


Ďakujeme,

že ste sa rozhodli pre 

Potrebujete informácie? Potrebujete pomoc?
www.somfy.com

https://www.somfy.fr/
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1 ovládač, 3 priestory, 3 aplikácie
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3 ľubovoľné aplikácie na ovládanie cez smartfón 3 životné priestory v dome: okenice 
a rolety na okná – terasa – vstupy.

Výhoda prepojenia so svojím domom, zariadeniami, či už na mieste alebo na diaľku.

Jedinečné intuitívne a jednoduché funkciedostupné pre všetkých, ktoré vám zaručia 
kľud, pohodu a vytvoria u vás doma ešte viac života.

3 aplikácie na prepnutie domácich zariadení 
do pripojeného režimu

prejdite do pripojeného režimu



5/53

vždy s kľudom

vždy s kľudom!
Ak chcete odkiaľkoľvek programovať rôzne scenáre, odísť bez starostí či skontrolovať otvory v  dome  
(okná, okenice, rolety).

hlavné funkcie:

click & Go!

Spustenie sťahovania roliet, zapnutie alarmu jedným dotykom... odíďte s  kľudom, všetko sa spraví 
mihnutím oka.

coccon

Naprogramovanie scenárov pre vyťahovanie/sťahovanie roliet alebo nastaviteľných žalúzií pripojených na 
snímače počasia, hodiny alebo aj alarm. Hračka na ochranu domova.

check Window

Kontrola pri odchode z domu alebo kontrola na diaľku, či sú okná pozatvárané a rolety posťahované, a to 
všetko len jediným dotykom. Je to hračka! Zostaňte v kľude!
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connexoon Window je kompatibilný s:

Rolety io Vertikálne 
vonkajšie rolety io

Nastaviteľné 
vonkajšie žalúzie io

Strešné okno io 
Velux io

Alarm ioStrešná roleta io, 
Velux io

ON-AC

Svetlá io Lampa  
Philips Hue

Slnečný 
snímač io

Snímač teploty io NOVINKA
Detektor 

otvorenia io

20,0°

Novinka
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obsah
connexoon
• Balík
• Ovládač Connexoon

inštalácia connexoon
•  Rýchlo nahrať výrobky io-homecontrol do  

ovládača Connexoon (prog-prog)
• Aktivovať ovládač Connexoon
• Stiahnuť aplikáciu Connexoon

používať connexoon Window
• Rozhranie
• Ovládať moje výrobky
• Zjednodušte si život: režimy
• Check Window
• Moje hodiny
• Ovládať slnečné žiarenie
• Ovládať teplotu
• Chrániť okná

ovládať moju inštaláciu
• Riadiaci panel
• Schránka správ
• Parametre
• Môj účet
• Pomoc

pokročilé funkcie inštalácie
• Pripojiť zariadenia io-homecontrol
•  Ovládať systémový kľúč io-homecontrol  

(vyhradené pre osoby vykonávajúce inštaláciu)
• Odoslať bezpečnostný kľúč io-homecontrol
• Vygenerovať bezpečnostný kľúč io-homecontrol

Tento obsah je interaktívny
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< Späť na obsah
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< Späť na obsah

a. balíček

2

65

1

Balíček obsahuje

Ovládač Connexoon

Nabíjačka USB

Sieťový adaptér

Ethernetový kábel

2 návody na rýchlu inštaláciu 
(pre inštalujúcu osobu a koncového používateľa)

Právne upozornenia

1

2

3

4

5

6

43
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< Späť na obsah

b. ovládač connexoon

Tlačidlo, ktoré umožňuje rýchle spárovanie medzi 
ovládačom Connexoon a  vašimi motorizovanými 
zariadeniami Somfy bez internetového pripojenia 
pozri str. 12 spárovanie výrobok prog-prog.

Ethernetovým káblom prepojte ovládač 
Connexoon a ovládač ADSL.

Pre napájanie výrobku zapojte 
nabíjačku USB do USB vstupu na 
ovládači Connexoon.
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< Späť na obsah

inŠtalovaŤ

Užívajte si!Rýchlo nahrať výrobky  
io-homecontrol do ovládača 
Connexoon (prog-prog)

Zapnúť ovládač  
Connexoon

Stiahnuť aplikáciu 
Connexoon

a b c d
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< Späť na obsah

a. rýchlo nahraŤ výrobky  
io-homecontrol do ovládača connexoon (prog-prog) 

Ak inštalácia zahŕňa príkaz so spätnou väzbou, prejdite na str. 45 (funkcia vyhradená pre inštalujúcu osobu).

ak sú zariadenia, ktoré treba zapojiť, spárované s diaľkovým ovládačom bez spätnej väzby (smoove, keygo, situo):

Spárovanie sa dá urobiť aj bez internetového pripojenia a bez aktivácie účtu podľa nasledujúceho zjednodušeného postupu.

Zapojte Connexoon do siete.

Podržte tlačidlo PROG na ovládači stlačené počas 
2 sekúnd.

Potom krátko stlačte tlačidlo na ovládači Connexoon 
po dobu 0,5 sekundy.

Po spárovaní zariadení stlačte ovládač Connexoon 
počas 8 sekúnd. Vaše zariadenia sa tak pohnú nahor 
a potom nadol ako potvrdenie spárovania vašich 
výrobkov. 

PROG  2s

PROG  0,5

PROG  8s
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< Späť na obsah

b. ZapnúŤ ovládač connexoon
Prihláste sa do  

somfy-connect.com

Zadajte váš PIN kód Vyberte vaše prostredieVyberte vaše zariadenieZadajte vaše  
prihlasovacie údaje

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

http://www.somfy.net/
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< Späť na obsah

Zadajte svoje osobné údajePrihlasovacie meno a heslo Zhrnutie Potvrdenie

Postup pri aktivácii Connexoon Window

b. ZapnúŤ ovládač connexoon

Krok 5 Krok 6 Krok 7 Krok 8
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< Späť na obsah

Prijatie potvrdzujúceho e-mailu

Potvrdzujúci e-mail

b. ZapnúŤ ovládač connexoon
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< Späť na obsah

Stiahnite si aplikáciu pre smartfón Connexoon Window  
dostupnú pre IOS a Android.

c. stiahnuŤ aplikáciu connexoon WindoW
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< Späť na obsah

b   Zadajte prihlasovacie meno. 
Prihlasovacie meno vám umožní zistiť, aké úkony 
boli cez váš smartfón vykonané.

Prihlasovacie meno môžete kedykoľvek  
zmeniť v časti „parametre“ v menu,  ktoré  
nájdete v histórii.
(pozri str. 40, Menu)

c. stiahnuŤ aplikáciu connexoon WindoW

a   Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré 
ste uviedli pri aktivácii ovládača Connexoon. 
(pozri str. 13, Obrazovka aktivácie)



< Späť na obsah

používaŤ connexoon WindoW

18/53
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a. roZhranie

Úvodná strana
Čas
Ochrana proti slnku
Ochrana proti teplote
Ochrana okna

Check Window

Výrobky nahrané  
do Connexoon

Úprava režimov

Menu

Individuálne upraviteľné režimy

  

Počasie

popis
< Späť na obsah
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b. ovládaŤ moje výrobky
vytvorenie

a   V sivom rámčeku v spodnej časti rozhrania 
môžete ovládať rolety, nastaviteľné žalúzie, 
osvetlenie...

Ťuknite na ikonu výrobku, ktorý chcete ovládať 
posunutím zoznamu vpravo alebo vľavo  
(napríklad: roleta).

b   Upravte jej polohu pomocou šípky, 
potom ťuknite na .

< Späť na obsah
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b. ovládaŤ moje snímače*

Ťuknutím na  získate prístup k histórii meraní počas 1 dňa / 
1 týždňa / 1 mesiaca / 1 roka.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stranu, ťuknite na .

*(detektory otvorenia io, snímač slnečného žiarenia io a snímač teploty io)

popis
< Späť na obsah
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Connexoon Window ponúka 4 režimy: „Som doma – Som preč – Som na 
dovolenke – Nevyrušovať“.

Upravte si podľa seba jednotlivé režimy výberom úkonov, ktoré chcete 
vykonať (vytiahnuť alebo stiahnuť rolety, zažať alebo zhasnúť svetlo, zapnúť 
alarm) a  zapnutím alebo vypnutím naprogramovaných úkonov alebo 
alarmov.

Prejdite na vaše nastavené režimy jedným dotykom!

Napr.: odchádzate na dovolenku, jediným dotykom stiahnete rolety na prízemí, 
zapnete alarm, zhasnete svetlá a zapnete simuláciu vašej prítomnosti.

c. ZjednoduŠte si život: režimy
popis

< Späť na obsah
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c  Pre každý režim:

•  Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať.

•  Zapnite alebo vypnite hodiny, simuláciu prítomnosti, 
ochranu proti slnku / teplote / ochranu okien.

* Tieto nastavenia sú dostupné len v prípade zapojenia snímača slnečného 
žiarenia / teploty / otvorenia

a   Pre naprogramovanie režimu ťuknite 
na .

b   Vyberte režim, ktorý chcete 
upraviť, z možností:

„Som doma – Som preč – Som na 
dovolenke – Nevyrušovať“

vytvorenie

c. ZjednoduŠte si život: režimy
< Späť na obsah
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d. check WindoW

Jednoduchým ťuknutím na Check Window odkiaľkoľvek skontrolujete, či sú rolety stiahnuté, 
svetlá zhasnuté, alarm zapnutý.

popis
< Späť na obsah
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d. check WindoW
vytvorenie

c   Zvoľte si otázky, na ktoré chcete, aby Connexoon odpovedal 
počas ťuknutia na Check Window.

Keď napríklad odchádzam, vždy si kladiem otázku, či sú všetky svetlá 
zhasnuté, alebo rolety na prízemí stiahnuté.

a  Ťuknite na tlačidlo .

b  Ťuknite na  v strede rozhrania.

< Späť na obsah
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e. moje hodiny
popis

Ak chcete prejsť na menu hodín, ťuknite na ikonu .  
Hodiny umožňujú naprogramovať zariadenia podľa času.

< Späť na obsah
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e. moje hodiny
vytvorenie

Zapnúť alebo  
vypnúť hodiny

a   Ak chcete prejsť na menu „ Hodín “, ťuknite  

na , a potom na  a nastavte 

parametre tejto funkcie.

b   Ak chcete zmeniť načasovanie, ťuknite na .

< Späť na obsah
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e. moje hodiny
vytvorenie

c   Dajte „ naprogramovanému času “ názov  
(napr.: ráno, budíček, slnko, večer, ukladanie na spánok...).

d  Zadajte čas pre naprogramovanú udalosť.

e   Vyberte dni, pre ktoré chcete nastavený čas zapnúť.

f   Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať.

7:30

< Späť na obsah
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f. ovládaŤ slnečné žiarenie

Pomocou ochrany proti slnku* môžete ovládať rolety, 
nastaviteľné žalúzie... podľa úrovne slnečného žiarenia. 
V lete tak budete môcť napríklad udržať chládok v dome, a to 
automatickým stiahnutím roliet. 

popis

* len ak máte snímač slnečného žiarenia Sunis wirefree io

< Späť na obsah
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f. ovládaŤ slnečné žiarenie
vytvorenie

Naprogramovanie podľa prahu slnečného žiarenia, 
4 možné naprogramovania na každý snímač.

b   Ak chcete vytvoriť podmienky pre slnečné žiarenie, 
ťuknite na tlačidlo .

a  Ťuknite na ikonu .

Zapnúť alebo vypnúť 
ochranu proti slnku

< Späť na obsah
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f. ovládaŤ slnečné žiarenie
vytvorenie

d   Stanovenie úrovne svetelnosti výberom jednej z dvoch podmienok:

 „viac než“ alebo  „menej než“, potom prah spustenia 

posunutím kurzora.
Ak chcete stanoviť tento prah, môžete uviesť aktuálne namerané 
slnečné žiarenie, ktoré sa zobrazí v hornej časti stránky.

c   Priraďte názov k vašej „ochrane proti slnku“,  
napr. letné slnko, zimné slnko...

f   Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať. Potom si vyberte,  
či chcete alebo nechcete byť upozornení e-mailom a/alebo  
push notifikáciou pri spustení naprogramovania*.

* Vopred zapnite upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie v menu (pozri str. 42)

e   Stanovte časový rozsah, potom dni, pre ktoré chcete nastaviť  
túto podmienku.

 2000 lux

11:30

< Späť na obsah
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G. ovládaŤ teplotu* 
popis

Pomocou ochrany proti teplote* môžete ovládať rolety, 
nastaviteľné žalúzie... podľa vnútornej či vonkajšej teploty. 
Toto vám umožní napríklad lepšie izolovať dom počas leta, 
kedy sa počas vašej neprítomnosti stiahnu rolety,  
keď vonkajšia teplota stúpne príliš vysoko.

* len ak máte snímač teploty Thermis wirefree io

< Späť na obsah
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vytvorenie

G. ovládaŤ teplotu*

b   Ak chcete vytvoriť podmienky pre teplotu, 
ťuknite na tlačidlo .

a  Ťuknite na ikonu . 

Zapnúť alebo vypnúť 
ochranu proti teplote

< Späť na obsah
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G. ovládaŤ teplotu* 
vytvorenie

f   Vyberte, ktoré zariadenia chcete ovládať. 
Potom si vyberte, či chcete alebo nechcete byť upozornení 
e-mailom a/alebo push notifikáciou pri spustení 
naprogramovania*.

* Vopred zapnite upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie v menu (pozri str. 42) 

d   Stanovenie teplotného prahu výberom jednej  
z dvoch podmienok:

 „viac než“ alebo  „menej než“, potom  

hodnotu spustenia posunutím kurzora.

Ak chcete stanoviť tento prah, môžete použiť atuálnu teplotu, ktorá sa 
zobrazí v hornej časti stránky.

e   Stanovte časový rozsah, potom dni, pre ktoré chcete 
nastaviť túto podmienku.

c  Priraďte názov k vašej „ochrane proti teplote“.

11:30

 25 °C

< Späť na obsah
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h. ochrana okien

Pomocou ochrany okien* môžete aj po vašom odchode 
skontrolovať, či sú okná zatvorené. Ak ste ich zabudli zatvoriť, 
pre väčšiu bezpečnosť môžete automaticky stiahnuť roletu na 
danom okne. S  ochranou okien môžete spustiť automatické 
prvky podľa polohy okna (zatvorené alebo otvorené).

popis

ČAKÁ SA NA
NOVÝ OBRÁZOK

DETEKTOR

* len ak máte detektor otvorenia io (1 detektor na každé okno).

< Späť na obsah
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h. ochrana okien
vytvorenie

b   Ak chcete vytvoriť podmienky pre okno,  
ťuknite na tlačidlo .

a  Ťuknite na krúžok .

Zapnúť alebo vypnúť 
ochranu okien

< Späť na obsah
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f   Vyberte, ktoré zariadenia chcete ovládať. 
Potom si vyberte, či chcete alebo nechcete byť upozornení 
e-mailom a/alebo push notifikáciou pri spustení 
naprogramovania*.

* Vopred zapnite upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie v menu (pozri str. 42) 

e   Stanovte časový rozsah a dni, pre ktoré chcete nastaviť 
túto podmienku.

h. ochrana okien

c  Priraďte názov k vašej ochrane okien.

vytvorenie

d   Stanovte podmienku  alebo .

11:30

Otvorené

< Späť na obsah



< Späť na obsah

ovládaŤ moju inŠtaláciu4
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< Späť na obsah

Ťuknutím na  získate prístup k viacerým 
funkciám pre nastavenie parametrov a ovládanie 
aplikácie Connexoon Window:

 • ovládací panel,
 • schránka správ,
 • parametre,
 • váš účet,
 • pomoc,
 • odhlásenie z aplikácie.

Menu „konfigurácia“ vám umožňuje prístup 
k pokročilým funkciám inštalácie. Prístup k tomuto 
menu je vyhradený pre inštalujúcu osobu  
(pozri kapitolu 5).

ovládaŤ moju inŠtaláciu
popis
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< Späť na obsah

Toto menu vám umožní jediným dotykom zobraziť históriu 
všetkých vašich pripojených zariadení.

• �Zelená�bodka pred príkazom znamená, že všetko prebehlo 
v poriadku.

• �Červená�bodka znamená, že príkaz bol úmyselne 
prerušený.

• �Oranžový�trojuholník znamená, že sa vyskytol problém.

Pre viac informácií ťuknite na ikonu .

a. ovládací panel
popis
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< Späť na obsah

b. schránka správ

V  schránke správ nájdete všetky informácie týkajúce sa 
aktualizácií a pripravovaných noviniek.

popis

Connexoon Window update

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

WEDNESDAY 28 JANUARY 2015

MESSAGES
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< Späť na obsah

c. parametre 

V tomto menu môžete zapnúť zobrazovanie poveternostných 
údajov, zapnúť upozornenia e-mailom a/alebo push 
notifikácie. Dajú sa v  ňom taktiež zobrazovať widgety 
týkajúce sa vášho smartfónu a/alebo hodiniek Apple a zadať 
prihlasovacie meno pre vašu osobnú históriu.

Ak chcete vedieť miestnu predpoveď 
počasia, zadajte umiestnenie vášho domova.

Zapnite / vypnite zobrazovanie 
počasia na úvodnej stránke.

Zapnite / vypnite 
upozornenia e-mailom.

Zmeňte svoje prihlasovacie meno.

popis
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< Späť na obsah

d. môj účet

V tejto časti nájdete informácie, ktoré ste zadali pri 
aktivácii Connexoon.

popis
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< Späť na obsah

e. pomoc

Vy alebo osoba, ktorá inštalovala zariadenie, 
môžete túto časť vyplniť, aby ste sa s ním 
v prípade otázok priamo spojili.

Zapíšte do aplikácie kontaktné údaje osoby, 
ktorá inštalovala zariadenie, aby ste s ňou mohli 
zostať v kontakte. Budete sa s ňou môcť spojiť 
jediným dotykom.

popis
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< Späť na obsah

pokročilé funkcie inŠtalácie
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< Späť na obsah

pokročilé funkcie inŠtalácie

Toto menu umožňuje:

•  Nahrať nové kompatibilné zariadenia  
io-homecontrol do vášho ovládača connexoon.

• Odstrániť zariadenia.

•  Ovládať bezpečnostný kľúč io-homecontrol 
inštalácie.

Pozor, tieto funkcie môžu negatívne ovplyvniť 
fungovanie ovládača Connexoon a sú vyhradené 
pre osobu,�ktorá�vykonala�inštaláciu.

Pre prístup k týmto funkcám ťuknite na .

popis
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< Späť na obsah

a. pripojiŤ Zariadenia  
io-homecontrol

c  Ťuknite na .b   Ťuknite na záložku konfigurácie.a  Ťuknite na menu . 

vytvorenie
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< Späť na obsah

a. pripojiŤ Zariadenia  
io-homecontrol 

f   Zariadenia boli nahrané, môžete:

• Ich premenovať ťuknutím na .
• Ich odstrániť ťuknutím na .

d   Vyberte typ výrobku, ktorý chcete 
pridať k inštalácii: motory/pohony 
io, snímače alebo detektory io alebo 
svetlá Philips Hue, potom potvrďte 
ťuknutím na .

e   Vyberte typ ovládača – 1way alebo 2way, 
ktorý ovláda zariadenie, ktoré chcete pripojiť 
– potom postupujte podľa postupu pre 
pripojenie zariadení io uvedeného  
na obrazovke.

vytvorenie

OKNO_OBÝVAČKA

OKNO_SPÁLŇA

OKENICE_OTVORENÉ
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< Späť na obsah

b. ovládaŤ systémový kľúč  
io-homecontrol

c  Ťuknite na záložku „io system“.b  Ťuknite na .a  Ťuknite na menu .

vytvorenie

49/53



< Späť na obsah

c. odoslaŤ beZpečnostný kľúč  
io-homecontrol ovládača connexoon do ovládača  

io-homecontrol so spätnou väzbou

c  Postupujte podľa návodu.

vytvorenie

b   Svoju voľbu potvrďte 
ťuknutím na .

a   Ťuknite na ikonu 

.
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< Späť na obsah

d. vyGenerovaŤ beZpečnostný kľúč  
io-homecontrol pre ovládač io-homecontrol so spätnou väzbou

vytvorenie

c   Pozorne si prečítajte pokyny pre používanie, 
potom postupujte podľa návodu.

b   Svoju voľbu potvrďte ťuknutím 
na tlačidlo .

a  Ťuknite na ikonu .
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d. vyGenerovaŤ beZpečnostný kľúč  
io-homecontrol 

c   Pozorne si prečítajte pokyny pre používanie, 
potom postupujte podľa návodu.

a  Ťuknite na ikonu . b   Svoju voľbu potvrďte ťuknutím 
na tlačidlo .

vytvorenie
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dostupné ukážkové videá
Zoznam dostupných ukážkových videí

UKÁŽKOVÉ VIDEO # 1 UKÁŽKOVÉ VIDEO # 2
Check Window Sun Protection
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