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Důležité informace – bezpečnost 
Obecné zásady
Před instalací tohoto výrobku Somfy si pozorně prostudujte 
tento návod k použití a bezpečnostní pokyny. Přesně dodržujte 
všechny uvedené pokyny a tento návod uchovávejte po celou 
dobu životnosti výrobku.
Tento návod popisuje instalaci a spuštění výrobku.
Jakákoli instalace nebo použití 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 výrobku.
• Nenechte děti, aby si s výrobkem hrály.
• Výrobek nikdy neponořujte do kapaliny.
• Tento výrobek nenechte spadnout, nepropichujte ho 
a nedemontujte, jinak hrozí ztráta záruky.
• Tento výrobek nevystavujte vysokým teplotám a nenechte ho 
vystavený přímému slunečnímu záření.
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Popis
Ve spojení s TaHoma tento výrobek umožňuje:
– detekovat vniknutí do domu,
– více možností u připojeného domu (automatika Smart).
Je citlivý na pohyby a  změny teploty vydávané pohybujícím 
se tělem.

Obsah sady

Vložení baterie
Stiskněte šedou část vnitřního pohybového čidla, tím vysunete 
jeho přední část.

Název Množství Název Množství

Detektor pohybu 1 Přilnavé 
jazýčky

1

Baterie CR123 1
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Vložte baterii správným směrem (pól „+“ ze strany „+“ a pól „−“ 
ze strany „−“).

Jakmile jsou baterie vložené, můžete přidat vnitřní detektor 
pohybu k TaHoma.

Přidání k Tahoma
Na rozhraní TaHoma zvolte záložku .

– Klikněte na záložku Konfigurace .
– Klikněte na záložku „IO“ a poté na „Přidat“.
– Postupujte podle zobrazených instrukcí.
– Jakmile je zařízení přidáno, světelná kontrolka zhasne.

Jakmile je vnitřní pohybové čidlo přidáno k TaHoma, 
je provozuschopné.

Montáž
V  případě použití více čidel se poloměry různých vnitřních 
pohybových čidel nesmějí křížit.

104°
104°
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Opatření pro použití

Vnitřní pohybové čidlo nikdy nedávejte:
přímo na sluníčko, k  oknu, zrcadlu, 
keři nebo roletě, nad zdroj tepla 
(radiátor, konvektor nebo krb) nebo 
proti zdroji tepla...
na verandu,
do proudu vzduchu,
do vlhké místnosti, aby se předešlo 
jakémukoli
náhodnému spuštění.
Neinstalujte venku.

Díky zkoseným stranám je možné vnitřní pohybové čidlo různě 
umístit a dokonale se přizpůsobí stěnám, rohům a stropům.

• Stěna nebo strop

• Roh

104°
104°
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Snadná instalace díky přilnavým jazýčkům
• Vyčistěte plochu, na kterou chcete pohybové čidlo připevnit.
• Dejte lepítka na zadní stranu vnitřního pohybového čidla.
• Nalepte zadní stranu vnitřního pohybového čidla na zvolené 
místo a dodržujte přitom pokyny pro použití.

Pomocí šroubů je rovněž možné
• Dejte zadní stranu vnitřního pohybového čidla na zvolené 
místo a tužkou si označte umístění dvou upevňovacích otvorů 
(možných šest pro upevnění na stěnu a strop „A“ a možné dva 
pro upevnění do rohu „B“) .
• K upevnění vnitřního pohybového čidla použijte vhodné 
upevňovací šrouby a kolíky.
• Zadní část vnitřního pohybového čidla řádně připevněte.

Vynulování vnitřního pohybového čidla

Pokud chcete, můžete zrušit přidání vnitřního pohybového čidla 
k TaHoma.
K odstranění vnitřního pohybového čidla z TaHoma sejměte 
přední část pouzdra a na dobu 10 s stiskněte tlačítko 
programování, světelná kontrolka se rozsvítí a poté zhasne.

B BA A
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Technické údaje
Vnitřní pohybové čidlo

Typ baterie 
CR 123

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

Dosah
8 m

Úhel
104°

Provozní teplota
0 °C až 60 °C

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

Rozm
ěry š × v × h v m

m
72 × 82 × 35 mm

Hm
otnost

41 g

Výdrž baterie 
3 roky
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Společnost Somfy tímto prohlašuje, že produkt 
splňuje požadavky Směrnice 2014/53/EU. 
Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici 
na internetové adrese www.somfy.com/ce.

Recyklace
Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. 
Odevzdejte ho na sběrném místě nebo ve schváleném 
středisku, aby byla zajištěna jeho řádná recyklace.

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

Vyobrazení v této příručce jsou nezávazná.



Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
BP 152 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfy.com
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