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Důležité informace – bezpečnost 
Obecné zásady
Než začnete s instalací tohoto výrobku Somfy, pozorně si 
přečtěte tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Přesně 
dodržte všechny uvedené pokyny a tento návod uchovávejte po 
celou dobu životnosti výrobku.
Tento návod popisuje instalaci a uvedení tohoto výrobku do 
provozu.
Jakákoli instalace nebo použití výrobky pro jiný účel, než 
stanoví společnost Somfy, nejsou dovoleny.
Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo jakékoliv 
nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. 
Společnost Somfy v tomto případě nenese odpovědnost za 
vzniklé následky.
Somfy nenese zodpovědnost za změny norem a standardů, 
k nimž dojde po zveřejnění tohoto návodu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Tento výrobek není určen k používání osobami (včetně dětí) 
se sníženými schopnostmi fyzickými, smyslovými či mentálními 
nebo osobami bez patřičných zkušeností či znalostí, ledaže by 
byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost anebo 
byly předem poučeny o používání tohoto výrobku.
• Nenechte děti, aby si s tímto výrobkem hrály.
• Výrobek nikdy neponořujte do kapaliny.
• Tento výrobek nenechte spadnout, nepropichujte ho a nede-
montujte, jinak hrozí ztráta záruky.
• Tento výrobek nevystavuje vysokým teplotám a nenechávejte 
ho vystavený přímému slunečnímu záření.
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Popis

Blahopřejeme vám k nákupu nového snímače otevření Somfy. 
Spolu s boxem TaHoma nebo Connexoon tento snímač informuje, 
kdekoli jste, že dveře nebo okno jsou zavřené. Snímač vás rovněž 
upozorní na případné vniknutí. Ve spojení s boxem TaHoma 
můžete využívat pokročilých funkcí. Například pokud máte topný 
systém kompatibilní s TaHoma, pokud snímač zjistí otevření 
okna, může, pokud si to přejete, přepnout topení do režimu proti 
zamrznutí, aby se předešlo nadměrné spotřebě. 

Obsah balení

* 3 základní již předem nalepené.
3 náhradní.

Název Množství

Snímač otevření a nárazu 1

Baterie CR123 1

Samolepicí proužky 6*
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C
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Název Název

1 Pouzdro 4 Tlačítko Kalibrace

2 Magnet 5 Tlačítko Programování

3 Uložení baterie 6 Přepínač režimu ovládání

C P
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Vložení baterie 
Pro otevření stiskněte šedou část, která se nachází na straně 
pouzdra snímače otevření a nárazu, tím uvolníte přední panel.

Vložte baterii správným směrem (pól „+“ ze strany „+“ a pól „-“ 
ze strany „-“).

Přední panel nepřesouvejte, dokud jste nepřidali snímač 
otevření a nárazu k TaHoma a nenakonfigurovali ho.
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Přidání k Tahoma / Connexoon

TaHoma
Na rozhraní TaHoma vyberte záložku          .
- Klikněte na záložku Konfigurace        .
- Klikněte na záložku „IO“ a poté na „Přidat“.
- Postupujte podle zobrazených instrukcí.
- NA konci spárování zelená kontrolka zhasne.

Connexoon
Pro přidání snímače otevření a nárazu k boxu Connexoon je 
třeba provést spárování těchto 2 zařízení.
Stiskněte tlačítko PROG na snímači otevření a  nárazu  
(po dobu 2 s). 
Stiskněte tlačítko PROG na boxu Connexoon, (po dobu 0,5 s).

Snímač otevření a nárazu je přidán k boxu Connexoon. 

Přední panel nepřesouvejte, dokud jste snímač otevření 
a nárazu nenakonfigurovali.

C P

C P
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Montáž

Existují 3 možnosti, jak instalovat snímač otevření a nárazu podle 
konfigurace vašeho bytu.

Pouzdro na pohyblivé části a magnet na pevné části 
dveří nebo okna.
Umožňuje detekci otevření, pokud máte box 
TaHoma nebo box Connexoon a detekci otevření 
a nárazu, pokud máte box TaHoma s bezpečnost-
ním rozšířením TaHoma.

Instalace opačně k A podle vašeho bytu.
Umožňuje detekci otevření, pokud máte box 
TaHoma nebo box Connexoon.

Pokud otevíratelné křídlo neumožňuje přidání 
magnetu, pouze pouzdro na pohyblivé části. 
Umožňuje detekci otevření, ale pouze tehdy, po-
kud máte box TaHoma s bezpečnostním rozšířením 
TaHoma.

V případě instalace typu A nebo B musejí 
být obě části vyrovnané a maximální roze-
stup mezi oběma prvky nesmí překročit 3 
cm od osy k ose.

A

B

C



7Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Během instalace musíte mít 
svislý posun mezi pouzdrem 
a magnetem, který nesmí 
překročit 2 cm od osy k ose.

Upevnění
Snadná instalace pomocí samolepicích proužků
• Vyčistěte plochu, na kterou budete připevňovat pouzdro 
a magnet.
• Prvky nalepte podle zvoleného řešení (A, B nebo C).

Rovněž možné pomocí šroubů
• Stiskněte horní část pouzdra a magnetu, tím uvolníte přední panel.
• Dejte zadní část (pouzdra 
a magnetu) na zvolené místo 
a tužkou si označte umístění 
upevňovacích otvorů.
• K upevnění snímače otevření 
a nárazu použijte upevňovací šrouby 
(průměr 3,5 mm a délka 19 mm) 
a vhodné kolíky (průměr 3,5 mm 
a délka 25 mm).
• Řádně připevněte zadní stranu 
snímače otevření a nárazu.

max. 2 cm
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Konfigurace
Pro používání snímače otevření a  nárazu podle různých výše 
uvedených možností proveďte následující nastavení.

Aktivace / deaktivace magnetu
Volič režimu udává, zda je magnet aktivován či nikoli.

• Detekce otevření
K detekování vniknutí do vašeho bytu.

V případě instalace typu A nebo B dejte volič 
režimu do polohy Magnet aktivován (výchozí 
nastavení). 
Zavřete kryt pouzdra.
Snímač otevření a nárazu je připraven k použití.

V případě instalace typu C dejte volič režimu do 
polohy Magnet neaktivován, poté proveďte učení 
otevření (viz p136).
Tato etapa umožní snímači rozeznat otevření nebo zavření 
křídla, aniž by byl potřeba magnet.

C P

C P

C P

C P

Magnet aktivován
(výchozí poloha)

Magnet deaktivován

C P

C P

C P

C P
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• Detekce otevření a nárazu 
Aby bylo možné detekovat pokusy o vniknutí a vniknutí do 
vašeho bytu.

Dejte volič režimu do polohy Magnet aktivován 
(výchozí poloha), poté proveďte učení nárazu 
(viz p136).
Tato etapa umožňuje, aby snímač rozeznal pokus o vniknutí.

Učení otevření a nárazu

Jedná se o snadné učení snímače otevření a nárazu, aby 
rozeznal:

- vniknutí: učení otevření
NEBO

- pokus o vniknutí: učení nárazu

Stačí 3 etapy (zavřené okno):

1) stiskněte tlačítko kalibrace (C) na dobu 3 s.

2) Červená kontrolka se rozsvítí na dobu 10 s: během této doby 
zavřete kryt pouzdra.

3) Červená kontrolka rychle bliká: etapa učení.
- Učení otevření: normálně otevřete dveřní křídlo.

NEBO
- Učení nárazu: projděte dveřmi / zatřeste křídlem dveří, 
abyste simulovali pokus o vniknutí.

Pokud se vyskytla chyba, červená kontrolka dvakrát 
blikne každých 5 sekund.

Proveďte test vniknutí nebo pokusu o vniknutí, jakmile 
je tato část skončena, abyste ověřili správné fungování 
snímače otevření a nárazu.

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P

C P
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Vynulování snímače otevření a nárazu

Pro odstranění snímače otevření a nárazu z boxu TaHoma 
sejměte přední panel a na dobu 10 sekund stiskněte tlačítko 
programování (P), světelná kontrolka se rozsvítí a poté zhasne.

Pro obnovení nastavení snímače otevření a nárazu sejměte 
přední panel pouzdra a stiskněte na 10 sekund tlačítko 
kalibrace (C), světelná kontrolka se rozsvítí a poté zhasne.

Společnost Somfy tímto prohlašuje, že výrobek 
splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. 
Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na 
adrese www.somfy.com/ce.

Recyklace
Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. 
Odevzdejte ho na sběrném místě nebo ve schváleném 
středisku, kde zajistí jeho řádnou recyklaci.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do směsného 
odpadu, odevzdejte je na sběrných místech k tomu 
určených.

Obrázky v této příručce jsou nezávazné.
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Technické údaje

Snímač otevření a nárazu
 Typ baterie a výdrž

CR 123

 Stupeň krytí
IP 20 (použití v interiéru v suché místnosti)

 Pracovní km
itočet

868-870 MHz io homecontrol® obousměrný třípásmový

 Použité frekvenční rozsahy a maximální výkon
868,000 MHz – 868,600 MHz 

e.r.p. < 25 mW 
868,700 MHz – 869,200 MHz 

e.r.p. < 25 mW 
869,700 MHz – 870,000 MHz 

ERP < 25 mW
 Provozní teplota

0 °C až 60 °C

 Rozm
ěry pouzdra š x v x h v m

m
118 x 38 x 24

 Rozm
ěry m

agnetu š x v x h v m
m

118 x 12 x 14

 Hm
otnost

52 g
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