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Welkom!

Dank u voor uw keuze van een 
product van Somfy.

Inhoud

Beschrijving Aant.

Binnensirene 1

Batterijen AA LR06 4

Set met schroeven 1

Garantie
Dit product is 2 maanden vanaf de 
aankoopdatum gewaarborgd.

NL
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Belangrijke informatie - veiligheid 
Algemeen
Lees deze installatiehandleiding en de 
veiligheidsvoorschriften aandachtig voordat u begint 
met de installatie van dit product van Somfy. Volg 
nauwkeurig de instructies en bewaar deze handleiding 
gedurende de hele levensduur van het product.
In deze handleiding worden de installatie en 
ingebruikname van dit product beschreven.
Elke installatie die of elk gebruik dat buiten het  
door Somfy omschreven toepassingsgebied valt  
is verboden.
Dit, alsook het niet naleven van de hierna gegeven 
instructies, doet de garantie vervallen en ontheft 
Somfy van elke aansprakelijkheid.
Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen  
van normen en standaarden na publicatie van  
deze handleiding.

Algemene veiligheidsvoorschriften
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door 
personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte 
fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden,  
of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, 
tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen 
worden gegeven met betrekking tot het gebruik van 
het product door de persoon die voor hun veiligheid 
verantwoordelijk is.
• Laat kinderen niet met dit product spelen.
• Dompel dit product niet onder in een vloeistof.
• Laat dit product niet vallen, doorboor het niet en 
haal het niet uit elkaar. Dit doet de garantie vervallen.
• Stel dit product niet bloot aan hoge temperaturen 
of direct zonlicht.
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Introductie

In combinatie met TaHoma® geeft dit product u:

• Meer veiligheid
De Binnensirene waarschuwt in geval van inbraak in 
uw woning en schrikt de inbrekers af.
Ze is aanpasbaar aan uw gebruik dankzij:
- het regelbare volume: krachtig 95 dB of discreet 
65 dB
- en haar slimme ontwerp, dat het mogelijk maakt 
om ze ofwel vast te bevestigen, ofwel zo dat u ze 
gemakkelijk kunt losmaken en in huis verplaatsen 
(uitsluitend binnengebruik).

• Meer mogelijkheden voor het verbonden huis 
De Binnensirene waarschuwt u tijdens de uitvoering 
van een SMART-programmering van TaHoma® 

(met de geluidssignalen).

Kortom: 
- aan een wand opgehangen,
- aan een plafond bevestigd,
- op een meubel geplaatst,
- voor uw veiligheid
- of uw verbonden huis...
= u kiest zelf hoe u de Binnensirene gebruikt!

• Kies afhankelijk van de toepassing een volume en een 
plaats die een goede verspreiding van het geluidsalarm 
mogelijk maken.
• De Binnensirene is op de eerste plaats en uitsluitend 
bedoeld om te waarschuwen en het risico van inbraak te 
beperken, niet om inbraak te beletten.
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Batterijen plaatsen

- Open de achterzijde van de Binnensirene.

- Plaats de batterijen in de aangeduide richting.

Sluit de achterzijde nog niet. 

De sirene toevoegen aan TaHoma®

Op de interface van TaHoma®:
- Ga naar het hoofdmenu .
- Klik op de tab Configuratie .
- Klik op de tab 'IO' en vervolgens op 'Toevoegen'.
- Selecteer 'Toepassingen' en vervolgens 'Zonder 
afstandsbediening'.
- Volg de procedure die wordt getoond.

Het volume kiezen
Kies het gewenste volume voor het gebruik van de 
Binnensirene: krachtig 95 dB of discreet 65 dB.
In hetzelfde venster als voor de toevoeging aan 
TaHoma®:
(Hoofdmenu  / Configuratie  / Tab 'IO')
- Selecteer de Binnensirene en daarna 'Instellen'
- En kies het volume.
U kunt later het volume indien nodig op dezelfde manier 
wijzigen.
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Installatie

De Binnensirene kan:
- vast worden bevestigd, 
- of gemakkelijk worden losgemaakt en in huis verplaatst

1/ Vaste bevestiging
Met de schroeven (bijgeleverd)
• Plaats de open achterzijde op de gewenste plaats:  
er zijn 2 gemakkelijk doorboorbare zones voorzien.

• Schroef door deze zones om de plaats voor de gaten 
aan te geven.
• Boor in de muur en plaats de pluggen.
• Schroef de achterzijde stevig vast.
• Sluit ze door de Binnensirene erop te bevestigen.

U kunt ook dubbelzijdige plakband in plaats van 
schroeven gebruiken
(niet bijgeleverd)
• Gebruik een voor deze steun geschikte dubbelzijdige 
plakband en volg de bijgeleverde voorschriften.
• Bevestig de Binnensirene op de achterzijde.
• Breng het plakband op de rug aan en plak de 
Binnensirene op de wand.

2/ Verwijderbaar en verplaatsbaar

Praktisch!
Hang de Binnensirene op als een schilderij!
- Dankzij het ophanggat in de rug kunt u ze gemakkelijk 
installeren.
- U kunt ze altijd verwijderen en in huis verplaatsen.
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Ophanggat:

• Bevestig de Binnensirene op de achterzijde.
• Boor een enkel gat in de wand op de gewenste plaats.
• Breng een van de pluggen aan, bevestig de schroef 
maar draai ze niet volledig in de plug (ze dient als haak).
• Haak de sirene als een schilderij aan de schroef.

Indien nodig:
U kunt de sirene vastzetten, om te voorkomen dat ze 
draait: met dat doel is een inkeping onder aan de rug 
voorzien (b).

• Boor een gat in de muur op de overeenkomstige plaats.
• Plaats de resterende plug en schroef.
• Wanneer u de Binnensirene met het ophanggat (a) 
vasthaakt, wordt ze door de schroef in de inkeping (b) 
vastgehouden.

De Binnensirene is nu operationeel.
Ze kan worden gebruikt om uw woning te beveiligen of 
voor de SMART-programmeringen.
Raadpleeg de aanduidingen op de interface van TaHoma® of 
lees de volledige gebruiksaanwijzing voor meer uitleg.

(a)

(b)
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Overige informatie

Reset
Om de Binnensirene uit TaHoma® te verwijderen:

- Open de achterzijde van de Binnensirene.
- Druk gedurende 10s op de knop 'Prog' en laat  
ze dan los: het controlelampje knippert.

Verhelpen van problemen
Om de goede werking van de Binnensirene te 
verifiëren, kunt u ze met de hand doen afgaan.
De Binnensirene testen

- Open de achterzijde van de Binnensirene.
- Druk kort (minder dan 1 sec) op de knop 'Prog' 
en laat ze los: de sirene geeft eerst een discreet en 
daarna een krachtig signaal.
Het controlelampje brandt.

De test in TaHoma® uitvoeren
Hiermee kunt u ook de goede draadloze werking met 
TaHoma® nagaan.

- Maak verbinding met TaHoma®.
- Ga naar de interface Beveiliging of Huis, 
afhankelijk van het geval.
- Open het venster van de sirene door op haar 
pictogram te klikken.
- En klik op de knop 'Test': afhankelijk van het geval 
geeft de sirene een signaal (krachtig of discreet, 
volgens de regeling van de Binnensirene) of hoort 
u een biep.
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Technische gegevens

Geluidsvolume Krachtig = 95 dB
Discreet = 65 dB

Type batterijen AA LR06

Autonomie van de batterijen 2 jaar

Beschermingsgraad IP 20 (binnengebruik in een 
droog lokaal)

Zendbereik Vrij veld: 200 m
Door 2 muren (beton): 30 m

Frequentie
868-870 MHz io-homecontrol®, 
tri-band bidirectioneel

Gebruikte frequentiebanden 
en maximaal vermogen

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

Bedrijfstemperatuur 0°C tot +60°C

Afmetingen (l x h x d) in mm 99 x 51 x 99 mm

Gewicht 135 g

Hierbij verklaart Somfy dat dit 
product in overeenstemming  
is met de eisen van richtlijn  
2014/53/EU. De volledige tekst van 
de conformiteitsverklaring staat  
ter beschikking op de website  
www.somfy.com/ce.

Werp het product niet weg met het 
huishoudelijk afval. Lever het in 
bij een inzamelpunt of een erkend 
centrum om zeker te zijn van een 
correcte recycling.
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Non contractual images.
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SOMFY and TAHOMA are registrered trademarks. 
All other trademarks, names and logos mentioned 
may be the trademarks or registered trademarks of 
their respective owners.




