instellen

U hebt de procedure van eerste 
ingebruikname met succes voltooid.

EERSTE INGEBRUIKNAME

stoppenDASHBOARD

voltooien
stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

Het welkomstscherm wordt weergegeven:
 - De instellingen zijn opgeslagen en 

de TaHoma Pad io is klaar voor 
gebruik.

 - Ga naar het hoofdstuk Gebruik van 
de TaHoma Pad io.
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�� Welkomstscherm
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,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Beginpagina

Gebruik van de TaHoma Pad io

1. Aanduiding batterijniveau: het pictogram geeft het resterende 
batterijniveau aan. Als het niveau te zwak is, blijft het venster op 
het scherm staan: laad de TaHoma Pad io op (plaats hem op de 
tafel- of wandhouder, sluit hem aan op een stopcontact of sluit 
hem aan op een computer met een USB-kabel).

2. Datum en tijd: de tijd blijft op het scherm staan. Wanneer u 
op het pictogram tikt, wordt de datum weergegeven. Voor het 
instellen van de datum- en tijdnotatie, zie het menu �&RQ¿JXUDWLH��
> "pad" > �LQVWHOOLQJHQ�.

3. "MIJN HUIS": om de positie van de toepassingen te beheren  
en/of een toepassing direct te bedienen.

4. "MIJN SCENARIO'S": om een nieuw scenario aan te maken  
en/of bestaande scenario's weer te geven, onmiddellijk te starten 
of te wijzigen.

5. "AUTO on/off" (mijn week): om de automatische modus van 
de weken in of uit te schakelen. In de automatische modus 
worden de geprogrammeerde scenario's elke dag van de week 
automatisch gestart.

6. "MIJN WEEK": om de week te programmeren door typedagen 
aan te maken op basis van de aangemaakte scenario's en deze 
aan maandag tot zondag toe te wijzen. De typedagen komen 
overeen met een opeenvolging van aangemaakte scenario's 
die zijn geprogrammeerd om op een bepaald tijdstip te worden 
gestart. De week komt overeen met de programmering van de 
aangemaakte dagen op de 7 dagen van de week.

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

2

1

3

4

Woensdag, 12.06.2013

6

5
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�� "MIJN SCENARIO'S"
�� "MIJN WEEK"
�� "MIJN SENSOREN"
�� "DASHBOARD"

,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad software bijwerken
Technische gegevens

Beginpagina

Gebruik van de TaHoma Pad io

7. "AUTO on/off" (mijn sensoren): om de automatische modus van de 
sensoren in of uit te schakelen.

8. "MIJN SENSOREN": om de drempelwaarde voor windsensoren in te 
stellen en om sensoren, uitgezonderd windsensoren, individueel in of uit 
te schakelen, hun activering te programmeren (tijdsintervallen en dagen 
van de week) en/of acties te activeren op basis van de gegevens die  
ze registreren.

9. Helpballonnen: om, afhankelijk van het scherm, een lijst met 
genummerde verklaringen weer te geven die de voornaamste acties 
beschrijven die kunnen worden uitgevoerd.

10. "DASHBOARD": om de acties die de laatste 7 dagen zijn uitgevoerd 
("Geschiedenis"), de huidige acties ("Bezig") en de geplande acties voor 
een dag ("Gepland") weer te geven.

11. "Bezig": wanneer een manuele of automatische actie wordt gestart, 
toont de knop "Dashboard" dat een actie bezig is en is de "stoppen"-knop 
actief. Wanneer u op de knop tikt, wordt het venster "Bezig" van het menu 
"Dashboard" weergegeven.

12. "stoppen"-knop: wanneer een manuele of automatische actie bezig is, 
kunnen alle huidige acties worden stopgezet door op de "stoppen"-knop 
te tikken.

13. "Gepland": wanneer een actie voor later op de dag gepland staat, toont 
de knop "Dashboard" een klok en de naam van het geplande scenario. 
De "stoppen"-knop is niet actief.

14. "CONFIGURATIE": om toegang te krijgen tot de schermen voor 
FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR��GH�LQVWDOODWLH��WRHSDVVLQJHQ�HQ�
sensoren) en het huis. 

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

9
10

11 12

Bezig stoppen

14

deur sluiten… stoppen

13

8

7
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Gebruik van de TaHoma Pad io

Rolluik 1

Zuiden

Jaloezie

Rolluik 2

Terras

mijn huis

HOME - MIJN HUIS

stoppenDASHBOARD

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

stoppenDASHBOARD

 - Het pictogram "!" wijst 
op een probleem met de 
toepassing. Dit probleem wordt 
gedetailleerd beschreven in het 
"DASHBOARD" ("Geschiedenis").

Via dit menu kunt u de posities van toepassingen beheren en ze direct bedienen.
Wanneer u op "MIJN HUIS" tikt, wordt de lijst met de verschillende elementen van het huis en de 
toepassingen die ze bevatten weergegeven:
�� in het midden, "mijn huis", 
�� links, de verdiepingen en de kamers tussen elke verdieping,
�� rechts, de families van toepassingen.

MIJN HUIS

Om de opgegeven positie toe te 
wijzen aan alle toepassingen van 
dezelfde familie: 

 - Tik op "Allen OK".

Om de opgegeven positie alleen 
aan deze toepassing toe te wijzen: 

 - Tik op "OK".

Om terug te keren naar het vorige 
scherm:

 - Tik op "annuleren".

1) Tik op het pictogram van een toepassing om haar positie weer 
te geven.

2) Geef de gewenste positie op om deze toepassing of alle 
toepassingen van deze soort direct te bedienen.

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

OKAllen OK annuleren

ROLLUIKROLLUIK

stoppenDASHBOARD

Om de verdiepingen, de kamers en de toepassingen van "MIJN HUIS" te 
wijzigen, zie het hoofdstuk ,QVWHOOLQJHQ���&RQ¿JXUDWLH��!�"huis".
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Gebruik van de TaHoma Pad io

Om de bediening vanaf de 
TaHoma Pad io te forceren en de 
toepassing te bedienen hoewel ze 
lokaal vergrendeld is: 

 - Tik op "OK".

Om terug te keren naar het vorige 
scherm en de lokaal vergrendelde 
toepassing niet te bedienen:

 - Tik op "annuleren".
OKAllen OK annuleren

ROLLUIKROLLUIK

OKAllen OK annulerenOK annuleren

!
MOTOR VERGRENDELD

De motor van het "ROLLUIK" is vergrendeld 

in de handmatige modus en kan niet lokaal 

worden bediend. Klik op OK als u hem toch 

wilt bedienen.

stoppenDASHBOARD

Bijzonder geval waarbij een motor of ontvanger vergrendeld is door een lokale bediening

OPGELET: Wanneer u een toepassing bedient waarvan de motor of ontvanger van de algemene bediening is 
uitgesloten omdat een lokale bediening in de "manuele modus" staat, wordt een scherm weergegeven:

Als meerdere toepassingen lokaal zijn vergrendeld, wordt een scherm per toepassing weergegeven om de vergrendeling aan te 
geven en om te vragen of de bediening van elke vergrendelde toepassing al dan niet moet worden geforceerd.
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Een scenario is een lijst met één of meerdere toepassingen waarvoor u een gewenste positie opgeeft. Wanneer het 
scenario wordt gestart, gaat (gaan) de gekozen toepassing(en) naar de positie die in het scenario is opgegeven.

Een aangemaakt scenario kan onmiddellijk worden gestart via het menu "MIJN SCENARIO'S" (zie het hoofdstuk  
Een scenario starten en stoppen).

Het is ook mogelijk de toepassingen van het huis automatisch te bedienen door de aangemaakte scenario's op een 
H[DFW�WLMGVWLS�YDQ�GH�GDJ�WH�ODWHQ�VWDUWHQ�

Dit gebeurt door typedagen DDQ�WH�PDNHQ�HQ�KHW�H[DFWH�WLMGVWLS�RS�WH�JHYHQ�ZDDURS�KHW��GH��VFHQDULR�
V��PRHWHQ�VWDUWHQ��
Vervolgens moet een typeweek worden samengesteld door de aangemaakte typedagen toe te wijzen aan de dagen van 
de week (niet alle dagen van de week hoeven te worden geprogrammeerd).
0D[LPDDO���W\SHZHNHQ�NXQQHQ�ZRUGHQ�JHSURJUDPPHHUG�HQ�HU�NDQ�VOHFKWV�ppQ�ZHHN�WHJHOLMN�DFWLHI�]LMQ�

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Kamer
Alex

WoonkamerAndere

ALLE TOEPASSINGEN

HOME - MIJN WEEK

woensdag

werkdonderdag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

OKAllen OK annuleren

ROLLUIKROLLUIK

stoppenDASHBOARD

1
HOME - MIJN WEEK

uitaanuituit

Werk NM

aan

week geactiveerd

stoppenDASHBOARD

VakantieWerk NMWerk VMWeekend

Toepassing Scenario: keuze van  
de toepassing en de  

gewenste positie

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

…

4

8

10

5

4

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

14:00

3

1

Dag: keuze van het scenario  
en het tijdstip waarop het  

wordt gestart

Week: keuze van de dag en  
op welke dag(en) van de  

week hij van toepassing is
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Via dit menu kunt u een nieuw scenario aanmaken en/of bestaande scenario's weergeven, 
onmiddellijk starten of wijzigen.
Een scenario is een lijst met één of meerdere toepassingen waarvoor u een gewenste positie opgeeft. 
Wanneer het scenario wordt gestart, gaat (gaan) de gekozen toepassing(en) naar de positie die in het 
scenario is opgegeven.

Wanneer u op "MIJN SCENARIO'S" tikt, wordt het onderstaande scherm weergegeven:

MIJN SCENARIO'S

Om een scenario onmiddellijk te starten of te stoppen: 
 - Zie het hoofdstuk Een scenario starten en stoppen.

Om een nieuw scenario aan te maken: 
 - Zie het hoofdstuk Een nieuw scenario aanmaken.

Om een aangemaakt scenario te wijzigen: 
 - Zie het hoofdstuk Een scenario wijzigen.

Om een scenario te wissen:
 - Zie het hoofdstuk Een scenario wissen.

nu afspelen

1

stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

HOME - MIJN SCENARIO'S

stoppenDASHBOARD
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nu afspelen

1

stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

HOME - MIJN SCENARIO'S

stoppenDASHBOARD

Om een scenario onmiddellijk te starten: 
 - Schuif door de lijst om het scenario te kiezen.
 - Sleep het pictogram naar de scenariostarter.
 - Het scenario wordt gestart en er loopt een pijl over de lijn van de starter.
 - Het pictogram verdwijnt uit de starter wanneer het scenario is beëindigd.

Om een scenario onmiddellijk te stoppen: 
 - Tik op "stoppen" onder de scenariostarter.
 - Het scenario stopt en het pictogram verdwijnt uit de starter.

nu afspelen

1

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

0D[LPDDO� �� VFHQDULR
V� ]LMQ� ]LFKWEDDU� LQ� GH�
starter. Het eerste scenario wordt gestart en het 
pictogram van het scenario verdwijnt wanneer 
de actie is beëindigd. Het tweede scenario 
komt vooraan te staan en wordt op zijn beurt 
gestart, enz.

Een scenario starten en stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3

1

Als meerdere scenario's naar de starter zijn 
gesleept, wordt alleen het eerste scenario 
gestopt wanneer u op "Scenario's stoppen" 
tikt. Het tweede scenario komt vooraan te staan 
en wordt gestart, enz.

stoppen

stoppen

 - Tik op "stoppen" onder aan het scherm om 
alle scenario's in de lijst en alle huidige acties 
te stoppen.
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Een scenario starten en stoppen

Om de bediening vanaf de 
TaHoma Pad io te forceren en de 
toepassing te bedienen hoewel ze 
lokaal vergrendeld is: 

 - Tik op "OK".

Om terug te keren naar het vorige 
scherm en de lokaal vergrendelde 
toepassing niet te bedienen:

 - Tik op "annuleren".OKAllen OK annuleren

ROLLUIKROLLUIK

OKAllen OK annulerenOK annuleren

!
MOTOR VERGRENDELD

De motor van het "ROLLUIK" is vergrendeld 

in de handmatige modus en kan niet lokaal 

worden bediend. Klik op OK als u hem toch 

wilt bedienen.

stoppenDASHBOARD

Bijzonder geval waarbij een motor of ontvanger vergrendeld is door een lokale bediening

OPGELET: Wanneer bij het starten van een scenario een motor of ontvanger van de algemene bediening is 
uitgesloten omdat een lokale bediening in de "manuele modus" staat, wordt een scherm weergegeven:

Als meerdere toepassingen van het scenario lokaal zijn vergrendeld, wordt een scherm per toepassing weergegeven om de 
vergrendeling aan te geven en om te vragen of de bediening van elke vergrendelde toepassing al dan niet moet worden geforceerd.
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Een nieuw scenario aanmaken

OK annuleren

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Zonnescherm

Kamer
Alex

Keuken

WoonkamerAndere

ALLE TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

Om een nieuw scenario aan te maken: 

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

OKAllen OK annuleren

ROLLUIKROLLUIK

stoppenDASHBOARD

Om de opgegeven 
positie toe te wijzen aan 
alle toepassingen van 
dezelfde familie in dit 
scenario: 

 - Tik op  
"Allen OK".

Om de opgegeven 
positie alleen aan 
deze toepassing toe te 
wijzen: 

 - Tik op "OK".

Om terug te keren naar 
het vorige scherm:

 - Tik op 
"annuleren".

3) Tik op het pictogram van de toepassing die in het 
nieuwe scenario is geplaatst.

4) Geef de gewenste positie op wanneer het scenario 
wordt gestart.

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Kamer
Alex

WoonkamerAndere

 - Om een toepassing uit een scenario 
te wissen: sleep ze naar de vuilnisbak 
(de toepassing wordt niet verwijderd van 
de TaHoma Pad io).

 - Wanneer de toepassing in het 
scenario is geplaatst, wordt het 
pictogram van de toepassing in 
de lijst helderder.

Een scenario kan 1 tot 100 toepassingen bevatten.
(U�NXQQHQ�PD[LPDDO����VFHQDULR
V�ZRUGHQ�DDQJHPDDNW�

2) Sleep de pictogrammen van de te bedienen toepassingen in 
het stippellijnkader "Nieuw scenario".

1) Tik op het pictogram "nieuw scenario" 
om het scherm voor het aanmaken van 
een scenario weer te geven.

scenario 1 scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
�� Beginpagina
�� "MIJN HUIS"
�� Voorstelling van scenario's, dagen en weken
�� "MIJN SCENARIO'S"

 - Een scenario starten en stoppen
 - Een nieuw scenario aanmaken
 - Een scenario wijzigen
 - Een scenario wissen

�� "MIJN WEEK"
�� "MIJN SENSOREN"
�� "DASHBOARD"

,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"MIJN SCENARIO'S"

Gebruik van de TaHoma Pad io

Een nieuw scenario aanmaken

OK annuleren

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Zonnescherm

Kamer
Alex

Keuken

WoonkamerAndere

ALLE TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

Wanneer alle toepassingen 
zijn geplaatst en hun gewenste 
positie is opgegeven: 

 - Tik op "OK".

Om het scenario op te slaan:
 - Voer de naam in en tik  

op "OK".

Om terug te keren naar de 
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".
Om terug te keren naar de  
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".

Het aangemaakte scenario wordt 
opgeslagen.
Vervolgens wordt het in de lijst 
van scenario's geplaatst.

abc 123

Naam van het scenario

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

De naam van het scenario mag 
PD[LPDDO����WHNHQV�ODQJ�]LMQ�� 
Er wordt een bericht weergegeven 
als de naam langer is dan 20 tekens.

nu afspelen

1

stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

HOME - MIJN SCENARIO'S

stoppenDASHBOARD

Schuif door de lijst om alle 
scenario's weer te geven.
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Een scenario wijzigen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3 scenario

Om een aangemaakt scenario te wijzigen: 

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Kamer
Alex

WoonkamerAndere

 - Wanneer de toepassing in het 
scenario is geplaatst, wordt het 
pictogram van de toepassing 
in de lijst helderder.

2) Sleep de pictogrammen van de toepassingen die u wilt 
toevoegen in het stippellijnkader van het scenario.

1) Tik op het pictogram van het te wijzigen 
scenario om het scherm van het scenario 
weer te geven. 3) Tik op het pictogram van de toepassing die u wilt 

toevoegen of wijzigen.

4) Geef de gewenste positie op wanneer het scenario 
wordt gestart of wijzig deze.

Een scenario kan 1 tot 100 toepassingen bevatten.
(U�NXQQHQ�PD[LPDDO����VFHQDULR
V�ZRUGHQ�DDQJHPDDNW�

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

Jaloezie 2 KinderkamerOuderlijke kamer

Woonkamer Kinderkamer 2

Jaloezie

HOME - MIJN HUIS

OKAllen OK annuleren

ROLLUIKROLLUIK

stoppenDASHBOARD

Om de opgegeven 
positie toe te wijzen aan 
alle toepassingen van 
dezelfde familie in dit 
scenario: 

 - Tik op  
"Allen OK".

Om de opgegeven 
positie alleen aan 
deze toepassing toe te 
wijzen: 

 - Tik op "OK".

Om terug te keren naar 
het vorige scherm:

 - Tik op 
"annuleren".

OK annuleren

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Zonnescherm

Kamer
Alex

Keuken

WoonkamerAndere

ALLE TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

 - Om een toepassing uit een scenario 
te wissen: sleep ze naar de vuilnisbak 
(de toepassing wordt niet verwijderd van 
de TaHoma Pad io).



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

"MIJN SCENARIO'S"

Gebruik van de TaHoma Pad io

OK annuleren

NIEUW SCENARIO

Stopcontact
keuken

Zonnescherm

Kamer
Alex

Keuken

WoonkamerAndere

ALLE TOEPASSINGEN

stoppenDASHBOARD

Wanneer alle toepassingen 
zijn geplaatst en hun gewenste 
positie is opgegeven: 

 - Tik op "volgende".

Om de wijzigingen van het scenario 
op te slaan:

 - Behoud of wijzig de naam en 
tik op "OK".

Om terug te keren naar de 
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".
Om terug te keren naar de  
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".

Het gewijzigde scenario wordt 
opgeslagen.

abc 123

Naam van het scenario

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

De naam van het scenario mag 
PD[LPDDO����WHNHQV�ODQJ�]LMQ�� 
Er wordt een bericht weergegeven 
als de naam langer is dan 20 tekens.
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HOME - MIJN SCENARIO'S

stoppenDASHBOARD
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Een scenario wissen

Om een scenario te wissen: 

nu afspelen

1

stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

HOME - MIJN SCENARIO'S

nu afspelen

1

stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

HOME - MIJN SCENARIO'S

ja neen

WISSEN

Weet u zeker dat u het wilt wissen?

scenario 2

2

!

stoppenDASHBOARD

nu afspelen

1

stoppen

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

HOME - MIJN SCENARIO'S

stoppenDASHBOARD

1) Sleep het pictogram van het te wissen scenario 
vanuit de lijst naar de vuilnisbak.

Om het wissen van dit 
scenario te bevestigen:

 - Tik op "ja".
 - De lijst van 

toepassingen wordt 
op het scherm 
weergegeven.

Om het wissen te annuleren 
en terug te keren naar het 
vorige scherm:

 - Tik op "neen".

2) Er wordt een vraag om bevestiging weergegeven:
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HOME - MIJN WEEK

week geactiveerd

VakantieWerk NMWerk VMWeekend

stoppenDASHBOARD

MIJN WEEK

Om de automatische modus van de weken in of uit te schakelen: 
 - Zie het hoofdstuk De automatische modus van de weken 

in- en uitschakelen.

Om een nieuwe week te programmeren: 
 - Zie het hoofdstuk Een week programmeren of wijzigen.

Om een week te wijzigen: 
 - Zie het hoofdstuk Een week programmeren of wijzigen.

Om een week te wissen:
 - Zie het hoofdstuk De programmering van een week wissen.

uitaanuituit

Werk NM

aan

uitaanuitaan

Weekend

uit

Via dit menu kunt u een week activeren en/of deactiveren, programmeren, wijzigen en wissen.
Het is ook mogelijk de toepassingen van het huis automatisch te bedienen door de aangemaakte scenario's 
RS�HHQ�H[DFW�WLMGVWLS�YDQ�GH�GDJ�WH�ODWHQ�VWDUWHQ�
Dit gebeurt door typedagen DDQ�WH�PDNHQ�HQ�KHW�H[DFWH�WLMGVWLS�RS�WH�JHYHQ�ZDDURS�KHW��GH��VFHQDULR�
V��
moeten starten. 
Vervolgens moet een typeweek worden samengesteld door de aangemaakte typedagen toe te wijzen 
aan de dagen van de week (door, afhankelijk van de dag van de week, een aangemaakte typedag of geen 
programmering te kiezen).
0D[LPDDO���W\SHZHNHQ�NXQQHQ�ZRUGHQ�JHSURJUDPPHHUG�HQ�HU�NDQ�VOHFKWV�ppQ�ZHHN�WHJHOLMN�DFWLHI�]LMQ�

Wanneer u op "MIJN WEEK" tikt, wordt het onderstaande scherm weergegeven:

Om een week te activeren of te deactiveren:
 - Zie het hoofdstuk Een week activeren en deactiveren.
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De automatische modus van de weken in- en uitschakelen

Om de automatische modus van de weken in te schakelen: 
 - Tik op "on".
 - De weekprogrammering is actief.

Om de automatische modus van de weken uit te schakelen: 
 - Tik op "off".
 - De weekprogrammering is gedeactiveerd.

Een week kan nu individueel worden geactiveerd of gedeactiveerd 
met behulp van de weekstarter.

In de automatische modus worden de geprogrammeerde scenario's elke dag van de week automatisch op de 
ingestelde tijdstippen gestart. 
Wanneer de automatische modus van de weken is uitgeschakeld, wordt geen enkel scenario gestart. Acties kunnen 
wel manueel worden gestart via het menu "MIJN HUIS".

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

Een week kan nu individueel worden geactiveerd of gedeactiveerd 
met behulp van de weekstarter.

aan uit

aan uit



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
�� Beginpagina
�� "MIJN HUIS"
�� Voorstelling van scenario's, dagen en weken
�� "MIJN SCENARIO'S"
�� "MIJN WEEK"

 - De automatische modus van de weken in- en uitschakelen
 - Een week programmeren of wijzigen
 - De programmering van een week wissen
 - Een week activeren en deactiveren

�� "MIJN SENSOREN"
�� "DASHBOARD"

,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"MIJN WEEK"

Gebruik van de TaHoma Pad io

Een week programmeren of wijzigen

Om een week te programmeren of te wijzigen: 

De 4 pictogrammen worden altijd weergegeven, ofwel met de naam 
die tijdens het aanmaken is ingevoerd, ofwel met de naam "niet 
geprogrammeerd" (in dit geval worden ze helderder weergegeven).

1) Tik op het pictogram van een "niet-geprogrammeerde" week om een nieuwe week aan te maken of op het 
pictogram van de week die u wilt wijzigen:

Er kunnen 4 weken worden geprogrammeerd. 
Als de 4 weken al zijn geprogrammeerd, kunt u alleen een van 
deze weken wijzigen.

HOME - MIJN WEEK

uitaanuitaan

Weekend

uit

week geactiveerd

stoppenDASHBOARD

VakantieWerk NMWerk VMWeekend

Weekend Vakantie

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD

 - Het scherm voor het aanmaken van een week wordt 
weergegeven.
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Een week programmeren of wijzigen

2) Maak nieuwe typedagen aan of wijzig een of meer aangemaakte dagen:

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD

�� Tik op "nieuwe dag" om een nieuwe dag aan te maken.

�� Tik op het pictogram van een reeds aangemaakte dag om 
hem te wijzigen.

nieuwe
dag

 - Het scherm voor het aanmaken van een dag wordt weergegeven.

OK annuleren

DAG

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

…

4

8

10

5

4

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

stoppenDASHBOARD

Vakantie

Een dag kan uit 1 tot 30 scenario's 
bestaan.
(U�NXQQHQ�PD[LPDDO����GDJHQ�
worden aangemaakt.
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Een week programmeren of wijzigen

Om een dag aan te maken, sleept u de pictogrammen 
van de te activeren scenario's op de tijdschaal: Als het scenario op de tijdschaal is geplaatst, wordt 

een venster geopend: 

 - Om een scenario uit een dag te wissen: sleep het naar 
de vuilnisbak (het scenario wordt niet verwijderd van de 
TaHoma Pad io).

OK annuleren

DAG

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

…

4

8

10

5

4

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

stoppenDASHBOARD

nieuw
scenario

OK annuleren

DAG

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

…

4

8

10

5

4

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

14:00

3

OK annuleren

DAG

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

…

4

8

10

5

4

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

14:00

3

OK

0 0:

6

1 7

TIJD PROGRAMMEREN

Rolluik sluiten

stoppenDASHBOARD

 - Tik op "nieuw" 
om een nieuw 
scenario aan 
te maken.

 - Tik op het 
pictogram van 
een reeds 
aangemaakt 
scenario om het 
te wijzigen.

3

 - *HHI�KHW�H[DFWH�WLMGVWLS�
van de dag op waarop 
het scenario moet worden 
geactiveerd en tik op "OK".

Als het scenario op het symbool voor dageraad of 
schemering wordt geplaatst: 

 - Het scenario 
wordt 
geactiveerd op 
het tijdstip van 
zonsopgang of 
zonsondergang.

DAG

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

…

4

8

10

5

4

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3
nieuw

scenario

14:00

3

4

12 13 14 15 16 17

…

De tijdstippen van zonsopgang en zonsondergang veranderen elk 
jaar afhankelijk van de datum en worden automatisch aangepast 
volgens de gekozen instellingen (zie het hoofdstuk Instellingen: 
�&RQ¿JXUDWLH��!�3DG�!�,QVWHOOLQJHQ�!�De schemerfunctie instellen).
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Een week programmeren of wijzigen

Wanneer alle scenario's zijn 
geplaatst: 

 - Tik op "OK".

Om de dag op te slaan:
 - Voer de naam in en tik  

op "OK".

Om terug te keren naar de 
vorige stap:

 - Tik op "annuleren". Om terug te keren naar de 
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".

De aangemaakte of gewijzigde 
dag wordt opgeslagen.

De naam van een dag mag uit 
PD[LPDDO����WHNHQV�EHVWDDQ�� 
Er wordt een bericht weergegeven 
als de naam langer is dan 20 tekens.

 - Als er meer dan 3 
aangemaakte scenario's zijn 
binnen een tijdspanne van 30 
minuten, wordt een speciaal 
pictogram weergegeven dat de 
scenario's groepeert in een lijst:

…

8

10

5

4 8

10

5

400:03

12

00:04

5

00:06

3

00:11

6

…

abc 123

Naam van de dag

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD
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Een week programmeren of wijzigen

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD

3) Sleep de pictogrammen van de te activeren aangemaakte dagen naar de verschillende dagen van de week.

 - Om de programmering van een dag 
van de week te annuleren: sleep 
het pictogram naast de dag naar 
de vuilnisbak (de dag wordt niet 
verwijderd van de TaHoma Pad io).

Een aangemaakte dag kan voor meerdere dagen van 
de week worden geprogrammeerd (bijv.: een "werkdag" 
programmeren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD

 - Om een dag van de TaHoma Pad io 
te verwijderen: sleep het pictogram 
vanuit de lijst naar de vuilnisbak.

 - Het pictogram en de naam van de dag worden naast de dag 
van de week geplaatst.

 - Als er al een dag was geprogrammeerd voor deze dag van 
de week, vervangt de nieuwe dag de vorige.
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Een week programmeren of wijzigen

De aangemaakte of gewijzigde 
week wordt opgeslagen.

Wanneer alle dagen zijn 
geplaatst: 

 - Tik op "OK".

Om terug te keren naar de 
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".

HOME - MIJN WEEK

OK annuleren

woensdag

werkdonderdag

vrijdag

weekendzaterdag

weekendzondag

maandag

Werkdinsdag

nieuwe
dag

weekend Werk Vakantie

WEEK PROGRAMMEREN

stoppenDASHBOARD

Om de week op te slaan:
 - Voer de naam in en tik 

op "OK".

Om terug te keren naar de 
vorige stap:

 - Tik op "annuleren".

De naam van een week 
PDJ�XLW�PD[LPDDO����WHNHQV�
bestaan. Er wordt een bericht 
weergegeven als de naam 
langer is dan 20 tekens.

abc 123

Naam van de week

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

HOME - MIJN WEEK

uitaanuitaan

Weekend

uit

week geactiveerd

stoppenDASHBOARD

VakantieWerk NMWerk VMWeekend
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De programmering van een week wissen

Om de programmering van een week te wissen: 

1) Sleep het pictogram van de geprogrammeerde 
week naar de vuilnisbak.

2) De programmering wordt gewist en het pictogram van 
de week krijgt opnieuw de naam "niet geprogrammeerd" in 
de lijst van 4 weken.

HOME - MIJN WEEK

uitaanuitaan

Weekend

uit

week geactiveerd

stoppenDASHBOARD

VakantieWerk NMWerk VMWeekend

NEE
GEPROGRAMMEERD
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Om een geprogrammeerde week te activeren: 
 - Sleep het pictogram van de week naar de weekstarter.
 - De week wordt gestart en er loopt een pijl over de lijn van de starter.

Om een gestopte week opnieuw te activeren op de starter: 
 - Tik op "aan".
 - De week wordt opnieuw gestart en er loopt een pijl over de lijn van de starter.

Om een gestarte week te deactiveren: 
 - Tik op "uit".
 - De week wordt gedeactiveerd en de starter stopt.

Als er al een week in de starter was, 
wordt deze vervangen door de laatste 
week die erheen is gesleept.

Een week activeren en deactiveren

 - Als er geen week in de 
starter is, wordt deze grijs.

Werk NM

aan

week geactiveerd

VakantieWerk NMWerk VMWeekend

uitaanuituit

Werk NM

aan

uitaanuitaan

uitaanuituit
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MIJN SENSOREN

Via dit menu kunt u de drempelwaarde voor windsensoren instellen en andere sensoren individueel 
in- of uitschakelen, hun activering programmeren (via tijdsintervallen en dagen van de week)  
en/of acties activeren op basis van de gegevens die ze registreren.

Wanneer u op "MIJN SENSOREN" tikt, wordt het onderstaande scherm weergegeven:

1) Schuif door de lijst om de familie van sensoren te kiezen.

2) Tik op het pictogram van een familie van sensoren om de lijst met 
sensoren van die familie weer te geven.

HOME - MIJN WEEK

stoppenDASHBOARD

uitaan

De sensoren zijn per familie ingedeeld:
�� temperatuursensoren, 
�� zonsensoren, 
�� windsensoren,
�� andere sensoren.

HOME - MIJN WEEK

uit

aan

prog

naam van
sensor 2

uit

aan

prog

naam van
de sensor 
naam van
de sensor 

stoppenDASHBOARD

uitaan

HOME - MIJN WEEK

uit

aan

prog

naam van
sensor 2

uit

aan

prog

naam van
de sensor 
naam van
de sensor 

uit

aan

prog

naam van
sensor 3

uit

aan

prog

uit

aan

prog

stoppenDASHBOARD

uitaan
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 - Het pictogram "!" wijst op een probleem met 
de sensor. Dit probleem wordt gedetailleerd 
beschreven in het "DASHBOARD" 
("Geschiedenis").

Om een scenario aan een sensor 
(uitgezonderd windsensor) te 
koppelen en het op basis van deze 
drempelwaarde te starten: 

 - Zie het hoofdstuk Een sensor 
koppelen aan een scenario 
(uitgezonderd windsensor).

Om een sensor (uitgezonderd 
windsensor) permanent te activeren: 

 - Selecteer "on".

Om een sensor (uitgezonderd 
windsensor) te deactiveren: 

 - Selecteer "off".

HOME - MIJN WEEK

uit

aan

prog

naam van
sensor 2

uit

aan

prog

naam van
de sensor 
naam van
de sensor 

uit

aan

prog

naam van
sensor 3

uit

aan

prog

uit

aan

prog

stoppenDASHBOARD

uitaan

Om een sensor (uitgezonderd 
windsensor) te activeren volgens 
tijdsintervallen en opgegeven dagen: 

 - Zie het hoofdstuk De activering 
van een sensor programmeren 
(uitgezonderd windsensor).

 - Als "prog " is 
geselecteerd, wordt 
deze sensor alleen 
geactiveerd tijdens 
de geprogrammeerde 
tijdsintervallen en dagen.

 - Als "prog " niet is 
geselecteerd, wordt 
de activering van deze 
sensor volgens de 
geprogrammeerde 
tijdsintervallen en dagen 
uitgeschakeld.

 - Als "on" is geselecteerd, 
is deze sensor permanent 
geactiveerd.

prog

aanaan

uituit
 - Als "off" is geselecteerd, 

is deze sensor permanent 
gedeactiveerd.

Lijst van sensoren: Om de drempelwaarde van een 
windsensor in te stellen: 

 - Zie het hoofdstuk De 
drempelwaarde van een 
windsensor instellen.

progprog



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
�� Beginpagina
�� "MIJN HUIS"
�� Voorstelling van scenario's, dagen en weken
�� "MIJN SCENARIO'S"
�� "MIJN WEEK"
�� "MIJN SENSOREN"

 - De automatische modus van de sensoren in- en 
uitschakelen

 - De drempelwaarde van een windsensor instellen
 - Een sensor koppelen aan een scenario (uitgezonderd 

windsensor)
 - De activering van een sensor programmeren (uitgezonderd 

windsensor)

�� "DASHBOARD"

,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"MIJN SENSOREN"

Gebruik van de TaHoma Pad io

De automatische modus van de sensoren in- en uitschakelen

Om de automatische modus van de sensoren in te schakelen: 
 - Tik op "aan".

Om de automatische modus van de sensoren uit te schakelen: 
 - Tik op "uit".

De sensoren (uitgezonderd windsensoren) zijn gedeactiveerd. 

Een sensor (uitgezonderd windsensoren) kan nu individueel 
worden geactiveerd of gedeactiveerd, permanent of volgens de 
programmering, op het scherm met de lijst van sensoren.

In de automatische modus kunnen sensoren (uitgezonderd windsensoren) individueel worden geactiveerd of 
gedeactiveerd (door voor elke sensor de gekozen optie in te schakelen). Als ze actief zijn, worden de scenario's die 
aan deze sensoren zijn gekoppeld automatisch gestart bij het bereiken van de activeringsdrempels. 
Wanneer de automatische modus van de sensoren is uitgeschakeld, kunnen sensoren (uitgezonderd windsensoren) 
niet worden geactiveerd en wordt geen enkel scenario dat aan een sensor is gekoppeld gestart.

stoppenDASHBOARD

aan uit aan uit

MIJN SENSOREN

MIJN SCENARIO'SMIJN HUIS

MIJN WEEK

aan uit

aan uit
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De drempelwaarde van een windsensor instellen

CONFIGURATIE

panel equipments home

DASHBOARD stoppen

io-homecontrol sensorsio-homecontrol equipments

back

Wind 3Wind 2Wind 1

tous >    8 io wind sensors

backbackOK

11:20 Low battery level. Change the 
battery.

12:46 Sensor did not answered.
Communication problems

09:42 Low battery level. Change the 
battery.

10:36 Low battery level. Change the 
battery.

10:45 Low battery level. Change the 
battery.

wind 1
delete

adjust

renommerrenommer

annulerenOK

comfortmodus

30

Zonnescherm

Test sensor 2

1) Het gemeten niveau wordt aangegeven.

2) Stel de drempelwaarde in door de knop op de meetschaal te verschuiven: 
de nieuwe drempelwaarde wordt aangegeven.

3) Als u de instellingen wilt opslaan, tikt u op "OK". Zo niet, tik dan  
op "annuleren".

Wind 1
10:36 Low battery level. Change the 

battery.
comfortmodus

30

Wind 2Wind 1

09:42 Low battery level. Change the 
battery.

10:36 Low battery level. Change the 
battery.

10:45 Low battery level. Change the 
battery.

comfortmodus

Tik op het pictogram van de windsensor: het scherm voor het instellen van de drempelwaarde wordt 
weergegeven.panel
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Een sensor koppelen aan een scenario (uitgezonderd windsensor)

Tik op het pictogram van de temperatuur- of zonsensor: het scherm voor het instellen van de drempelwaarde 
wordt weergegeven.

WILKOMEN – MEINE SENSOREN

OK annuleren

15 huidig

drempelwaarde

13

13°C
15°C

2

scenario 2

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3 nieuw

TEMPERATUURSENSOR INSTELLEN

OK annuleren

90 huidig

102102
uiiiddddig90K

3

scenario 3

22

scenaario 2Drempelwaarde

102

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3 nieuw

SENSOR INSTELLEN

stoppenDASHBOARD

WILKOMEN – MEINE SENSOREN

off

on

prog

sensor name 2

off

on

prog

sensor name

off

on

prog

sensor name 3

off

on

prog

sensor name 2

off

on

prog

sensor name

sun sensor temperature sensor

OK annuleren

15

drempelwaarde

13

13°C
15°C

33

scenaario 3

2

scenario 2

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3 nieuw

SENSOR INSTELLEN

stoppenDASHBOARD

1) Het gemeten niveau wordt aangegeven.

Ofwel naar de bovenkant van de meetschaal:
 - Het scenario wordt gestart telkens als het gemeten niveau de 

aangegeven drempelwaarde overschrijdt.

Ofwel naar de onderkant van de meetschaal:
 - Het scenario wordt gestart telkens als het gemeten niveau onder 

de aangegeven drempelwaarde zakt.

4) Kies het pictogram van het te koppelen scenario en sleep het:

Tik op "nieuw":
 - Het scherm voor het aanmaken van een scenario wordt 

weergegeven (zie het hoofdstuk Gebruik van de TaHoma Pad io 
! "MIJN SCENARIO'S").

15

drempelwaarde

13°C
15°C

scenario 2

2) Kies de activeringsdrempel van het gekoppelde scenario door de knop op 
de meetschaal te verschuiven: de nieuwe drempelwaarde wordt aangegeven.

3) Maak indien nodig een nieuw scenario aan:

15 huidig

drempelwaarde

13°C
15°C

2

scenario 2

90 huidig

102102
uiiiddddig90K

3

22

scenaario 2Drempelwaarde

102

prog

sensor name 2

prog

sensor name

prog

sensor name 3

prog

sensor name 2

prog

sensor name

sun sensor temperature sensor

15

drempelwaarde

13

13°C
15°C

33

scenaario 3

2

scenario 2

scenario 1

1

scenario 2

2

scenario 3

3 nieuw

SENSOR INSTELLEN

5) Als u de instellingen wilt opslaan, tikt u op "OK". Zo niet, tik dan op "annuleren".

naam van v
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off

on

prog

nom du
capteur 2

off

on

prog

nom du
capteur 

off

on

prog

nom du
capteur 3

off

on

prog

off

on

prog

HOME - MA SEMAINE

nom du
capteur 2

nom du
capteur 

off

on

prog

nom du
capteur 3

offoff

onon

progprog

offoff

onon

progprog

“Sensor” INSTELLEN

HERHALING:

maandag

woensdag

vrijdag

zaterdag

dinsdag

donderdag

van 10 h min.45

tot 17 h min.00

ON

zondag

OK annuleren

stoppenDASHBOARD
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De activering van een sensor programmeren (uitgezonderd windsensor)

1) Kies het tijdsinterval waarbinnen de sensor moet worden 
geactiveerd:

2) Selecteer de dagen van de week waarop het programma 
moet worden herhaald.

3) Als u de instellingen wilt opslaan, tikt u op "OK". Zo niet,  
tik dan op "annuleren".

Schuif door de lijsten en selecteer het uur en de 
minuten van het begin- en eindtijdstip van de 
activering van de sensor.

Het scherm toont opnieuw de lijst van sensoren.
Voor de sensor die zojuist is geprogrammeerd is 
"prog" geselecteerd:

 - Dit betekent dat de aan deze sensor 
gekoppelde scenario's zullen worden gestart 
binnen de tijdsintervallen en op de dagen die 
u hebt geprogrammeerd.

HOME - MA SEMAINEHOME - MA SEMAIN

tot h min.00

van 10 h min.4500

01

23

22

02

03

21

prog

nom du
capteur 2

prog

nom du
capteur 

prog

nom du
capteur 3

progprog

nom du
capteur 2

nom du
capteur 

prog

nom du
capteur 

progprogprogprog

maandag

woensdag

vrijdag

zaterdag

dinsdag

donderdag

zondag

HOME - MIJN WEEK

uit

aan

prog

naam van
sensor 2

uit

aan

prog

naam van
de sensor 
naam van
de sensor 

uit

aan

prog

naam van
sensor 3

uit

aan

prog

uit

aan

prog

stoppenDASHBOARD

uitaan

prog

OK

Tik op "prog": het scherm voor het activeren van de programmering wordt weergegeven.

prog

naam van
sensor 3
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DASHBOARD stoppen

OK alles wissen

15 / 06 / 2013

17 / 06 / 2013

[03u05] alles sluiten

[08u26] Hek - gesloten

[12u13] zomer... 

[15u24] Middagslaap baby 

 [16u23] Raam - gesloten

[18u26] garagedeur - geopend 

[16u23] Raam - geopend: 24%

Actie met succes uitgevoerd.

[22u30] rolluik - gesloten

!

!

!

GeplandBezigGeschiedenis

DASHBOARD

Met deze knop kunt u de acties die de laatste 7 dagen (tabblad "Geschiedenis"),  
de huidige acties (tabblad "Bezig") en de acties die voor later op de dag gepland staan 
(tabblad "Gepland") weergeven.

Wanneer u op "DASHBOARD" tikt, wordt het scherm van het tabblad "Geschiedenis" 
weergegeven:

Het scherm "Geschiedenis" vermeldt alle acties die de laatste 7 dagen zijn uitgevoerd en geeft per dag het volgende weer:
�� het resultaat van de actie, aan de hand van een symbool: geslaagd , mislukt !  of gestopt ,
�� het tijdstip en de details van de oorzaak van de mislukking,
�� de naam van de toepassing, de naam van de familie van toepassingen of de naam van het scenario,
�� een symbool dat aangeeft welk type sensor de actie heeft geactiveerd, indien van toepassing: temperatuursensor [18u26] garagedeur - geopend , 

zonsensor ,
�� het symbool  (klok) als de actie door een programmering is gestart.

DASHBOARD

Om alle acties weer te geven die de laatste 7 dagen zijn uitgevoerd:
 - Schuif door de lijst.

Om de volledige lijst met uitgevoerde acties te wissen:
 - Tik op "alles wissen".

Om de huidige acties weer te geven:
 - Tik op het tabblad "Bezig" (zie volgende pagina).

Om de acties weer te geven die voor later op de dag gepland staan:
 - Tik op het tabblad "Gepland" (zie volgende pagina's).

Om terug te keren naar het vorige scherm:
 - Tik op "OK".
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Rolluik - ... stoppen

alles stoppenOK

Venster zuiden openenstoppen

temperatuur

Zonnescherm zuiden openen

Buitenjaloezie zuiden sluiten

Rolluik sluiten 

vanaf de TaHoma Pad

stoppen

Tvstoppen

middagslaap babystoppen

Rolluik - sluitenstoppen

GeplandBezigGeschiedenis

DASHBOARD

Wanneer een manuele of automatische actie bezig is, 
wordt het woord "DASHBOARD" op de knop vervangen 
door de naam van de toepassing of het desbetreffende 
scenario.

Rolluik - ... stoppen

DASHBOARD

Het scherm "Bezig" vermeldt alle acties die momenteel worden uitgevoerd en geeft het volgende weer:
�� de oorsprong van het commando, aan de hand van een symbool
�� de naam van de toepassing, de naam van de familie van toepassingen of de naam van het scenario
�� de details van de actie.

Om de huidige acties één voor één te stoppen:
 - Tik op "stoppen" voor elke actie die u wilt stoppen.

Om de acties weer te geven die de laatste 7 dagen zijn uitgevoerd:
 - Tik op het tabblad "Geschiedenis" (zie vorige pagina).

Om alle huidige acties te stoppen:
 - Tik op "alles stoppen".

Om de acties weer te geven die voor later op de dag gepland staan:
 - Tik op het tabblad "Gepland" (zie volgende pagina).

Om terug te keren naar het vorige scherm:
 - Tik op "OK".

Om alle huidige acties weer te geven:
 - Schuif door de lijst.
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Zomervakantie stoppen

OK

[23:00] Venster zuidgevel sluiten

[16:00] Temperatuur

Zonnescherm zuiden openen

Jaloezie zuiden sluiten 

Rolluik sluiten 

[14:30] Tv 

[10:15]  Middagslaap baby 

[09:53] Zomervakantie  

GeplandBezigGeschiedenis

DASHBOARD

Het scherm "Gepland" vermeldt alle acties die voor later op de dag gepland staan en geeft het volgende weer:
�� de oorsprong van het commando, aan de hand van het symbool  (klok)
�� het geplande tijdstip
�� de naam van het scenario
�� de details van de actie.

Om de acties weer te geven die de laatste 7 dagen zijn uitgevoerd:
 - Tik op het tabblad "Geschiedenis" (zie vorige pagina's).

Om de acties weer te geven die voor later op de dag gepland staan:
 - Schuif door de lijst.

Om de huidige acties weer te geven:
 - Tik op het tabblad "Bezig" (zie vorige pagina).

Om terug te keren naar het vorige scherm:
 - Tik op "OK".

Wanneer een geprogrammeerd scenario voor later op de 
dag gepland staat, wordt het woord "DASHBOARD" op 
de knop vervangen door een klok en de naam van het 
volgende geplande scenario.

stoDASHBOARD

Zomervakantie
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�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

Instellingen: "Configuratie"

'H]H�NQRS�JHHIW�WRHJDQJ�WRW�GH�FRQ¿JXUDWLHVFKHUPHQ�
�� van de TaHoma Pad io (tabblad "pad"), 
�� van de installatie: toepassingen en sensoren (tabblad "toepassingen"), 
�� van het huis (tabblad "huis").

en

Het tabblad "pad" geeft toegang tot de submenu's: 
�� "instellingen" (instellingen van de TaHoma Pad io) 
�� en "systeem" (instellingen voorbehouden aan installateur).

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

Op het tabblad "toepassingen" kan de lijst van io-homecontrol®-
toepassingen en -sensoren die de TaHoma Pad io bestuurt worden 
weergegeven en gewijzigd via 2 submenu's:
�� "io-homecontrol®-toepassingen"
�� en "io-homecontrol®-sensoren".

Op het tabblad "huis��NDQ�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV�GLH�ELM�GH�
eerste ingebruikname is opgeslagen worden gewijzigd (verdiepingen 
en buitenzones, kamers per verdieping, toepassingen per kamer en 
buitenzones).

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

io-homecontrol®-
toepassingen

io-homecontrol®-
sensoren

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad
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Instellingen: "Configuratie"

"instellingen"

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

dageraad en schemering

stand-byfunctie

talen

datum en tijd

DASHBOARD stoppen

Door te tikken op het submenu 
"instellingen" van het tabblad "pad" 
kunnen de volgende instellingen worden 
gewijzigd:
�� taalkeuze
�� datum- en tijdinstelling
�� instelling van de stand-byfunctie van 

het scherm
�� instelling van de schemerfunctie.

CONFIGURATIE

homeequipmentspanel

systemsettings

OK

Frans

Duits

Engels

Spaans

Portugees

Italiaans

Nederlands

Taal kiezen

TALEN

Frans

stoppenDASHBOARD

Wanneer u op "Talen" tikt, wordt het volgende scherm weergegeven en 
kunt u de taal kiezen:

1) Tik op 1 van de 7 beschikbare talen: 
 - Het keuzevakje van de gekozen taal wordt ingeschakeld en deze 

wordt grijs.

Taal kiezen

2) Tik op "OK".

systemsettingsFrans

Duits

Frans

OK
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Instellingen: "Configuratie"

"instellingen"

Datum en tijd instellen

OK

TIJDNOTATIE 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

TIJD

TIJD INSTELLEN

1 2 3 8u min. sec.5 5

DATUM

jaar/maand/dag

dag/maand/jaar

DATUMNOTATIE 

DATUM INSTELLEN

1 2 /0 2/ 2 0 1 1

DATUM EN TIJD

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

stoppenDASHBOARD

1) Tik op de gekozen datumnotatie voor het scherm: dag/maand/jaar of  
jaar/maand/dag.

5) Tik op "OK" wanneer de instellingen voltooid zijn.

jaar/maand/dag

dag/maand/jaar

2 0 1 3

2 0 1 4

2) Tik, blader door de lijst en kies de dag, de maand en het jaar om de huidige 
datum in te stellen.

DATUM INSTELLEN

1 2 /0 2/ 2 0 1 12 0 1 1

2 0 1 2

3) Tik op de gekozen tijdnotatie: 0 -12h am/pm of 0 - 24h.
TIJDNOTATIE 

0 - 12h: am / pm 0 - 24h

4) Tik, blader door de lijst en kies het uur, de minuten en de seconden om de 
huidige tijd in te stellen.

TIJD INSTELLEN

1 2 3 8u min. sec.5 5

OK
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"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"instellingen"

De stand-byfunctie van het scherm instellen

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

OK

00 01uur minuten

TaHoma Pad io niet aangesloten op stopcontact

00 05uur minuten

TaHoma Pad io aangesloten op stopcontact

Wachttijd instellen

STAND-BYFUNCTIE

DASHBOARD stoppen

3) Tik op "OK" wanneer de instellingen voltooid zijn.

2) Kies de gewenste periode van inactiviteit voordat de TaHoma Pad io in stand-
by gaat wanneer hij niet op het stopcontact aangesloten is: tik, blader door de 
lijst en selecteer de minuten en de seconden.

systeeminstellingen systeeminstellingen

00 05uur minuten

TaHoma Pad io aangesloten op stopcontact

OK

0 0 3 0minuten seconden

TaHoma Pad io niet aangesloten op stopcontact

3 2

3 3

3 1

1) Kies de gewenste periode van inactiviteit voordat de TaHoma Pad io in stand-
by gaat wanneer hij op het stopcontact aangesloten is: tik, blader door de lijst 
en selecteer het uur en de minuten.
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"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"instellingen"

De schemerfunctie instellen

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD

Optie 1: Invoeren van de tijden van zonsondergang bij de zonnewendes

4) Tik op "OK" wanneer de instellingen 
voltooid zijn.

OK

3) Tik, blader door de lijst en selecteer het 
uur en de minuten van de zonsondergang 
op 22 december.

2) Tik, blader door de lijst en selecteer het 
uur en de minuten van de zonsondergang 
op 22 juni.

:22 05

zonsondergang op 22 juni

1) Tik op de regel "door invoeren van 
tijden" om dit criterium te kiezen en het 
keuzerondje in te schakelen.

door invoeren van tijden

17 25

zonsondergang op 22 december

:

Deze functie kan op 3 verschillende manieren worden ingesteld:
�� door het invoeren van de tijden van zonsondergang bij de zonnewendes,
�� GRRU�KHW�LQYRHUHQ�YDQ�GH�JHRJUD¿VFKH�FR|UGLQDWHQ�YDQ�KHW�KXLV��
�� of door het kiezen van een vooraf opgeslagen plaats.
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"instellingen"

De schemerfunctie instellen

Optie 2��,QYRHUHQ�YDQ�GH�JHRJUD¿VFKH�FR|UGLQDWHQ�YDQ�KHW�KXLV

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD

6) Tik op "OK" wanneer de instellingen voltooid zijn.OK

4) Tik op het vak "lengtegraad" om het 
numerieke toetsenbord weer te geven.

2) Tik op het vak "breedtegraad" om het 
numerieke toetsenbord weer te geven.

1) 7LN�RS�GH�UHJHO��GRRU�LQYRHUHQ�YDQ�JHRJUD¿VFKH�FR|UGLQDWHQ��RP�GLW�FULWHULXP�
te kiezen en het keuzevakje in te schakelen.

door invoeren van geografische coördinaten

3) Voer de breedtegraad in en 
tik op "OK".

5) Voer de lengtegraad in en tik op "OK".

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

6.8694lengtegraad

1 6 1 2

zonsondergang op 22 december

:

:

2 1 1 0

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

21:5505:0606.04.2013, dinsdag
DAGERAAD EN SCHEMERING

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraaad

6.8694lengtegraad

1 6 1 2

zonsondergang op 22 december

:

:

2 1 1 0

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

21:5505:0606.04.2013, dinsdag
DAGERAAD EN SCHEMERING

OK

0 1

7

2 3 4

,6 8 9

5

45.92breedtegraad

annuleren

DASHBOARD stoppen

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"instellingen"

De schemerfunctie instellen

Optie 3: Kiezen van een vooraf opgeslagen plaats

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix

door invoeren van geografische coördinaten

1235689.698breedtegraad

1235689.698lengtegraad

17 25

zonsondergang op 22 december

:

:

22 05

zonsondergang op 22 juni

door invoeren van tijden

20:4206:202013.05.01, woensdag

DAGERAAD EN SCHEMERING

stoppenDASHBOARD

3) Tik op "OK" wanneer de instellingen voltooid zijn.OK

1) Tik op de regel "door kiezen van een plaats" om dit criterium te kiezen en het 
keuzevakje in te schakelen.

door kiezen van een plaats

2) Tik, blader door de lijst en selecteer de dichtstbijgelegen plaats.

OK

door kiezen van een plaats

plaats Frankrijk-Chamonix
Zie de volgende pagina voor 
enkele voorbeelden van tijden van 
zonsondergang bij de zonnewendes.
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"instellingen"

De schemerfunctie instellen

Optie 3: Kiezen van een vooraf opgeslagen plaats: enkele voorbeelden van tijden van zonsondergang bij de zonnewendes

Land Plaats Winter Zomer

Duitsland

München 16u59 21u59

Hamburg 16u45 22u26

Frankfurt 17u04 22u23

Stuttgart 17u06 22u12

Berlijn 16u36 22u23

Verenigd Koninkrijk Londen 16u34 22u09

Oostenrijk Wenen 16u39 21u40

België Brussel 17u18 22u46

Denemarken Kopenhagen 16u25 22u59

Spanje Madrid 18u22 22u21

Finland Helsinki 16u11 00u42

Griekenland Athene 17u39 21u23

Hongarije Boedapest 16u31 21u25

Italië Rome 17u13 21u22

Land Plaats Winter Zomer

Frankrijk

Parijs 17u33 22u40

Marseille 17u38 21u58

Lyon 17u33 22u12

Brest 18u02 23u04

%RUGHDX[ 17u58 22u29

Noorwegen Oslo 16u10 00u29

Nederland Amsterdam 17u10 22u56

Polen Warschau 16u06 21u50

Portugal Lissabon 17u48 21u36

Tsjechië Praag 16u41 22u00

Roemenië Boekarest 17u12 21u40

Rusland Moskou 16u45 23u19

Servië Belgrado 16u33 21u04

Zweden Stockholm 15u44 23u41

Zwitserland Bern 17u19 22u08
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"systeem" (voorbehouden aan installateur)

Om het submenu te ontgrendelen:
 - Tik op "Aanmelden".

Om het submenu te ontgrendelen:
 - Voer het wachtwoord in en 

tik op "OK".

Om terug te keren naar het vorige 
scherm:

 - Tik op "annuleren".

Om terug te keren naar het vorige 
scherm:

 - Tik op "annuleren".

Het submenu "systeem" 
wordt weergegeven.

abc 123

Voer het wachtwoord in

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

OPGELET: Het submenu "systeem" van het tabblad "pad" is voorbehouden aan de installateur. 
Het is beveiligd met een wachtwoord (voor de installateur, zie Installatiehandleiding van de TaHoma Pad io).

Wanneer u op het submenu "systeem" 
van het tabblad "pad" tikt, wordt het 
volgende venster weergegeven:

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

systeeminstellingen

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

systeeminstellingen

Aanmelden annuleren

TOEGANGSBEVEILIGING

De beschikbare functies in het menu "systeem" 
kunnen gevolgen hebben voor de goede 
werking van de TaHoma Pad io.

Daarom is de toegang tot dit menu beveiligd 
met een wachtwoord. Wij raden u hoe dan ook 
aan een vakman te raadplegen voor alle 
bewerkingen die betrekking hebben op deze 
functies.

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

DASHBOARD stoppen

beheer van beveiligingssleutel

beheer van bedieningen 

beheer van software 

reset

Aanmelden
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"systeem" (voorbehouden aan installateur)

CONFIGURATIE

huistoepassingenpad

systeeminstellingen

DASHBOARD stoppen

beheer van beveiligingssleutel

beheer van bedieningen 

beheer van software 

reset

Aanmelden

Via het submenu "systeem" van het 
tabblad "pad" kunt u:
�� het io-homecontrol®-systeem 

beheren (beveiligingssleutel)
�� de afstandsbedieningen beheren
�� de softwareversie controleren
�� GH�RRUVSURQNHOLMNH�FRQ¿JXUDWLH� 

van de TaHoma Pad io herstellen 
(en alle instellingen wissen).

io-homecontrol®-systeem

annulerenOK

DASHBOARD stoppen

BEHEER VAN BEVEILIGINGSSLEUTEL

EEN BEVEILIGINGSSLEUTEL 
ONTVANGEN

BEVEILIGINGSSLEUTEL 
VERZENDEN

EEN BEVEILIGINGSSLEUTEL 
GENEREREN

Wijzig de beveiligingssleutel van de TaHoma Pad io 
en verzend deze nieuwe sleutel naar heel de installatie.

Verzend de beveiligingssleutel van de installatie naar 
een io-homecontrol®-bediening met terugmelding.

De beveiligingssleutel van mijn io-homecontrol®-
afstandsbediening met statusmelding verzenden 
naar de TaHoma Pad en naar heel mijn installatie. Een beveiligingssleutel ontvangen:

 - Om de beveiligingssleutel 
te ontvangen van een 
afstandsbediening met 
statusmelding en deze over 
te dragen naar alle door de 
TaHoma Pad io gekende 
toepassingen.

Beveiligingssleutel verzenden:
 - Om de beveiligingssleutel 

van de TaHoma Pad io te 
verzenden naar een andere 
afstandsbediening met 
statusmelding.

Een beveiligingssleutel genereren:
 - Om de beveiligingssleutel 

van heel de installatie te 
wijzigen. De TaHoma Pad io 
wijzigt zijn sleutel en 
draagt hem over naar alle 
toepassingen die hij kent.
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annulerenOK

DASHBOARD stoppen

BEHEER VAN BEDIENINGEN

TOEPASSINGEN OVERDRAGEN

NAAR EEN 2W-BEDIENING

NAAR EEN 1W-BEDIENING

Toepassingen overdragen naar een 
io-homecontrol®-afstandsbediening 
met statusmelding (2W).

Toepassingen overdragen naar een 
io-homecontrol®-afstandsbediening 
zonder statusmelding (1W).

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"systeem" (voorbehouden aan installateur)

Beheer van bedieningen

Bediening met statusmelding:
 - Om geselecteerde toepassingen over te dragen 

naar een afstandsbediening met statusmelding.

Bediening zonder statusmelding:
 - Om geselecteerde toepassingen over te dragen 

naar een afstandsbediening zonder statusmelding.

BEHEER VAN BEDIENINGEN
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DASHBOARD stoppen

OK

1 Versie van software

xx AAA TYFGEHRU 01

Om de TaHoma Pad bij te werken, moet u 
deze op uw computer aansluiten en de 
toepassing TaHoma Pad Software starten.

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"systeem" (voorbehouden aan installateur)

Versie van software

 - Het scherm geeft de versie weer van de software 
die op de TaHoma Pad io is geïnstalleerd. 

beheer van software 
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DASHBOARD stoppen

resetten annuleren

1 reset

Bij het resetten van de TaHoma Pad worden 
alle in het geheugen opgeslagen gegevens 
gewist (mijn installatie, mijn scenario's,…)!

Weet u zeker dat u de TaHoma Pad wilt 
resetten?

OPGELET!

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"pad"

Instellingen: "Configuratie"

"systeem" (voorbehouden aan installateur)

'H�RRUVSURQNHOLMNH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR�KHUVWHOOHQ

Er wordt een vraag om bevestiging weergegeven:

2P�GH�RRUVSURQNHOLMNH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR�WH�
KHUVWHOOHQ��G�Z�]��GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR��GH�
OLMVW�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�HQ�VHQVRUHQ��GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�
huis en de lijst van aangemaakte scenario's, dagen en weken 
te wissen:

 - Tik op "resetten".
 - Voer heel de procedure voor eerste ingebruikname 

opnieuw uit (zie het hoofdstuk Eerste ingebruikname).

Om terug te keren naar het vorige scherm en de 
RRUVSURQNHOLMNH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR�QLHW�WH�
herstellen:

 - Tik op "annuleren".
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Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"toepassingen" (aanbevolen voor installateur)

Instellingen: "Configuratie"

"io-homecontrol®-toepassingen"
OPGELET: De functies die beschikbaar zijn onder het tabblad "toepassingen" worden aanbevolen voor  
de installateur.

In het submenu "io-homecontrol®-toepassingen" van het tabblad "toepassingen" kunt u het volgende doen:
�� de lijst van gedetecteerde io-homecontrol®-toepassingen en hun aantal bekijken, ingedeeld per familie
�� een nieuwe io-homecontrol®-toepassing toevoegen
�� een io-homecontrol®�WRHSDVVLQJ�LQ�GH�OLMVW�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

iio-hhomeconttroll®®-
sseennssoorreenn

io-homecontrol®-
toepassingen

toepassingen toevoegen

8 gekleurde
lichten

12 rolluiken 1 hek 1 garagedeur

5 jaloezieën1 rood
zonnescherm

28 geregistreerde toepassingen

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

iio-hhomeconttroll®®-
sseennssoorreenn

io-homecontrol®-
toepassingen

8 gekleurde
lichten

12 rolluiken 1 hek 1 garagedeur

5 jaloezieën1 rood
zonnescherm

alle >    5 rolluiken

vorige

Rolluik 2 Rolluik 3

Rolluik 4

Rolluik 1

Rolluik 5

pad toepassingen

iio-hhomeconio-homecontrol®-
toepassingen

Om een io-homecontrol®-toepassing toe te voegen: 
 - Tik op "toepassingen toevoegen".
 - Volgens het type afstandsbediening waarmee deze 

toepassing wordt bestuurd:

 - Schuif door de lijsten om alle elementen weer te geven.

2P�HHQ�WRHSDVVLQJ�LQ�GH�OLMVW�WH�EHQRHPHQ��WH�LGHQWL¿FHUHQ�RI� 
te wissen:

 - Tik op de familie van de toepassing om de lijst weer te 
geven. Tik vervolgens op het pictogram van de toepassing.

�� Zie het hoofdstuk 'HWHFWLH� YDQ� WRHSDVVLQJHQ� EHVWXXUG� PHW� HHQ�
DIVWDQGVEHGLHQLQJ�PHW�VWDWXVPHOGLQJ�

�� Zie het hoofdstuk 'HWHFWLH� YDQ� WRHSDVVLQJHQ� EHVWXXUG� PHW� HHQ�
DIVWDQGVEHGLHQLQJ�]RQGHU�VWDWXVPHOGLQJ�

�� Zie het hoofdstuk 'HWHFWLH�YDQ�QLHXZH�WRHSDVVLQJHQ�RI�WRHSDVVLQJHQ�
ZDDUYRRU�JHHQ�EHGLHQLQJ�JHUHJLVWUHHUG�LV�

�� Zie het hoofdstuk 7RHSDVVLQJHQ�EHQRHPHQ��LGHQWL¿FHUHQ�RI�ZLVVHQ�
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CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

io-homecontrol®-
sensoren

io-homecontrol®-
toepassingen

sensoren toevoegen

4
windsensoren

4
temperatuursensoren

2
lichtsterktesensoren

3  io-sensoren gevonden

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

io-homecontrol®-
sensoren

io-homecontrol®-
toepassingen

vorige

zon 3zon 2zon 1

alle >    8 io-zonnesensoren 
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Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"toepassingen" (aanbevolen voor installateur)

Instellingen: "Configuratie"

"io-homecontrol®-sensoren"

OPGELET: De functies die beschikbaar zijn onder het tabblad "toepassingen" worden aanbevolen door  
de installateur.

In het submenu "io-homecontrol®-sensoren" van het tabblad "toepassingen" kunt u het volgende doen:
�� de lijst van gedetecteerde io-homecontrol®-sensoren en hun aantal bekijken, ingedeeld per familie
�� een nieuwe io-homecontrol®-sensor toevoegen
�� het batterijniveau en de laatste 20 storingen weergeven van elke io-homecontrol®-sensor in de lijst
�� een io-homecontrol®-sensor in de lijst benoemen, de drempelwaarde ervan instellen of hem wissen.

 - Schuif door de lijsten om alle elementen weer te geven.

toepassingen huis

io-homecontrol®-
sensoren

io-homecontrol®-
toepassingen

Om een io-homecontrol®-sensor toe te voegen: 
 - Tik op "sensoren toevoegen".
�� Zie het hoofdstuk Detectie van sensoren�

Om het batterijniveau van een sensor in de lijst weer te geven:
 - Tik op de familie van de sensor om de lijst weer te geven: 

het batterijniveau wordt weergegeven voor elke sensor.

Om de laatste storingen van een sensor in de lijst weer te 
geven, hem te benoemen, de drempelwaarde ervan in te stellen 
of hem te wissen:

 - Tik op de familie van de sensor om de lijst weer te geven. 
Tik vervolgens op het pictogram van de sensor en volg  
de instructies.

�� Zie het hoofdstuk Sensoren benoemen�
�� Zie het hoofdstuk Gebruik van de TaHoma Pad io >  

"MIJN SENSOREN"�
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0

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

volgende

schets uw huis

1 2 3

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE
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,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

"huis"

Instellingen: "Configuratie"

Op het tabblad "huis��NDQ�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�KHW�KXLV�GLH�ELM�GH�HHUVWH�LQJHEUXLNQDPH�LV�RSJHVODJHQ�ZRUGHQ�JHZLM]LJG��
�� wijzig het schema van het "huis" door verdiepingen en buitenzones toe te voegen of te wissen via de lijst,
�� wijzig de overeenkomstige kamers in elk niveau (of elke buitenzone),
�� wijzig de toewijzing van toepassingen in elke kamer.

huis

2P�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ�
en buitenzones te wijzigen: 

 - Tik op " 1 ".

Zie de volgende pagina's voor de 
details van elke stap.

2P�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�NDPHUV�
per verdieping te wijzigen: 

 - Tik op "1 2 ".

2P�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�
per kamer en buitenzone te wijzigen: 

 - Tik op "2 3 ".

1 1 2 2 3

volgendevorige

Woonkamer

Homecinema

Homecinema

Homecinema

+1 1STE VERDIEPING

plaats de kamers op elke verdieping

1 2 3

Keuken

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

vorige

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

plaats de toepassingen in de kamers

1 2 3

Keuken

8

Homecinema

4

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE
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�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

'H�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ�HQ�EXLWHQ]RQHV�ZLM]LJHQ

1) Tik op de zones om ze te selecteren (tik nogmaals om de 
selectie op te heffen): zolder, 2de verdieping, 1ste verdieping, 
benedenverdieping, kelder, terras, tuin, aanbouw.

 - Elke gekozen zone wordt aangekruist en er verschijnt 
een pictogram dat de installatie, het "huis", weergeeft.

2) Na het wijzigen van de zones van het "huis":

0

1

2

aanbouw

tuin

terras

kelder

benedenverdieping

1ste verdieping

2de verdieping

zolder

volgende

schets uw huis

1 2 3

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

2P�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�YHUGLHSLQJHQ�HQ�EXLWHQ]RQHV�LQ�GH�7D+RPD�3DG�LR�WH�ZLM]LJHQ��

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

volgende

schets uw huis

1 2 3

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

0

AANBOUW

TUIN

TERRAS

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER

volgende

schets uw huis

1 2 3

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

KELDER

BENEDENVERDIEPING

1ste VERDIEPING

2de VERDIEPING

ZOLDER
schets uw huis

1 2 3

"huis"

Instellingen: "Configuratie"

Om de kamers of toepassingen te wijzigen:
 - Tik op "volgende" of op "1 2 " of "2 3 "

Om terug te keren naar het welkomstscherm:
 - Tik op het kruisje om het venster  

te sluiten.
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Lijst van beschikbare kamers:

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

A

Bibliotheek Werkkamer 1 Leeskamer Woonkamer Homecinema Hi-fi/tv Gamekamer

Gang Traphal

Keuken Eetkamer 1 Eetkamer 2 Gastenkamer

Washok WC 1 WC 2 Badkamer

Ouderlijke kamer Kinderkamer 1 Babykamer Kinderkamer

Garage 1 Garage 2

Kelder Balkon Terras Tuin Veranda Oprit Pergola

Home Benedenverdieping 1ste verdieping 2de verdieping 3de verdieping Zolder

Onbekend 1 Onbekend 2

Eetkamer 3

Aanbouw

Bibliotheek Speelkamer Gastenkamer Kinderkamer 1 Veranda

Werkkamer Gang Washok Kinderkamer 2 Pergola

Woonkamer 2 Traphal WC Babykamer

Woonkamer 1 Keuken 1 WC 2 Garage 1

Homecinema Eetkamer 1 Badkamer Garage 2

+L¿�WY Eetkamer 2 Balkon

"huis"

Instellingen: "Configuratie"

Slaapkamer 1



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

 

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
�� "pad"

 - "instellingen"
 - "systeem" (voorbehouden aan installateur)

�� "toepassingen" (aanbevolen voor installateur)
 - "io-homecontrol®-toepassingen"
 - "io-homecontrol®-sensoren"

�� "huis"

De TaHoma Pad Software bijwerken
Technische gegevens

'H�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�NDPHUV�SHU�YHUGLHSLQJ�ZLM]LJHQ

volgendevorige

Woonkamer

Homecinema

Homecinema

+1 1STE VERDIEPING

plaats de kamers op elke verdieping

1 2 3

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIEPlaats de kamers van het "huis" op elke verdieping 
door de pictogrammen van de kamers naar de juiste 
verdiepingen te slepen:

volgendevorige

Woonkamer

Homecinema

Homecinema

Homecinema

+1 1STE VERDIEPING

plaats de kamers op elke verdieping

1 2 3

Keuken

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

Om van één verdieping naar een 
andere te gaan: tik op de pijltjes.

Woonkamer

Homecinema

Homecinema

+1 1STE VERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

Om de kamers te selecteren: 
schuif door de lijst.

Om een kamer te 
hernoemen: tik op de naam 
van de kamer en voer de 
nieuwe naam in met het 
toetsenbord.

Homecinema

Om een kamer van een 
verdieping te wissen: sleep 
ze naar de vuilnisbak (de 
kamer wordt niet verwijderd 
van de TaHoma Pad Pad io).

abc 123

Naam van de kamer

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V W X

Y Z

OK annuleren

DASHBOARD stoppen

"huis"

Instellingen: "Configuratie"

Na het wijzigen van de kamers 
per verdieping:

Om de verdiepingen of 
toepassingen te wijzigen:

 - Tik op "vorige" of 
"volgende" of op  
" 1 " of "2 3 "

Om terug te keren naar het 
welkomsscherm:

 - Tik op het kruisje om 
het venster te sluiten.
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'H�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�WRHSDVVLQJHQ�SHU�NDPHU�HQ�EXLWHQ]RQH�ZLM]LJHQ

Plaats de toepassingen van de lijst in de verschillende kamers en buitenzones van het 
"huis" door de pictogrammen te verslepen:

vorige

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

plaats de toepassingen in de kamers

1 2 3

Keuken

8

Homecinema

4

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

Om de toepassingen te selecteren: schuif door 
de lijst.

Het aantal toepassingen dat aan de kamer is 
toegevoegd wordt weergegeven in de ballon.

zonnescherm

4

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

4 3

38 4

Een toepassing kan slechts in 
één kamer worden geplaatst. 
+HW�PD[LPXPDDQWDO�
toepassingen in een kamer  
is 100.

Om de geplaatste toepassingen van een kamer weer te 
geven: tik op het pictogram van de kamer om een venster 
weer te geven:

zonnescherm

Woonkamer 1

+1 1STE VERDIEPING

plaats de toepassingen in de kamers

Keuken

3

Keuken

8

homecinema

4
zo333333388888888 44444444444

woonkamer 1woonkamer 1Woonkamer 1

�� Schuif door de lijst als er meer dan 3 
toepassingen zijn;

�� Wis een toepassing uit de kamer 
door ze naar de vuilnisbak te slepen  
(de toepassing wordt niet verwijderd van 
de TaHoma Pad io);

�� Sluit het venster door op het kruisje  
te tikken.

"huis"

Instellingen: "Configuratie"

vorige

zonnescherm

woonkamer 1

woonkamer 2

+1 1STE VERDIEPING

plaats de toepassingen in de kamers

1 2 3

werkkamer 1

homecinema bibliotheekkeuken 1

werkkamer 2

4 3

38 4

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

CONFIGURATIE

Na het wijzigen van de 
toepassingen per kamer:

Om de verdiepingen of 
kamers te wijzigen:

 - Tik op "vorige" of op  
" 1 " of "1 2 "

Om terug te keren naar het 
welkomsscherm:

 - Tik op het kruisje om 
het venster te sluiten.
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De TaHoma Pad Software bijwerken

Met de TaHoma Pad Software kunt u het volgende doen:
�� HHQ� EHVWDQG� H[SRUWHUHQ� PHW� GH� JHVFKLHGHQLV� YDQ� EHULFKWHQ��

vergelijkbaar met de lijst op het tabblad "Geschiedenis" 
(van "DASHBOARD"). Dit bestand vermeldt de laatste  
2000 gebeurtenissen die op de TaHoma Pad io hebben plaats-
gevonden en de elementen die hij bestuurt (" "),

�� de TaHoma Pad Software en de software van de TaHoma Pad io 
bijwerken wanneer een nieuwe versie beschikbaar is om nieuwe 
functies en compatibiliteit te benutten (" "),

�� GH� RSHHQYROJHQGH� FRQ¿JXUDWLHV� YDQ� GH� 7D+RPD�3DG�LR� RSVODDQ�
]RGDW�X�HHQ�YRULJH�FRQ¿JXUDWLH�NXQW�KHUVWHOOHQ�RI�GH�FRQ¿JXUDWLH�
naar een andere, lege TaHoma Pad io kunt kopiëren (" "),

�� de updates van deze aanvullende handleiding voor de installateur 
en de gebruiker downloaden ("?" > "Documentatie").

1) De installatie moet over elektrische toepassingen beschikken die door de TaHoma Pad io worden bestuurd.

2) 0LQLPDOH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�FRPSXWHU�GLH�PHW�GH�7D+RPD�3DG�LR�]DO�ZRUGHQ�JHEUXLNW�

 - Vereist besturingssysteem: Windows XP Service Pack 3 (Vista/Win 7/Win 8) of Mac OS X 10.6.6 of hoger
 - Vrije schijfruimte: 400 MB
 - Processor: 1,6 GHz
 - Gevoede USB 2.0-poort.
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Technische gegevens

De TaHoma Pad Software in gebruik nemen

De TaHoma Pad Software bijwerken

1) Op de computer die met de TaHoma Pad io zal  
worden gebruikt:

 - Start de internetbrowser.
 - Ga naar de site: ZZZ�VRPI\�FRP�WDKRPDBSDG�en 

volg de instructies om de toepassing TaHoma Pad 
Software te downloaden.

 - Wanneer het downloaden is voltooid, voert u het 
gedownloade bestand uit om de toepassing op de 
computer te installeren.

OPGELET: Voor stap 1 (die kan worden uitgevoerd vooraleer naar de installatieplaats te gaan) is een  
internetverbinding vereist.

2) Sluit de TaHoma Pad io op de computer aan met de 
USB-kabel en volg de instructies op het computerscherm 
om de installatie te voltooien.

 - Start de toepassing en volg de instructies.

ZZZ�VRPI\�FRP�WDKRPDBSDG

Telkens als de TaHoma Pad io op de computer wordt aangesloten, wordt automatisch een back-up gemaakt van de 
FRQ¿JXUDWLH�HQ�YDQ�GH�OLMVW��Geschiedenis" (van "DASHBOARD"). Deze bestanden worden op de computer opgeslagen 
en gebruikt voor de functies " " en " ".
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Gebruik van de TaHoma Pad Software

De TaHoma Pad Software bijwerken

Na het downloaden van de toepassing en het aansluiten van de TaHoma Pad io op de computer geeft de interface 
TaHoma Pad Software toegang tot de volgende functies:
�� " ",
�� " ",
�� " ",
�� "?".

" "

0HW� GH]H� IXQFWLH� NXQW� X� HHQ� EHVWDQG� H[SRUWHUHQ� PHW� GH� JHVFKLHGHQLV� YDQ� EHULFKWHQ�� YHUJHOLMNEDDU�
met de lijst op het tabblad "Geschiedenis" (van "DASHBOARD"). Dit bestand vermeldt de laatste  
2000 gebeurtenissen die op de TaHoma Pad io hebben plaatsgevonden en de elementen die hij bestuurt.

2P�KHW�EHVWDQG�PHW�GH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�GH�ODDWVWH������JHEHXUWHQLVVHQ�WH�H[SRUWHUHQ�
 - Tik op " ".
 - Selecteer het laatste bestand in het venster dat wordt geopend (dit bevindt zich in een map die alle 

opeenvolgende bestanden bevat).
 - Tik op "openen��RP�KHW�EHVWDQG�WH�H[SRUWHUHQ�HQ�NLHV�GH�PDS�ZDDULQ�KHW�PRHW�ZRUGHQ�RSJHVODJHQ�
 - U kunt dit bestand bijvoorbeeld verzenden naar de installateur voor een analyse of diagnose van 

de installatie.

Deze functie kan ook worden 
gebruikt als de TaHoma Pad io niet is 
aangesloten.



 - TaHoma Pad io - Aanvullende handleiding

inhoudsopgave

Inleiding
Beveiliging
Vereisten
De TaHoma Pad io in detail
Eerste ingebruikname (voorbehouden aan de 
installateur)

Gebruik van de TaHoma Pad io
,QVWHOOLQJHQ���&RQÀJXUDWLH�
De TaHoma Pad Software bijwerken
�� Vereisten
�� De TaHoma Pad Software in gebruik nemen
�� Gebruik van de TaHoma Pad Software

Technische gegevens

Gebruik van de TaHoma Pad Software

De TaHoma Pad Software bijwerken

" "

Met deze functie kunt u de TaHoma Pad Software en de software van de TaHoma Pad io bijwerken 
wanneer een nieuwe versie beschikbaar is om nieuwe functies en compatibiliteit te benutten.

Om de softwareversie bij te werken:
 - Sluit de TaHoma Pad io op de computer aan met de USB-kabel.
 - Als een meer recente update beschikbaar is, is de knop " " actief. (Als er geen meer recente 

update beschikbaar is, is de knop " " niet actief en wordt hij helderder weergegeven).
 - Klik op " ": er wordt een vraag om bevestiging weergegeven.

Deze functie kan worden gebruikt als 
de TaHoma Pad io is aangesloten en 
een nieuwe update beschikbaar is.

Om de software bij te werken:
 - Klik op "OK": er wordt een bericht weergegeven met de melding dat de update is uitgevoerd 

en dat de TaHoma Pad io kan worden losgekoppeld.
 - Tik op "voltooien".

Als u deze update niet wilt uitvoeren:
 - Tik op "annuleren".
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De TaHoma Pad Software bijwerken

" "

2P�HHQ�YRULJH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�7D+RPD�3DG�LR�WH�KHUVWHOOHQ�RI�GH�RSJHVODJHQ�FRQ¿JXUDWLH�QDDU�HHQ�QLHXZH�
TaHoma Pad io te kopiëren:

 - Sluit de TaHoma Pad io op de computer aan met de USB-kabel.
 - De knop " " wordt actief. (Als er geen TaHoma Pad io is aangesloten, is de knop " " niet actief 

en wordt hij helderder weergegeven).
 - Klik op " ": er wordt een vraag om bevestiging weergegeven.

Deze functie kan alleen worden 
gebruikt als de TaHoma Pad io is 
aangesloten.

2P�GH�FRQ¿JXUDWLH�YDQ�GH�DDQJHVORWHQ�7D+RPD�3DG�LR�WH�YHUYDQJHQ�
 - Klik op "OK": er wordt een waarschuwingsvenster weergegeven met de vraag om de bestanden 

niet te verplaatsen of te wijzigen.
 - Klik op "OK"
 - 6HOHFWHHU�GH�JHZHQVWH�FRQ¿JXUDWLH�LQ�KHW�YHQVWHU�GDW�ZRUGW�JHRSHQG��GH]H�EHYLQGW�]LFK�LQ�HHQ�PDS�

die alle opeenvolgende bestanden bevat).
 - Klik op "openen���RP�GH�JHNR]HQ�FRQ¿JXUDWLH�WH�NRSLsUHQ��Hr wordt een bericht weergegeven met 

GH�PHOGLQJ�GDW�GH�FRQ¿JXUDWLH�LV�JHNRSLHHUG�HQ�GDW�GH�7D+RPD Pad io kan worden losgekoppeld.
 - Tik op "voltooien".

23*(/(7��+HW�LV�PRJHOLMN�GDW�HHQ�FRQ¿JXUDWLH�GLH�PHW�HHQ�YRULJH�VRIWZDUHYHUVLH�LV�RSJHVODJHQ�GH�KXLGLJH�FRQ¿JXUDWLH�
niet kan vervangen omdat ze niet compatibel is met een meer recente softwareversie van de TaHoma Pad io.
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De TaHoma Pad Software bijwerken

"?"

Het menu "?" geeft toegang tot de volgende functies:

�� "Languages"
 - Om de gebruikstaal van de TaHoma Pad Software te wijzigen.

�� "About this tool"
 - Om de versie en juridische informatie van de TaHoma Pad Software weer te geven.

�� "Check update"
 - Om te controleren of er een nieuwe update van de TaHoma Pad Software en van de 

software van de TaHoma Pad io beschikbaar is.

�� "somfy.com"
 - Om direct naar de Somfy-website te gaan: www.somfy.com.

Deze functie kan ook worden  
gebruikt als de TaHoma Pad io  
niet is aangesloten.
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TaHoma Pad io - Functionaliteit - Netadapter

Technische gegevens

TaHoma Pad io

Functies Netadapter

Radiofrequentie 868-870 MHz, tri-band io-homecontrol® bidirectioneel, met "LBT" (Listen Before Talk), 
(automatische keuze van vrije radiofrequentie)

Beschermingsgraad IP20

Bedrijfstemperatuur +0°C tot +40°C

$IPHWLQJHQ��O�[�E�[�K� ����[����[����PP

Kunststofbehuizing ABS

Voeding 5 V DC via 230 V-netadapter

0D[LPXPYHUEUXLN 15 W

USB-interface ��9�'&�����P$�PD[�

0D[LPXPDDQWDO�VFHQDULR
V 40

Opslagcapaciteit ��ZHNHQ��PD[LPDDO����VFHQDULR
V�
per dag)

Aantal programmeerbare io-homecontrol®-
toepassingen en -sensoren 200

Omschakeling zomer-/winteruur automatisch

Draadloos bereik 200 m in het vrije veld
20 m door 2 betonnen muren

Voeding 230 V ~ 50 Hz

Uitgang 5 V continu 1 A

Verbruik bij normaal 
bedrijf < 15 W
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Compatibiliteit van de TaHoma Pad io

Technische gegevens

Toepassing Pictogram Toepassing Pictogram

Motor voor binnenjaloezie
Afstandsbediening voor verlichting

Afstandsbediening voor verlichting met dimmer

Rolluikmotor

Motor voor rolluik met kantelbare lamellen
Hekmotor

Motor voor buitenscreen Deurvergrendeling

Raamvergrendeling
Raamvergrendeling met geïntegreerde regensensor Motor voor binnenzonwering

Garagedeurmotor Afstandsbediening voor elektrische apparaten

Lijst van io-homecontrol®-motoren en ontvangers die compatibel zijn met de TaHoma Pad io

OPGELET: De TaHoma Pad io is niet compatibel met alarmsystemen.

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

VERLICHTING

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

VERLICHTING

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSORENWILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

ROLLUIK

stoppenDASHBOARD WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

DEUR SLUITEN

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSORENWILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

cancelOKOK for all

15 15

OKAllen OK annuleren

Wanneer de TaHoma Pad io gebruikt wordt om 
een geautomatiseerd systeem voor een 
garagedeur of hek te bedienen, is het van 

GARAGEDEUR

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

RAAM

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

stoppenDASHBOARD

OKAllen OK annuleren

Wanneer de TaHoma Pad io gebruikt wordt om 
een geautomatiseerd systeem voor een 
garagedeur of hek te bedienen dat niet 
zichtbaar is voor de gebruiker, is de installatie 
van een veiligheidsinrichting met 

TUINHEK

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

BINNENJALOEZIE

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

RL-GRADHERMETIC

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

SCREEN

DASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

STOPCONTACT

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

SCREEN

DASHBOARD
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Toepassing Pictogram Toepassing Pictogram

Binnenlichtsensor 
Buitenlichtsensor 

Binnentemperatuursensor
Buitentemperatuursensor

Windsensor

Toepassing Pictogram Toepassing Pictogram

Zonneschermmotor

Motor voor pergolascherm

Andere io-homecontrol®-motoren  
(met op/stop/neer-functies)

Motor voor buitenjaloezie Dakvenstermotor
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Compatibiliteit van de TaHoma Pad io

Technische gegevens

Lijst van io-homecontrol®-sensoren die compatibel zijn met de TaHoma Pad io

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

io-homecontrol®-
sensoren

io-homecontrol®-
toepassingen

sensoren toevoegen

4
windsensoren

4
temperatuursensoren

2
lichtsterktesensoren

3  io-sensoren gevonden

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

io-homecontrol®-
sensoren

io-homecontrol®-
toepassingen

sensoren toevoegen

4
windsensoren

4
temperatuursensoren

2
lichtsterktesensoren

3  io-sensoren gevonden

HOME – MIJN SENSOREN

annulerenOKAllen OK

20%

ALGEMEEN

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

ZONNESCHERM

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

PERGOLASCHERM

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

BUITENJALOEZIE

stoppenDASHBOARD

WILLKOMMEN – MEINE SENSOREN

annulerenOKAllen OK

DAKVENSTER

stoppenDASHBOARD

OPGELET: De drempelwaarden van de windsensoren kunnen worden ingesteld met de TaHoma Pad io. Het is echter niet 
mogelijk sensoren te activeren, te deactiveren of aan een scenario te koppelen met de TaHoma Pad io.

CONFIGURATIE

pad toepassingen huis

DASHBOARD stoppen

io-homecontrol®-
sensoren

io-homecontrol®-
toepassingen

sensoren toevoegen

4
windsensoren

4
temperatuursensoren

2
lichtsterktesensoren

3  io-sensoren gevonden


