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Produktbeskrivning

Lägga till produkter (utan internetanslutning)

Connexoon

Knapp med vilken Connex-
oon och dina Somfy-en-
heter kan sammankopplas 
utan internetanslutning

Nätverksport för 
ethernetkabel mellan 
Connexoon-boxen och 
internetmodem/router.

USB-port för inkoppling av 
medlevererad USB-laddare 
för strömförsörjning till 
Connexoon.

Om produkterna som ska anslutas är anslutna till en envägs fjärrkontroll (t ex Smoove, Keygo, Situo) 
kan de anslutas utan internetanslutning och utan att först aktivera Connexoon. Följ då nedanstående 
procedur.

Produkten körs upp och ner 3 ggr för bekräftelse. Upprepa denna åtgärd för alla produkter.

Anslut strömförsörjning till 
Connexoon-boxen.

Lysdioden börjar blinka. 
Vänta till dioden lyser med 

fast rött sken.

Lysdioden blir 
grön och därefter 

röd.

Tryck samtidigt 
under 3 s

Tryck på knappen 
PROG under 2 

sekunder.

...kort rörelse upp 
och ner

Tryck helt kort på 
knappen PROG på 
Connexoon (0,5 s).

2 s

3 s

Baksidan på 
Smoove io

ELLER
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Connexoon

Anslut strömförsörjning till 
Connexoon-boxen.

Lysdioden börjar blinka orange 
och övergår till fast grönt sken.

Lysdioden förblir släckt

Registrera Connexoon
Om den produkt som ska anslutas är ansluten till en tvåvägs fjärrkontroll måste Connexoon först 
registreras av användaren. Anm: Användaren måste ha tillgång till sin inkorg för att kunna genomföra 
aktiveringen.

Koppla först in Connexoon till internet 
med en ethernetkabel.

@

Gå till www.somfy-connect.com för att registrera Connexoon 
(via dator, platta eller smartphone). Skriv in Connexoon-
enhetens PIN-kod. Skriv sedan in begärda uppgifter.  Bekräfta 
det aktiveringsmeddelande som skickas till din e-postadress 
(meddelandet bör komma inom 24 timmar – annars kontakta Somfy)

              Ladda ner appen/arna.

Logga in på Connexoon 
(anm: inloggningsuppgifterna 
kan innehålla versaler och 
gemener).
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Connexoon

Förklaring av appen

Fönster

Terrass

Tillträde

rolgordijn  Brolgordijn A

24,0°C

garage doorswinging gate

25,0°C

Meny

Kontroll fönster

Kontroll terrass

Kontroll tillträde

Programmerbara lägen

Programmerbara lägen

Programmerbara lägen

Enheter inprogrammerade i 
Connexoon

Redigera läge

Väder

Hem
Timer

Solskydd
Temperaturskydd

Fönsterskydd
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Connexoon

Lägga in produkter i Connexoon

Connexoon-enheten måste vara registrerad för att du ska kunna lägga in produkter i den 
(enheter med envägs fjärrkontroll kan läggas in utan aktivering, se sidan 3)

Tryck på  för att få tillgång till 
dessa funktioner.

Gå till menyn 

Tryck på fliken io system. Tryck sedan på RECEIVE A SECURITY KEY 
(hämta en säkerhetskod). Följ instruktionerna i appen.

Välj fliken "Configuration" (konfigurering) och sedan "add" (lägg till) 
när du fått koden. Följ instruktionerna i appen.

I appen visas enbart enheter som är tillgängliga in den appen. Andra 
eventuella io-enheter med samma kod är också installerade.

rolgordijn  Brolgordijn A

24,0°C

INSTÄLLNINGAR

konfigurering

Lägg till

INSTÄLLNINGARTillbaka
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Connexoon

Test

Tryck på knappen PROG på Connexoon 
och håll den intryckt under 8 sekunder 

när du lagt in enheterna. 

Tryck på knappen PROG på Connexoon 
under 2 sekunder.

Enheterna rör sig fram och tillbaka helt 
kort för att bekräfta att de är anslutna.

Lysdioden blinkar och 
blir grön

Lägga till sensorer

Tryck på knappen PROG på sensorerna 
under 2 sekunder för att lägga till 

sensorer.

Dessa sensorer kan också läggas in via appen.

Det finns mer ingående instruktioner i manualen. Manualen finns på Somfys webbsida.



7

Connexoon

Anm
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Somfy Sweden AB
Box 60038
216 10 Limhamn
Besöksadress / Kontoret:
Arenagatan 20
215 33 Malmö
040 16 59 00
info.se@somfy.com
www.somfy.se


