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Belangrijke informatie - veiligheid 
Algemeen
Lees deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften 
aandachtig voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. 
Houd u nauwkeurig aan de instructies die in deze handleiding 
worden gegeven en bewaar deze handleiding gedurende de gehele 
levensduur van het product.
Deze handleiding beschrijft het installeren en het in bedrijf stellen 
van dit product.
Elke installatie of vorm van gebruik dat buiten het door Somfy 
gedefinieerde toepassingsgebied valt, is niet toegestaan.
Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, 
vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.
Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en 
standaards die van kracht zijn geworden na publicatie van deze 
handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften
• Dit product mag niet gebruikt worden door personen (inclusief 
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke 
capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, behalve 
als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het 
gebruik van het product heeft gegeven.
• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
• Dompel het apparaat nooit in een vloeistof.
• Laat het apparaat niet vallen, boor er geen gaten in en 
demonteer het niet op straffe van het vervallen van de garantie.
• Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen en plaats 
het niet in direct zonlicht.



34 Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Presentatie
Met de afstandsbediening van de TaHoma serenity kunt u de 
werkstanden van de TaHoma Serenity-interface aansturen. 
U kunt deze functies alleen gebruiken als u uw TaHoma-box hebt 
aangesloten op de TaHoma Serenity-basis.
U kunt de zones die u wilt beschermen inrichten met behulp van de 
TaHoma Serenity-interface. Na het voltooien van deze persoonlijke 
instellingen, kunt u met een klik van de afstandsbediening de 
bescherming van de woning in- of uitschakelen voor de zones die u 
hebt gedefinieerd of voor de gehele woning. 

Functie

Gedeeltelijk 1

SOS

Gedeeltelijk 2

OFF

Totale bescherming van de woning
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Deze standen moeten worden gedefinieerd via de TaHoma-interface 
nadat de afstandsbediening is gekoppeld met de TaHoma Box.

Voorbeeld van de standen:
Gedeeltelijk 1 en Gedeeltelijk 2 maakt het mogelijk de 
bescherming van de woning in de gekozen zones in te schakelen.
Totale bescherming schakelt de bescherming van alle zones 
van de woning in .
SOS maakt het mogelijk een waarschuwing te ontvangen via 
e-mail, SMS, ..., de sirene in te schakelen en de gewenste 
systemen te bedienen.
Off betekent dat de bescherming van de woning is uitgescha-
keld.

Koppelen van de afstandsbediening met de 
Tahoma Box 

Om de afstandsbediening en de Tahoma Box met elkaar te 
verbinden, moet u deze 2 apparaten koppelen.

Selecteer op de interface van de TaHoma Box het tabblad   .
- Klik op het tabblad Configuratie met het tandwielsymbool.
- Klik op het tabblad "Andere Somfy" en daarna op "Toevoegen".
- Selecteer het tabblad "afstandsbediening"
- Volg de aangegeven procedure.

Nadat de afstandsbediening is gekoppeld met de TaHoma 
Box, moet de afstandsbediening worden ingesteld.
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Instellen van de afstandsbediening
Klik op het tabblad Instellen met het tandwielsymbool.
Voor elke werkstand (Totale bescherming, Gedeeltelijk 1, 
Gedeeltelijk 2 en SOS) bepaalt u de acties die u wilt laten 
uitvoeren wanneer een van de standen is geactiveerd.
bijv.: Totale bescherming          Als een inbraak wordt gedetecteerd 
gaan mijn rolluiken automatisch omlaag en wordt ik gewaarschuwd.

Batterij vervangen:
Open de afstandsbediening.
Duw de oude batterij uit de behuizing met een kunststof voorwerp.
Plaats een nieuwe batterij met dezelfde kenmerken, met de plus 
(+)-kant zichtbaar.
Sluit de afstandsbediening weer.
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Type en levensduur van de batterij CR2430

Frequentie 433,42 MHz 

Gebruikte frequentiebanden en maximaal vermogen 433 MHz e.r.p. <10 mW

Werkingstemperatuur 0°C tot 60°C

Beschermingsgraad IP 30

Technische gegevens

Recycling
Gooi het product niet weg met het huishoudelijk 
afval. Let er op dat u het bij een inzamelpunt of depot 
inlevert zodat het gerecycleerd kan worden.

Houd de batterijen en accu's gescheiden van 
ander afval en laat ze apart inzamelen door een 
gespecialiseerd bedrijf voor recycling.

Somfy verklaart hierbij dat het product voldoet 
aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU.  
De volledige conformiteitsverklaring staat ter 
beschikking op de website www.somfy.com/ce.

De afbeeldingen in dit document zijn niet verbindend.
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