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BelanGRiJke inFoRmatie - veiliGheid
algemeen
Lees deze installatiegids en de veiligheidsvoorschriften nauwlettend voordat u begint met de installatie van dit Somfy product. Houd u 
precies aan elk van de aanwijzingen en bewaar deze handleiding zolang het product in uw bezit is.
Controleer voor iedere installatie of dit Somfy product compatibel is met de bijbehorende toepassingen en accessoires.
In deze handleiding staat de installatie van dit product beschreven.
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 standaarden die van kracht zijn geworden na publicatie van deze 
handleiding.
Hierbij verklaart Somfy dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EG. Een conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce (Somfy Box).
Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

algemene veiligheidsvoorschriften
Voorkom schokken.
Laat het product niet vallen.
Dompel het product nooit in een vloeistof.
Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen om het product schoon te maken. De buitenkant kan schoongemaakt worden met een zachte 
droge doek.
Open het apparaat nooit.
Plaats het product nooit buitenshuis en leg de ethernetkabel nooit buiten.
Het product kan volledig uitgezet worden door de voedingsstekker los te maken. Let op dat deze altijd bereikbaar is.
De ethernetinterface mag nooit rechtstreeks aangesloten worden op een telefoonstopcontact. De ethernetinterface is alleen bedoeld 
om aangesloten te worden op netterminals zoals en modem, switch, hub, enz.
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.
Om te voldoen aan de norm EN 12453 met betrekking tot de veiligheid bij het gebruik van gemotoriseerde deuren en hekken, vereist de 
toepassing van het TaHoma®-systeem van de Somfy Box voor het bedienen van een automatische garagedeur of hek buiten het gezichtsveld 
van de gebruiker, de verplichte installatie van een veiligheidsvoorziening van het type foto-elektrische cel op dit automatische systeem.

Recycling
 Gooi het product noch de oude batterijen niet weg met het huishoudafval. Let er op dat u ze bij een inzamelpunt of depot 
inlevert zodat ze gerecycleerd kunnen worden.
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pReSentatie van de SomFy Box
de Somfy Box
Met de Somfy Box kunt u:

• de Somfy producten van uw huis die RTS technologie (Radio Technology Somfy) hebben, centraal beheren ,
• deze afzonderlijk, groepsgewijs of volgens scenario's online of volgens een tijdprogrammering bedienen,
•  en ze thuis of op afstand aansturen via de TaHoma®-interface die bereikbaar is vanaf een pc, een tablet of een smartphone die 

verbonden is met internet.

Connexion 
internet 
à un serveur 
sécurisé

Alimentation 
230 V.

BOX INTERNET
(non fournie)

ACâble 
Ethernet

Samenstelling van de set
nr. omschrijving aantal
1 Somfy Box 1
2 Ethernetkabel RJ45 1
3 Netvoedingsadapter 230 V 1
4 Afstandsbediening voor registratie van hekmotorisatie 1

Belangrijk:  De afstandsbediening voor de registratie die met de Somfy 
Box is meegeleverd, is een gereedschap voor het registreren 
van hekmotorisaties met Somfy RTS in de Somfy Box en mag 
nooit en te nimmer worden gebruikt voor het aansturen van een 
toepassing. 

codes van de 
toetsen van de 
afstandsbediening

 

MODEM/ROUTER
(niet meegeleverd)

Internetverbinding 
met een 
beveiligde server Ethernetkabel Voeding 230 V
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presentatie van de eenheid

Werkmodi van de Somfy Box
U kunt de programmering van Mijn sensoren en van Mijn week aan- en uitzetten met de modusomschakelknop.
Met elke druk op de toets voor het veranderen van de modus gaat u naar de volgende modus. 
De led naast de toets geeft aan welke werkmodus actief is.

kleur van de led miJn SenSoRen miJn Week

Groen Geactiveerd Geactiveerd

oranje Gedeactiveerd Gedeactiveerd

n.B.:  Zelfs als de internetverbinding onderbroken is (led @ is rood), dan wordt de ingestelde programmering van Mijn sensoren en 
van Mijn week toch uitgevoerd.

ethernet RJ45-stekker voedingsstekker
Status-led van de 
internetverbinding

toets voor het 
veranderen van 
de werkmodus

indicatie-led 
van de actieve 
werkmodus
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inStallatie van de SomFy Box
voorwaarden voor de installatie
RtS toepassingen 
 De installatie moet elektrische toepassingen bevatten die RTS technologie (Radio Technology Somfy) gebruiken: rolluik, garagedeur, 
hek, alarm, zonwering, verlichting, enz. 
De lijst van compatibele toepassingen is beschikbaar op de website www.somfy.nl of www.somfy.be.
internetverbinding 
De installatie moet een internetverbinding hebben met een Internet-modem met een ethernetaansluiting.
n.B.: Als de Internet-modem maar één ethernetaansluiting heeft, kan een Router of Hub worden gebruikt om hier meerdere apparaten 
op aan te sluiten.
pin-code van de Somfy Box
 Noteer de PIN-code van de Somfy Box. Dit nummer staat op een sticker aan de zijkant van de Somfy Box. Tijdens de installatie zal 
hiernaar gevraagd worden.

verbinding maken met de Somfy Box
[1].   Verbind de Somfy Box met uw Modem/Router door de meegeleverde RJ45-kabel aan 

te sluiten op de ethernetaansluitingen van de Somfy Box en van het modem.

[2].   Sluit de Somfy Box aan op de netvoeding door middel van de meegeleverde 
netvoedingsadapter.
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activeren van de Somfy Box
[1].  Ga naar de website www.somfy.nl of www.somfy.be.
[2].  Ga naar aanmelden Myspace.
[3].   Als u al een Somfy account hebt, vul dan uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in.  

Als u nog geen Somfy account hebt, vul dan het formulier in om uw account te maken.   
U hebt nu toegang tot uw Somfy account.

[4].  Klik op Mijn Somfy Box activeren.
[5].   Vul de PIN-code in (formaat: xxxx-xxxx-xxxx) van uw Somfy Box (deze staat op een sticker aan de zijkant van de Somfy Box).
[6].   Download de handleiding voor de configuratie en het gebruik van uw Somfy Box door te klikken op de koppeling Somfy Support 

team.
n.B.:  Deze handleiding is ook vrij beschikbaar op www.somfy.nl of www.somfy.be, rubriek Downloads.

[7].   Kruis ik heb de handleiding gelezen aan en klik vervolgens op Volgende om verder te gaan met de registratie van uw Somfy 
Box.

[8].  Klik op Mijn installatie starten om door te gaan met de installatie van uw Somfy Box en te beginnen met de configuratie ervan. 
Als u uw Somfy Box nu nog niet wilt configureren, kunt u altijd op een later tijdstip opnieuw inloggen op uw account en klikken op 
Box Openen om uw Somfy Box te configureren.

[3].  Controleer de staat van de internetverbinding:
• Als de led @ van de Somfy Box groen is, dan is de verbinding geslaagd.
• Als de led @ van de Somfy Box rood is, dan is de verbinding mislukt.
•  Als de led @ van de Somfy Box knippert, dan is een update bezig. De Somfy Box 

moet aangesloten blijven.
Als het verbinding maken mislukt is, controleer dan de werking van uw internetverbinding 
en of de DHCP-optie van uw modem wel is geactiveerd.
Het verbinding maken met de Somfy Box is klaar. U kunt nu voor uw computer gaan zitten 
om de Somfy Box te configureren via de Somfy website.
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techniSche GeGevenS
Somfy Box
Radiofrequentie RTS 433,42 MHz - io-homecontrol® 868-870 MHz
Beschermingsklasse IP30
Gebruikstemperatuur +5 °C tot +35 °C
Afmetingen (L x b x h) 145 x 145 x 50 mm
Kunststof kast ABS
Voeding 12 V DC via netvoedingsadapter 230 V
Verbruik bij normale werking < 0,1 A
Max. verbruik 0,8 A
Functies
Max. aantal scenario's 40
Registratiecapaciteit 1 week (max. 30 scenario's per dag)
Aantal aansluitbare RTS producten 50
Omschakeling zomertijd/wintertijd automatisch
Zendbereik 200 m in open ruimte

20 m door 2 muren van gewapend beton
netvoedingsadapter
Voeding 230 V ~ 50 Hz
Uitgang 12 V continu 1 A
Verbruik bij normale werking < 2 W
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nv SomFy Sa
Mercuriusstrat 19
1930 Zaventem
BELGIUM
+32 (0)2 712 07 70
www.somfy.be

SomFy B.v
Diamantlaan 6
2132 Wv Hoofddorp
NETHERLANDS
+31 (0) 23 55 44 900
www.somfy.nl

SomFy nordic aB
Almekärrsvägen 11
S-443 39 LERUM
SWEDEN
+ 46 302 18020
www.somfy.se

SomFy ltd
Moorfield Road
Yeadon
West Yorkshire
LS19 7BN
UNITED-KINGDOM
+44 (0) 113 391 3030
www.somfy.co.uk

Somfy
50 Avenue du Nouveau Monde
BP 250 - 74307 Cluses Cedex
France
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