
USB rozši řující modul Zwave 
CZ Návod k instalaci a obsluze 

 

1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 
USB rozšiřující modul Zwave je USB příslušenství, 
které slouží k zajištění kompatibility řídicí jednotky pro 
domácnost – TaHoma® – se zařízeními z produktové 
řady Somfy Zwave (spínacími a stmívatelnými zásuv-
kami, spínacími a stmívatelnými mikromoduly pro 
osvětlení) nebo s termostatickými hlavicemi Danfoss. 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
2.1. Bezpečnost a odpov ědnost 
Před instalací a používáním tohoto výrobku si pozorně 
přečtěte tyto pokyny.  

Tento výrobek musí být instalován autorizovanou 
montážní firmou, jejímž pracovníkům je tento návod 
určen. Montážní firma odpovídá za provedení prací 
v souladu s příslušnými normami a právními předpisy 
platnými v zemi, v níž instalaci provádí, a také za 
seznámení zákazníka se zásadami používání a údržby 
zařízení. 

Jakékoli použití výrobku pro jiné účely, než jsou spo-
lečností Somfy stanoveny, je zakázáno a – stejně jako 
nedodržení postupů uvedených v návodu – znamená 
v důsledku ztrátu záruky a zbavuje společnost Somfy 
jakékoli odpovědnosti za možné následky. 

Společnost Somfy zaručuje kompatibilitu zařízení z pro-
duktové řady Zwave pouze s výrobky partnerských firem. 

2.2. Konkrétní bezpe čnostní doporu čení 
V zájmu předejití poškození výrobku: 

1) Zabraňte pádům a nárazům. 

2) Výrobek nenamá čejte do kapalin, zabra ňte polití. 

3) K čišt ění výrobku nepoužívejte abrazivní pro-
středky ani rozpoušt ědla. Jeho povrch m ůžete 
čistit vlhkým jemným had říkem. 

USB rozši řující modul Zwave nerozebírejte 
a neprorážejte. 

3. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 
Instalace musí zahrnovat řídicí jednotku pro domácnost 
– TaHoma® – a alespoň jedno zařízení z produktové 
řady Zwave. 
 

4. UVEDENÍ DO PROVOZU 
Aby bylo možno USB rozšiřující modul Zwave používat, 
musí být řídicí jednotka pro domácnost – TaHoma® – 
zapnutá a připojená k internetu. 

1) USB rozšiřující modul Zwave připojte k řídicí 
jednotce pro domácnost – TaHoma® (USB zdířka 
na zadní straně jednotky TaHoma®). 

2) Na uživatelském rozhraní řídicí jednotky pro domác-
nost – TaHoma® – vyberte režim Konfigurace (je 
označen symbolem soukolí). 

- Klikněte na položku „Zwave“, pak na „Přidat“ 
a pak přejděte na zobrazení „Můj dům“. 

- Postupujte podle zobrazovaných pokynů. 

3) Pro ovládání zařízení z produktové řady Zwave 
přejděte na zobrazení „Můj dům“ a zde zvolte 
příslušné, již spárované, zařízení, jako např. 
spínanou zásuvku Zwave. 

 

5. TECHNICKÉ ÚDAJE 
Frekvence dálkového ovládání: 868,42 MHz 

Provozní teplota: 0°C až +40°C 

Rozměry: 90 x 50 x 25 mm 

Napájení: USB 


