Scenario Player voor TaHoma Connect
Installatiehandleiding

Scenario Player Artnr. 1824035

Scenario Player

De Scenario Player for TaHoma® is een draadloze muurzender die het mogelijk maakt in TaHoma®
geprogrammeerde scenario’s te starten zonder verbinding te maken met de TaHoma®-interface.
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Omschrijving
De Scenario Player is een variant van de innovatieve Smoove io schakelaar. Groot verschil is dat deze speciaal
is ontwikkeld om een scenario uit de TaHoma Connect met één druk op de knop te activeren. Hierdoor is het
mogelijk deze schakelaar te gebruiken voor zowel io-homecontrol® als RTS producten en zelfs een combinatie
hiervan. Tevens is het mogelijk een SMS of e-mail bericht te laten verzenden wanneer de scenario player
gebruikt word, handig bijvoorbeeld om te weten wanneer de kinderen thuiskomen.
Verschillende afdekramen beschikbaar uit de Smoove serie. Past door middel van adapterramen tevens in
ander schakelmateriaal; onder andere Jung, Gira, ABB, etc.

Producteigenschappen
n

1 kanaals design muurzender compatibel met TaHoma Connect

n

Kan twee scenario’s laten starten

n

Touchbediening

n

Passend in alle afdekramen van 50 x 50 via een specifieke afdapter

n

Aan/uit schakelaar om het leeglopen van de batterij te voorkomen voor het gebruik

n

Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure Wit, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe,
Kersen, Walnoot).

n

Dubbel afdekraam leverbaar in Pure

n

Eenvoudig te plaatsen in afwijkend schakelmateriaal door middel van adapterramen, beschikbaar bij
schakelaars van onder andere Jung, Gira, ABB, etc.

Veiligheid
Veiligheid en aansprakelijkheid
Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens 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.
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Bijzondere veiligheidsrichtlijnen
Om schade aan
Scenario Player
voor TaHoma
Connect te
Vermijd schokken!
voorkomen:

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, vochtige doek.

De Scenario Player voor TaHoma Connect mag
niet opengemaakt of doorboord worden.

Samenstelling
Nr.

Aantal

Omschrijving

a

1

Montageplaat

b

1

Somfy-frame

c

1

Scenario Player voor TaHoma®-module

a

b

c

Overzicht
Toets

(scenario 1)

Aan/uit-toets (hiermee kan het aanraakgevoelige toetsenbord geactiveerd worden)

(lopende
Toets
scenario’s stoppen)
Toets

Programmeertoets (PROG)

(scenario 2)

Inbedrijfstelling

Start in het beginscherm van
TaHoma webapplicatie.
Klik op configuratie.

Enkele tabbladen verschijnen.
Klik op "besturingen”en
daarna op
.
Volg de instructies op het scherm.
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Instellen

Wanneer de Scenario Player voor TaHoma is
toegevoegd moet u deze nog een functie geven.
Ga hiervoor naar het hoofdmenu.
Klik op

Kies 'mijn randapparaten' gevolgd door het
tabblad 'besturingen' om de Scenario Player
in te stellen.
Kies op de gewenste scenario player

Het verzenden van een e-mail en/of sms kan
eveneens ingesteld worden door de overeenkomstige
selectievakjes aan te kruisen.
(Hiervoor moet vooraf een optie geactiveerd worden op
www.somfy.nl onder Myspace, tab 'opties beheren'):
er wordt dan een waarschuwing verzonden naar het
e-mailadres of de mobiele telefoon om te melden dat
er een scenario afgespeeld is met de Scenario Player.
Wijs een scenario toe aan de toets scenario 1 en/of scenario 2
door het gekozen scenario in de stippellijncirkels te slepen.

Klik op OK om te bevestigen.

Montage
Het gebruik van radioapparatuur
(bv. een draadloze hifi-hoofdtelefoon) die op dezelfde frequentie werkt,
kan storingen veroorzaken en de prestaties
van het product negatief beïnvloeden.

15 m
868.95 MHz

Het gebouw waarin het product gebruikt wordt, kan het draadloze bereik verminderen.
Het draadloze bereik bedraagt 15 m.
Controleer het draadloze bereik alvorens de Scenario Player for TaHoma® te monteren.

Somfy raadt
aan het product op een
vlak wandoppervlak te
monteren.
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60
mm

80 mm

55
mm

55 mm

Dit product moet op een
binnenwand worden
geïnstalleerd.

Installeer de Scenario Player for
TaHoma® nooit in de buurt van
of op metalen oppervlakken of in een
metalen kader, want hierdoor kan het
draadloze bereik afnemen.

Ø 3 mm

Zet de montageplaat vast met schroeven
(tussenafstand van 55 mm).
(Somfy raadt het gebruik van schroeven
met verzonken kop en een
diameter van 3 mm aan).

80 m

m

Klem het kader vast op
de montageplaat (met de
inkeping naar onder).

Klik de Scenario Player for
TaHoma®-module vast op het
geheel.

Gebruik
of
Wanneer de Scenario Player for TaHoma® ingesteld
is in TaHoma®, kan met een druk op scenario 1 of
scenario 2 het scenario gestart worden dat aan 1 of 2
gekoppeld is in TaHoma®.

Druk kort op

Er wordt een scenario uitgevoerd.

.

De door het scenario
bestuurde toepassingen
stoppen automatisch.

Problemen oplossen
Problemen

Mogelijke oorzaken

Oplossingen

De gekozen toepassingen
reageren helemaal niet wanneer
een toets op het bedieningspunt
ingedrukt wordt.

De batterij is zwak.

Vervang de batterij.

De Scenario Player for TaHoma® is niet correct
geprogrammeerd in TaHoma®

Controleer de instellingen van de Scenario Player
for TaHoma® in TaHoma®

Een extern draadloos apparaat stoort de
draadloze ontvangst.

Schakel het draadloze apparaat in de buurt uit.

Batterij vervangen

3 V type CR 2430
Maak het kader met de Scenario Player
for TaHoma®-module los.

Duw de lege batterij uit de
behuizing met een kunststof
voorwerp.

3 V type CR 2430

Plaats een batterij met
dezelfde specificaties,
zodanig dat de zijde
met het plusteken (+)
zichtbaar is.

Duw de batterij
volledig in de
behuizing.

Klem het kader met
de Scenario Player for
TaHoma®-module
opnieuw vast.

Technische gegevens
Voedingsspanning

1 x 3 V-batterij van het type CR 2430

Beschermingsklasse behuizing

IP 30

Bedrijfstemperatuur

0°C tot +60 °C

Zendfrequentie

868,95 MHz

Veiligheidsniveau

Klasse III

80 mm

10 mm

80 mm

50 mm

50 mm
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Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
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T +31 (0)23 55 44 900

F +31 (0)23 56 15 823
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