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Společnost Somfy tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným 
ustanovením směrnice 1999/5/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách www.somfy.com/ce. 
Uvedená vyobrazení nejsou závazná, jsou pouze ilustrační. 
 

1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 
USB rozšiřující modul EnOcean je USB příslušenství, které slouží k zajištění kompatibility řídicí jednotky pro 
domácnost – TaHoma® – se zařízeními EnOcean (např. jednotka řízené ventilace Dimplex, čidla spotřeby 
elektrické energie Eltako, čidlo polohy okenní kliky). 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
2.1. Bezpečnost a odpov ědnost 
Před instalací a používáním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. 
Tento výrobek musí být instalován odborně způsobilým pracovníkem z oboru pohonných systémů a automati-
zace, pro kterého je tento návod určen. Osoba, která výrobek instaluje, odpovídá za provedení prací v souladu 
s příslušnými normami a právními předpisy platnými v zemi, v níž instalaci provádí, a také za seznámení 
zákazníků se zásadami používání a údržby výrobku. 
Použití výrobku pro jakékoli jiné účely, než jsou stanoveny společností Somfy, je zakázáno a – stejně jako 
nedodržení postupů uvedených v návodu – znamená v důsledku ztrátu záruky a zbavuje společnost Somfy 
jakékoli odpovědnosti za možné následky. 
Než začnete s instalací, kontaktujte poradce ze společnosti Somfy a ověřte si kompatibilitu tohoto výrobku 
s připojovanými zařízeními a příslušenstvím. 

2.2. Konkrétní bezpe čnostní doporu čení 
V zájmu předejití poškození výrobku: 
1) Zabraňte pádům a nárazům. 
2) Výrobek nenamáčejte do kapalin, zabraňte polití a zatečení. 
3) K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Jeho povrch můžete čistit jemným 

vlhkým hadříkem. 
4) USB rozšiřující modul EnOcean nerozebírejte a neprorážejte. 
 

3. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 
Instalace musí zahrnovat řídicí jednotku pro domácnost – TaHoma® – a alespoň jedno zařízení EnOcean. 
 

4. UVEDENÍ DO PROVOZU 
Aby bylo možno USB rozšiřující modul EnOcean používat, musí být řídicí jednotka pro domácnost – 
TaHoma® – zapnutá a připojená k internetu. 

1) USB rozšiřující modul EnOcean připojte k řídicí jednotce pro domácnost – TaHoma® (USB zdířka na zadní 
straně jednotky TaHoma®). 

Upozorn ění:  Na USB modulu by se měla rozsvítit zelená LED kontrolka signalizující, že modul je napájen. 
Pokud je to zapotřebí, může být modul připojen do USB rozbočovače. 
2) Pro připojení jednotlivých zařízení EnOcean k řídicí jednotce pro domácnost – TaHoma® – použijte její 

uživatelské rozhraní a v něm vyberte režim Konfigurace (je označen symbolem soukolí). 
- Klikněte na položku „EnOcean“, pak na „Přidat“. 
- Dále postupujte podle pokynů na obrazovce. 

3) Pro ovládání zařízení EnOcean přejděte na zobrazení „Můj dům“ a zde zvolte příslušné, již spárované, 
zařízení, jako např. čidlo Eltako (určené pro měření spotřeby elektrické energie). 

 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rádiová frekvence: 868 MHz 
Provozní teplota: 0 °C až +50 °C 

Rozměry: 70 x 23 x 9 mm 
Napájení: USB port typu A 




