


for at du valgte 

Trenger du informasjon? Trenger du hjelp?
www.somfy.fr

Takk
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1 BOKS, 3 MILJØER, 3 APPER
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Velg mellom 3 apper for betjening fra smarttelefon 
3 livsmiljøer i boligen: vindusskoddene og -markisene - terrassen - tilgangene.

Fordelen ved å være i kontakt med boligen og apparatene, lokalt eller på avstand

Unike , intuitive og brukervennlige funksjoner som er tilgjengelige for alle og som gir 
trygghet, velvære og skaper enda mer levende boliger.

3 apper for å opprette kontakt 
med apparatene i boligen

HOLD KONTAKTEN
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ET NY LIVSSTIL PÅ TERRASSEN

Toppfunksjoner

Stemningsskaper 

Skap egendefinerte stemninger. Sett sammen musikk, belysning og markise- eller pergolaposisjon til en 
rekke scenarier.

Snapshot

Lagre favorittstemningene på bilder fra smarttelefonen, og spill dem av med ett enkelt klikk.

Check terrace

Ustabilt vær, lurer på om lysene står på … kontroller alle terrasseproduktene med 1 klikk og fjernjuster 
dem ved behov.

DU HAR KONTAKT, BRUK DEN!
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Connexoon Terrace er kompatibel med:

io-solsensor
Philips  

Hue-lampe

20,0°

io-temperatursensor

io-lysio-
terrassemarkise

Pergola
 io

io-kontakterUtvendig, vertikal 
io-rullegardin
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INNHOLD

Connexoon
• Pakken
• Connexoon-boksen

Installere Connexoon
• Rask registrering av io-homecontrol-produktene i 
• Connexoon-boksen (prog-prog)
• Aktiver Connexoon-boksen.
• Last ned Connexoon-appen

Bruke Connexoon Terrace
• Grensesnittet
• Styre produktene
• Scenarier
• Check Terrace 
• Musikk
• Styre sollysnivået
• Styre temperaturen

Styre installasjonen
• Kontrollpanel
• Meldinger
• Parametere
• Min konto
• Hjelp

Avanserte installasjonsfunksjoner
• Koble til io-homecontrol-apparater
• Styre io-homecontrol-nøkkelsystemet (bare installatører)
• Sende io-homecontrol-sikkerhetsnøkkelen 
• Generere io-homecontrol-sikkerhetsnøkkelen
• Motta io-homecontrol-sikkerhetsnøkkelen
• Tilgjengelige opplæringsvideoer

Denne innholdsfortegnelsen er interaktiv
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< Tilbake til Innhold
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A. PAKKEN

2

65

1

Pakkens innhold

Connexoon-boks

USB-lader 

Nettadapter 

Ethernet-kabel 

2 Hurtigveiledninger (installatør og sluttbruker)

Fraskrivelse

1

2

3

4

5

6

43
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B. CONNEXOON-BOKSEN

Koble Ethernet-kabelen mellom 
Connexoon-boksen og ADSL-boksen.

Koble USB-laderen til USB-porten 
på Connexoon-boksen for å forsyne 
produktet ditt med strøm.

Med denne knappen kan du raskt knytte 
Connexoon-boksen til dine motorstyrte 
Somfy-apparater uten Internettforbindelse
Se side 12 tilknytning av prog-prog-produkt. 
(tilkobling som muliggjør kommunikasjon
mellom Connexoon-boksen og
apparatene dine)
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< Tilbake til Innhold

INSTALLERE

Bruk den!Rask registrering av 
io-homecontrol-produktene i 
Connexoon-boksen (prog-prog)

Aktivere 
Connexoon-boksen

Last ned 
Connexoon-appen

A B C D
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A. RASK REGISTRERING AV 
 io-homecontrol-produktene i Connexoon-boksen (prog-prog) 

Hvis installasjonen har en kontroll med tilbakemelding, går du til side 45

Når apparatene som skal tilkobles, er tilknyttet en fjernkontroll uten tilbakemelding 
(Smoove og Situo): 

Tilknytningen kan gjøres uten internettilkobling og uten aktivering av kontoen, ved å følge den forenklede prosedyren nedenfor. 

Koble Connexoon-boksen til strømmen

Trykk på Prog-knappen på fjernkontrollen i 2 sekunder

Trykk kort på Prog-knappen (0,5 sek)

Når alle apparatene dine er registrert, trykker du på 
Connexoon-boksen i 8 sekunder. 
Apparatene dine gjør da en kort bevegelse, først opp og så 
ned, som bekrefter at produktene dine er tilknyttet. 

PROG 0,5 s

PROG 8 s

PROG 2 s

LYSDIODE 
Se side 10
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B. AKTIVER CONNEXOON-BOKSEN
Koble deg til 

somfy-connect.com

Tast inn PIN-koden 
for Connexoon-boksen

Velg Connexoon TerraceKlikk på ConnexoonVelg land 
og språk i feltet 

«aktiver en boks»

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4
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Skriv inn dine 
personlige opplysninger

Tast inn brukernavnet 
og passordet ditt

Kontroller opplysningene Bekreft

Aktiveringstrinn for Connexoon Terrace

B. AKTIVERE CONNEXOON-BOKSEN

Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7 Trinn 8
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Mottak av bekreftelses-e-post

B. AKTIVERE CONNEXOON-BOKSEN

Du vil motta en bekreftelses-e-post. 

Klikk på koblingen «fortsett» for å fullføre 
aktiveringen av Connexoon-boksen
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Last ned smarttelefonappen 
Connexoon Terrace som er tilgjengelig for IOS og Android.

C. LASTE NED APPEN CONNEXOON TERRACE
til smarttelefonen din
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Oppgi din bruker-ID. Bruker-ID-en gjør det mulig å vite hvilke hand-
linger som er utført fra smarttelefonen din.

Du kan når som helst endre bruker-ID-en under fanen «parameter» i 
menyen          som du finner under loggen ( Se side 38, Meny )

C. LASTE NED APPEN CONNEXOON TERRACE
til smarttelefonen din

Skriv inn e-postadressen og passordet som du 
oppgav under aktiveringen av Connexoon-boksen 
( Se side 13, Aktiveringsskjerm )

A B
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BRUKE CONNEXOON TERRACE
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A. GRENSESNITTET

Check terrace

Apparater som er registrert 
i Connexoon

Redigering av moduser

Meny

Egendefinerte scenarier

Værmelding

Beskrivelse

Velkomstside
Musikk
Solbeskyttelse
Termisk beskyttelse
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B. STYRE PRODUKTENE
Oppretting

Du kan styre markisen, pergolaen, lyset … i den grå 
boksen nederst på grensesnittet ditt.

Trykk på ikonet for apparatet du vil styre ved å skyve listen 
mot høyre eller venstre (eksempel: terrassemarkisen. 

Juster posisjonen ved hjelp av pilen, og 
trykk på 

A B

Vindusmarkise Lys Terrassemarkise

TERRASSEMARKISE
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Med funksjonen Snapshot kan du enkelt lagre scenariene dine. 
Ved hjelp av Snapshot kan du be Connexoon lagre scenariet ditt. 

Eksempel: Jeg skal grille sammen med venner, markisen skal senkes halvt, 
pergolaen er åpen og kontakten på terrassen er tilkoblet. 

C. SCENARIER
Beskrivelse

Se TUTORIEL # 2: Snapshot
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C. SCENARIER

Trykk på knappen         for å redigere en modus
eller på          for å opprette et nytt scenario.

Ta et øyeblikksbilde av de tilkoblede apparatene. 
Connexoon registrerer da posisjonen til apparatene, 
og du kan spille av dette øyeblikket med et 
tastetrykk. 

porte de garageportail coulissant

20,0°C

terrace awning awning valance

?

20,0°C

Oppretting

B

A
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iconsmy photos

IMAGES OK

iconsmy photos

IMAGES OK

Eller velg et bilde/fotografi i galleriet ditt.C

Velg apparatene 
du vil lagre posisjonene for

D

C. SCENARIER
Oppretting
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D. CHECK TERRACE

Trykk én gang på ikonet Check Terrace – uansett hvor du er – for å forsikre deg om at 
markisen og pergolaen er kjørt helt inn og at lysene er slukket.

Beskrivelse

Se TUTORIEL # 1 : Check Terrace
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 Velg spørsmålene du ønsker at Connexoon skal svare på når du trykker 
på Check Terrace

I løpet av dagen lurer jeg ofte på om terrassemarkisen er kjørt helt inn og 
om lysene på terrassen er slukket. 

porte de garageportail coulissant

20,0°C

terrace awning awning valance

?

20,0°C

Trykk på knappen

Trykk på         midt på grensesnittet 

D. CHECK TERRACE
Oppretting

C

A

B
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E. MUSIKK
Beskrivelse

Samtidig som du bruker Connexoon-appen, kan du starte spillelisten på smarttelefo-
nen for å utnytte fullt ut dine utvendige produkter.
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E. MUSIKK

Velg musikken du vil lytte til. 

Trykk på           midt på grensesnittet 

B

A

Oppretting



28/49
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Solbeskyttelsen* gir deg muligheten til å styre markisen og 
pergolaen ut fra sollysnivået. 

* Bare mulig med temperatursensoren Thermis wirefree io

TERMISK BESKYTTELSE

F. STYRE SOLLYSNIVÅET* 
Beskrivelse
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F. STYRE SOLLYSNIVÅET* 

TERMISK BESKYTTELSE

Trykk på knappen       
for å opprette en soltilstand

Aktivere eller deaktivere 
den termiske 
beskyttelsen

Oppretting

B

Trykk på ikonetA

SOLBESKYTTELSE

Programmering ut fra sollysterskel, 
4 mulige programmeringer per sensor.
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 3000 lux

11.30

Definer lysnivået ved å velge en av de to tilstandene: 

   «over» eller          «under», 

og deretter utløsningsterskelen ved å skyve markøren. 
Du kan fastsette denne terskelen ut fra gjeldende,
målt sollysnivå. Dette vises øverst på siden.

Gi «solbeskyttelsen» navn,
f.eks. Sol sommer, Sol vinter 

Velg apparatene du vil styre på denne måten.
Velg deretter om du ønsker eller ikke ønsker varsling via e-post og/eller 
push-varsling på utløsningstidspunktet for programmeringen*.

* Aktiver e-postvarslingen og/eller varslingene på forhånd i menyen ( se side 42 )

Bestem tidsrommet og dagene da du ønsker at dette skal gjelde.

F. STYRE SOLLYSNIVÅET* 
Oppretting

C

D

E

F
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Beskrivelse

Medden termiske beskyttelsen* kan du styre markisen og 
pergolaen ut fra temperaturen.

* Bare mulig med temperatursensoren Thermis wirefree io

G. STYRE TEMPERATUREN* 

TERMISK BESKYTTELSE
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G. STYRE TEMPERATUREN* 
Oppretting

TERMISK BESKYTTELSE

Trykk på knappen        
for å opprette en temperaturtilstand

Trykk på ikonet

Aktivere eller deaktivere 
temperaturbeskyttelsen

B

A
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 25 °C

Definer lysnivået ved å velge en av de to 
tilstandene: 

  «over» eller         «under», 

og deretter utløsningsterskelen ved å skyve markøren. 
Du kan fastsette denne terskelen ved hjelp av det gjeldende, målte sol-
lysnivået. Dette vises øverst på siden.

Gi «den termiske beskyttelsen» navn,
f.eks. Sol sommer, Sol vinter 

Velg apparatene du vil styre på denne måten. 
Velg deretter om du ønsker eller ikke ønsker varsling via e-post og/eller 
push-varsling på utløsningstidspunktet for programmeringen*.

* Aktiver e-postvarslingen og/eller varslingene på forhånd i menyen ( se side 42 )

Bestem tidsrommet og dagene da du ønsker at dette skal gjelde.

Beskrivelse

G. STYRE TEMPERATUREN* 

C

D

E

F



34/49

< Tilbake til Innhold

STYRE INSTALLASJONEN 4
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Ved å klikke på          får du tilgang til flere funksjoner for 
parameterinnstillinger og styring av appen Connexoon 
Home: 

  • kontrollpanelet 
  • e-posten
  • parameterne 
  • kontoen din 
  • hjelpefunksjonen
 • frakobling av appen

Menyen «konfigurasjon» gir tilgang til avanserte 
installasjonsfunksjoner. (se kapittel 5).

STYRE INSTALLASJONEN
Beskrivelse
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I denne menyen kan du se loggen for alle dine tilkoblede 
apparater med ett klikk. 

• Et grønt punkt foran en kommando informerer deg om 
 at alt er gått etter planen

• Et rødt punkt opplyser deg om at kommandoen ble
 stoppet bevisst

• En oransje trekant varsler deg om at det har oppstått 
 et problem.

Trykk på ikonet        for mer informasjon.

A. KONTROLLPANEL
Beskrivelse
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B. E-POST

I e-postene fra Connexoon finner du all nødvendig informasjon 
opp oppdateringer og nyheter.

Beskrivelse

Connexoon Window update

Dear Connexoon user,
Please download the new update of your 
Connexoon application.

WEDNESDAY 28 JANUARY 2015

MESSAGES

Terrace
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C. PARAMETERE 

I denne menyen kan du aktivere visningen av værmelding, 
aktivere e-postvarslingen og/eller push-varslingene. Her 
kan du også vise widgets på smarttelefonen din og/eller 
Apple watch, og definere bruker-ID-en for å egendefinere 
loggen din.

Geolokaliser boligen din for å 
motta lokal værmelding

Aktivere/deaktivere visning 
av værmeldingen på velkomstsiden

Aktiver/deaktiver 
e-post-varslingene

Endre bruker-ID

Beskrivelse
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D. MIN KONTO

Under denne fanen finner du opplysningene du la inn 
under aktiveringen av Connexoon.

Beskrivelse
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E. HJELP

Du eller installatøren kan fylle ut denne fanen, slik 
at du kan ta direkte kontakt med installatøren hvis 
du har spørsmål.

Hold kontakten med installatøren ved å skrive 
inn opplysningene i appen. Med ett trykk kan du 
komme i kontakt med ham/henne.

Du kan også med ett tastetrykk ringe 
servicetelefonen til Somfy.

Beskrivelse
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AVANSERTE INSTALLASJONSFUNKSJONER
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AVANSERTE INSTALLASJONSFUNKSJONER

I denne menyen kan du:

• lagre nye, kompatible io-homecontrol 
 -apparater i Connexoon

• slette/gi nytt navn til apparater

• styre io-homecontrol-sikkerhetsnøkkelen til 
 installasjonen (NB! Denne funksjonen kan føre 
 til redusert funksjon av din Connexoon, 
 og er forbeholdt installatøren).

For å få tilgang til disse funksjonene, trykker du på 

Beskrivelse
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A. KOBLE TIL APPARATER
io-homecontrol

 Trykk på fanen Konfigurasjon  Trykk på menyen

Oppretting

A B  Trykk på C
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A. KOBLE TIL APPARATER 
io-homecontrol

Apparatene er lagret, du kan nå: 

•Gi dem nytt navn ved å klikke på 
•Slette dem ved å klikke på 

Velg hvilken produkttype du vil legge til 
installasjonen: 
io-motorer/-aktuatorer, io-sensorer eller 
-detektorer eller Philips Hue-lys, og bekreft 
ved å trykke på 

Velg type fjernkontroll – 1way eller 2way – som 
styrer apparatet du vil koble til, og følg deretter 
prosedyren som vises på skjermen for å koble til io-
apparatene.

Oppretting

VINDU_STUE

VINDU_SOVEROM

ÅPNE_SKODDER

44/49

D E F
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B. STYRE SIKKERHETSNØKKELEN
io-homecontrol

Trykk på 

Oppretting

Det er viktig at Connexoon-boksen og alle apparatene med tilhørende fjernkontroller har den samme sikkerhetsnøkkelen. 
I menyen «io System» kan du styre denne nøkkelen.

Trykk på menyen A B Trykk på fanen «io system»C
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C. SENDE IO-HOMECONTROL-SIKKERHETSNØKKELEN 
 fra Connexoon-boksen til en io-homecontrol-fjernkontroll 

med tilbakemelding (2 WAY)

 Følg instruksjonene 

Oppretting

Trykk på  
for å bekrefte valget

Trykk på ikonet CA B
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D. GENERERE SIKKERHETSNØKKELEN 
Oppretting

Les sikkerhetsanvisningene nøye, 
og følg instruksjonene

Trykk på ikonet Trykk på  for å 
bekrefte valget

B

Gjør det mulig å lade sikkerhetsnøkkelen til Connexoon-boksen og apparatene.

CA
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E. MOTTA EN SIKKERHETSNØKKEL
io-homecontrol

Les sikkerhetsanvisningene nøye, 
og følg instruksjonene 

Trykk på ikonet 

Oppretting

Trykk på  for å 
bekrefte valget

B

Dette gjør det mulig å gjenopprette sikkerhetsnøkkelen til en fjernkontroll med tilbakemelding (2way), 
og dessuten å knytte den til alle apparatene og Connexoon-boksen. 

CA
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TILGJENGELIGE OPPLÆRINGSVIDEOER
Liste over tilgjengelige 

opplæringsvideoer

TUTORIEL # 1 TUTORIEL # 2
Check terrace Snapshot


