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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA  

Pirms šī Somfy produkta uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet šo uzstādīšanas pamācību un drošības 
norādījumus. Uzmanīgi sekojiet visiem norādījumiem un saglabājiet šo instrukciju, kamēr vien 
produkts tiek ekspluatēts. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai šis Somfy produkts ir saderīgs ar 
attiecīgo aprīkojumu un piederumiem. 
Šajos norādījumos ir aprakstīts, kā uzstādīt un lietot šo produktu. Uzstādīšana vai ekspluatācija 
jebkādā Somfy norādītajām pielietojuma jomām neatbilstošā veidā ir aizliegta. Šādas rīcības rezultātā 
garantija atzīstama par nederīgu, un tā atbrīvo Somfy no jebkādas atbildības; tas pats attiecas arī uz 
šeit sniegto norādījumu neievērošanu. 
Somfy nevar uzņemties atbildību par izmaiņām normās vai standartos, kas tiek ieviestas pēc šīs 
instrukcijas publicēšanas. 

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI  

Šis produkts nav paredzēts lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām 
fiziskām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī personām, kurām trūkst pieredzes vai 
zināšanu, ja vien tas netiek darīts par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai pēc 
tam, kad tās saņēmušas norādījumus par šī produkta lietošanu. 

• Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo produktu. 
• Nepakļaujiet produktu triecieniem un kritieniem, viegli uzliesmojošiem materiāliem vai 

siltuma un mitruma avotiem, kā arī nepieļaujiet tā apšļakstīšanos un neiegremdējiet to 
šķidrumā. 

• Nemēģiniet to labot. 
• Izmantojot neatbilstošas baterijas, pastāv sprādziena risks. 
• Ja bateriju nodalījums nav pareizi aizvērts, neizmantojiet produktu un glabājiet to bērniem 

nepieejamā vietā. 
• Nemetiet produktu atklātā liesmā, jo pastāv sprādziena risks. 

EKSPLUATĀCIJAS APSTĀKĻI  

Nelietojiet šo produktu ārpus telpām. Radioviļņu diapazonu ierobežo radioiekārtu kontroles 
standarti. 
Termostata galvas darbības diapazons lielā mērā ir atkarīgs no vides, kurā produkts tiek izmantots: 
traucējumus var izraisīt gan lielizmēra elektroiekārtas, kas atrodas tuvumā uzstādīšanas vietai, gan 
arī sienās un starpsienās izmantotie materiāli. Produkta darbības kvalitāti var negatīvi ietekmēt 
tādu ierīču lietošana, kuras darbojas tādā pašā radiofrekvencē.
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ATBILSTĪBA  

Ar šo uzņēmums Somfy Activités SA paziņo, ka radioiekārta, uz kuru attiecas šī instrukcija, 
atbilst Direktīvas 2014/53/EU par radio aprīkojumu, kā arī citu piemērojamo Eiropas direktīvu 
pamatprasībām. 

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa 
vietnē www.somfy.com/ce 
Mums rūp vide mums apkārt. Neizmetiet ierīci kopā ar parastajiem mājsaimniecības 
atkritumiem! Nododiet to otrreizējai pārstrādei kādā no pieejamajiem pieņemšanas 
punktiem. 
Lūdzu, nošķiriet baterijas no citu veidu atkritumiem un nododiet tās otrreizējai 
pārstrādei kādā no vietējiem pieņemšanas punktiem! 

 

Šis produkts ir EU.BAC sertificēts, licences numurs 218814. 

 
218814 

 

GARANTIJA  

Šim produktam ir 2 gadu garantija, kas ir spēkā no pirkuma datuma. 

IEPAKOJUMA SATURS  
 

Galva Adapteri Šablons Adaptera izvēles 
ceļvedis 

Baterijas 

  
 

UZSTĀDĪŠANA UN EKSPLUATĀCIJAS UZSĀKŠANA  

Ievads 
Termostata galva Somfy io ir paredzēta izmantošanai apkures sistēmu kontrolei katrā telpā 
atsevišķi. Regulējiet radiatoru temperatūru, kad un kur vien vēlaties atbilstoši savam 
dzīvesveidam. 

1. TERMOSTATA GALVAS UZSTĀDĪŠANA  

A. VECĀS TERMOSTATA GALVAS DEMONTĀŽA

 
 

 

 

 

 

http://www.somfy.com/ce
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B. PIEMĒROTA ADAPTERA IZVĒLE 

Lai noteiktu, kurš adapteris ir nepieciešams, izmantojiet adaptera izvēles ceļvedi (iekļauts 
komplektā). Lūdzu, ņemiet vērā, ka M30 korpusa gadījumā termostata galva ar to ir pilnībā 
savietojama un papildu adapteris nav nepieciešams. 

 

Galva Atloks Adapteris Korpuss 

 

 
 

 
 

 

Uzstādot to uz radiatora, termostata galvu ieteicams pievilkt ar roku. 

2. SAVIENOŠANA PĀRĪ AR TAHOMA  

Lai aktivizētu termostata galvu, pavelciet mēlīti. Šajā brīdī 
tā pārslēdzas pārī savienošanas režīmā, kas ir aktīvs 10 
minūtes, ļaujot izveidot savienojumu ar TaHoma. 
TaHoma saskarnē atveriet izvēlni, pēc tam izvēlieties 
“Configuration”; izvēlieties sīktēlu “Other Somfy”, tad – 
“Add”, izvēlieties “Heating” un visbeidzot – “Somfy 
connected valve”, bet pēc tam sekojiet ekrānā dotajiem 
norādījumiem. 
Ja savienošana pārī neizdodas (skat. tabulu, ikona Nr. 5), 
nospiediet un 3 sekundes turiet vienlaicīgi pogas “-” un 
“+”, lai pārī savienošanas procedūru aktivizētu atkārtoti. 

 

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu “+”, lai ieprogrammētu piedziņas gala stāvokļus. 
Jāparādās ikonai Nr. 3, kam sekos simbols “OK”. Ja parādās ikona “X”, aplūkojiet biežāk uzdoto 
jautājumu (BUJ) sadaļu. 

3. FUNKCIONALITĀTE  

A. UZ TERMOSTATA GALVAS PIEEJAMĀS FUNKCIJAS 

Temperatūras regulēšana uz termostata galvas: 
* Lai apskatītu pieprasīto temperatūru, nospiediet pogu “+” vai “-”. 
* Lai paaugstinātu/pazeminātu uzstādīto temperatūru, aktivizējiet termostata galvu un pēc tam 

nospiediet pogu “+” vai “-”. 
* Lai ātri paaugstinātu/pazeminātu uzstādīto temperatūru, aktivizējiet termostata galvu un pēc tam 
ilgstoši spiediet pogu “+” vai “-”. 
Apvada funkcija (tikai profesionāļiem): Nospiediet un 20 sekundes turiet pogu “-”, lai 
aktivizētu (ikona Nr. 7) vai deaktivizētu (ikona Nr. 7’) apvada funkciju. 
Termostata galvas atbloķēšana: Lai to atbloķētu, nospiediet un 10 sekundes turiet pogas “+” un “-”. 

B. IEKĀRTĀ TAHOMA PIEEJAMĀS FUNKCIJAS 

Termostata galvas programmēšana: Termostata galvas iestatījumos ir iespējams izveidot divas 
atsevišķas nedēļas programmas. Šīs programmas tiek saglabātas termostata galvas atmiņā, un, 
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kādu no tām aktivizējot, neesoša interneta savienojuma gadījumā programma darbosies 
automātiskā režīmā. (Pēc noklusējuma: programma “nakts” – no pusnakts līdz plkst. 6, programma 
“mājās” – no plkst. 6 līdz 21, programma “nakts” – no plkst. 9 līdz pusnaktij). Šīs programmas ietver 
savlaicīgas apsildes funkciju, kas nodrošina, lai vēlamā temperatūra tiktu sasniegta paredzētajā 
laikā. Algoritma “mācīšanās” periods ir aptuveni 1 nedēļa. 

TaHoma kalendārs: Termostata galvu ir iespējams integrēt TaHoma kalendārā/grafikā. Pēc tam 
jums būs iespēja tipiskajās dienās iekļaut rīkojumus par temperatūras vai režīma maiņu. 

4 pieejamie režīmi: Mājās 21°C, nakts 19°C, prombūtnes laikā 17°C, aizsardzība pret aizsalšanu 8°C 
(rūpnīcas noklusējuma vērtības). 
Citi iestatījumi: 

• Offset: temperatūras sensora iestatījums (pēc noklusējuma 0°C) 
• Min. / Max.: ļauj uzstādīt termostata galvas temperatūras robežas (pēc noklusējuma 

5°C/26°C) 

Bloķēšana – bērnu režīms: Bērnu drošības režīms, kas bloķē temperatūras izmaiņas 
termostata galvā (pēc noklusējuma deaktivizēts). 

Atvērta loga noteikšana: Ja temperatūra 10 minūšu laikā pazeminās par vairāk nekā 2°C, pašreizējais 
režīms tiek apturēts un notiek pārslēgšanās uz atvērtā loga režīmu = uzstādītā temperatūra 8°C. 
Iepriekšējais režīms tiek aktivizēts atkārtoti tad, ja mazāk nekā 10 minūšu laikā temperatūra pieaug par 
0,5°C. 

4. BATERIJU MAIŅA  

Ja baterijas ir gandrīz tukšas, tiek attēlota ikona Nr. 6. 
Nomainiet tās nekavējoties. Kad baterijas nomainītas un termostata 
galva atskrūvēta atpakaļ vietā, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu 
“+”, lai atkārtoti iestatītu gala stāvokļus, vai uzgaidiet 20 sekundes, 
līdz termostata galva to paveic automātiski. 
Neizmantojiet lādējamās baterijas! 

5. BUJ  
 

Situācijas Risinājumi 

Savienošana pārī nav izdevusies, 
un uz termostata galvas ekrāna 
parādās simbols “X” 

Atkārtojiet pārī savienošanas procedūru, nospiežot un trīs 
sekundes turot vienlaicīgi pogas “+” un “-”. Ja savienošana pārī 
ir bijusi veiksmīga, tiek attēlots paziņojums “OK”. 

Vēlos izlaist pārī savienošanas 
režīmu un uzstādīt gala 
stāvokļus tiešā veidā 

Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu “-”. 

Meklējot gala stāvokļus, ekrānā 
parādās simbols “X” 

Pārbaudiet, vai termostata galva ir pareizi uzskrūvēta, un 
aktivizējiet kustību, nospiežot un 3 sekundes turot pogu “+”. Ja 
kustība bijusi veiksmīga, tiek attēlots paziņojums “OK”. 

Vēlos apskatīt termostata 
galvā uzstādīto 
temperatūru 

Nospiediet pogu “+” vai “-”, lai to atmodinātu. 

 

Nav iespējams izmainīt 
temperatūru 

Termostata galva, iespējams, ir bloķēta caur TaHoma vadības 
iekārtu. Lai to atbloķētu, nospiediet un 10 sekundes turiet vienlaicīgi 
pogas “+” un “-”, vai arī piekļūstiet TaHoma iestatījumiem. 
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Vēlos pārmontēt termostata 
galvu no viena radiatora uz otru 

Izņemiet no produkta baterijas, pēc tam uzstādiet termostata 
galvu uz jaunā radiatora un ievietojiet baterijas atpakaļ. 
Nospiediet un 3 sekundes turiet pogu “+”, lai no jauna sāktu 
gala stāvokļu meklēšanu. 

Vēlos veikt atkārtotu termostata 
galvas inicializāciju 

Nospiediet un 12 sekundes turiet vienlaicīgi pogas “+” un 
“-”, un atlaidiet tās, tiklīdz parādās ikona Nr. 9. Ja 
atkārtotā inicializācija bijusi veiksmīga, uz termostata 
galvas tiek attēlots paziņojums “OK”. 

Vēlos termostata galvu atkārtoti 
savienot pārī ar vadības iekārtu 

Nospiediet un 7 sekundes turiet vienlaicīgi pogas “+” un “-”, 
un atlaidiet tās, tiklīdz parādās ikona Nr. 8. Ja io atiestate 
bijusi veiksmīga, uz termostata galvas tiek attēlots paziņojums 
“OK”. Pēc tam atkārtojiet pārī savienošanas procedūru, lai 
termostata galvu savienotu ar vadības iekārtu. 

 

6. TEHNISKIE DATI  
 

Izmēri 87 x 55 x 48 mm (G x P x A) 

Svars 160 g 

Barošanas avots 2 gab. AA tipa sārma baterijas; darbības laiks 
– 2 gadi 

Darbības režīms 1. tips 

Piesārņojuma pakāpe 2. pakāpe 

Aizsardzības pakāpe IP20 

Radiofrekvence 868,25 MHz - 868,95 MHz - 869,85 MHz 

 
Izmantotās frekvenču joslas un maksimālā 
jauda 

868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. < 25 mW 
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. < 25 mW 
869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. < 25 mW 

Protokols io Homecontrol – divvirzienu 

Dizains 
2 pogas: + un - 
LED ekrāns 

Savietojamība 
Bez adaptera: M30 x 1,5 mm 
3 adapteri: M28x1,5, RA, RAV 

Ekspluatācijas temperatūra 0°C – 50°C 

Mērītā temperatūra (gaiss un ūdens) 0°C – 90°C 

Precizitāte +/- 1°C 

Regulēšanas diapazons 5°C – 26°C 

Vienas iedaļas vērtība 0,5°C 

 


