


Bedankt !

voor het kiezen van 

Meer informatie nodig? Assistentie nodig?
www.somfy.fr

https://www.somfy.fr/
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De Connexoon Window RTS-app is de nieuwe manier van bedienen 
van gemotoriseerde zonweringen. 

Geniet van het gemak om uw RTS-gemotoriseerde systemen te bedienen met uw 
smartphone en maximaal te profiteren van de vele voordelen die zij hebben: regeling van 
de verlichting, privacy en comfort.

Connexoon Window RTS
Compatibel met RTS-zonweringsystemen. Beschikbaar voor Android en IOS smartphones
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HOUD CONTROLE

Connexoon Window RTS is een gebruiksvriendelijke interface met  
3 belangrijke functies

CENTRALISATIE
Met één klik al uw systemen openen en sluiten.

TIMER
Uw systeem openen en sluiten op de tijd en dag van uw keuze, zodat 
het lijkt of uw huis bewoond is.

AMBIANCE VOORKEUREN
Met één klik een door u geprogrammeerd ambiancescenario oproepen 
dat u hebt ingesteld voor het openen en sluiten van rolgordijnen en 
jaloezie, gekoppeld met de verlichting.
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Connexoon window RTS is compatibel met:

verlichting stekker Philips Hue

horizontale 
buitenjaloezieën

binnenjaloezieënbinnenrolgordijnen

vouwgordijnen plisségordijnen zebragordijnen alarm

verticale 
buitenjaloezieën

rolluik klapluiken

verduisteringsgordijnenenkele gordijnen
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INHOUD

Connexoon
• Het pakket
• De Connexoon-eenheid

Connexoon installeren
• Snel registreren van RTS-producten in de Connexoon-eenheid (prog-prog)
• De Connexoon-eenheid activeren
• De Connexoon-app downloaden
• Eerder opgeslagen RTS-producten bewerken in de app vanuit de eenheid

Connexoon Window gebruiken
• De interface
• Mijn producten regelen
• Eenvoudiger leven: werkstanden en scenario's
• Mijn timer

Mijn installatie beheren
• Bedieningspaneel
• Berichtensysteem
• Instellingen
• Mijn account
• Help
• Juridische kennisgevingen

Geavanceerde installatiefuncties
• Uw producten in de app een andere naam geven
• Uw RTS-producten opslaan via de app
• Uw RTS-producten verwijderen via de app
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< Terug naar Inhoud
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< Terug naar Inhoud

A. HET PAKKET

2

6

1

Inhoud van het pakket

Connexoon RTS-eenheid

USB-kabel  

Netvoedingsadapter  

Ethernetkabel

2 Snelle installatiegidsen (installateur en gebruiker)

Juridische kennisgevingen

1

2

3

4

5

6

43

5
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< Terug naar Inhoud

B. DE CONNEXOON-EENHEID

Met de PROG toets kunt u, zonder 
internetverbinding, uw gemotoriseerde 
Somfy-producten registreren in uw 
Connexoon RTS-eenheid  
voir page 12 - enregistrer rapidement 
les produits RTS dans le boîtier 
Connexoon (prog-prog)

Met de LAN-aansluiting kan de Connexoon-eenheid 
via een ethernetkabel verbonden worden met de 
interneteenheid.

Met de usb-poort kan de Connexoon-eenheid 
gevoed worden via een voedingskabel.

Het led-indicatorlampje toont de status van de 
eenheid, evenals van de acties die bezig zijn. 

1. Starten 2. Verbindingsstatus

Probleem met de  
internetverbinding

Functionele 
internetverbinding10 sec.13 s

De SELECT-toets schakelt het te 
selecteren kanaal in (6 beschikbare 
kanalen)
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< Terug naar Inhoud

INSTALLATIE

Bewerk de 
geregistreerde 

producten

Genieten maar!Snel registreren van 
RTS-producten in de 
Connexoon-eenheid 

(prog-prog)

Activeer de  
Connexoon-eenheid.

Download de Connexoon-app

A B C D E
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< Terug naar Inhoud

A. SNEL REGISTREREN  
van RTS-producten in de Connexoon-eenheid (prog-prog) 

Als uw te verbinden systeem is gekoppeld aan een afstandsbediening zonder feedback 
(Smoove, Keygo, Situo): 

De koppeling is mogelijk zonder internetverbinding en zonder activering van de account door middel van de volgende vereenvoudigde procedure. 

Connexoon inschakelen

Druk 2 seconden op de PROG toets van het eigen 
bedieningspunt van het systeem. 

Selecteer het kanaal waarop u het product wilt registreren 
(kanaal 1 t/m kanaal 6) door kort op de SEL toets te 
drukken. De led aan de zijkant van de eenheid geeft het 
signaal aan waarop u zich bevindt.   

Druk 0,5 seconde op de PROG (PRG) toets op de 
Connexoon-eenheid.
Zodra het product is opgeslagen beweegt het even op en 
neer.

Tip: om een reeds geregistreerd product te verwijderen, 
hoeft u alleen maar het kanaal waarop het is geregistreerd 
te selecteren en de hieronder beschreven procedure 
(punten 2 t/m 3.2) te volgen.

4

WAARSCHUWING: Connexoon is niet geschikt voor het regelen van groepen 
producten. Daarom wordt met klem geadviseerd om maar één product per 
kanaal te registreren.

De registratie van uw producten is mogelijk zonder internetverbinding en zonder activering 
van de account door middel van de volgende vereenvoudigde procedure.

PROG 0,5s

< 5s

@6

SEL

@5
SEL

@4
SEL

@3

SEL

SEL
@2

SEL
@1

< 5s

PROG 2s

Led
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< Terug naar Inhoud

Selecteer het kanaal waarop u de test van registratie wilt 
doen

Druk tegelijk 0,5 seconde op de PROG en SEL toetsen.
Het geregistreerde product voert dan een beweging uit.
Druk weer kort tegelijk op de PROG en SEL toetsen om 
deze beweging te stoppen.
Om de beweging in omgekeerde richting te laten 
uitvoeren drukt u een derde keer op de PROG en SEL 
toetsen, enz.
=> zie de hiernaast beschreven cyclus

Om te testen of product en correct zijn geregistreerd in uw 
Connexoon-eenheid: 

A. SNEL REGISTREREN  
van RTS-producten in de Connexoon-eenheid (prog-prog) 

PROG + SEL

STOP

PROG + SEL

PROG + SEL

PROG + SEL

STOP

< 5s
PROG + SELECT

< 5s

@6

SEL

@5
SEL

@4
SEL

@3

SEL

SEL
@2

SEL
@1

< 5s
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< Terug naar Inhoud

B. DE CONNEXOON-EENHEID ACTIVEREN
Ga naar  

somfy-connect.com

Voer de informatie 
van uw verbinding in

Stap 2

Kies uw apparaat

Stap 3

Voer uw pincode in

Stap 4

www.somfy-connect.co m

Controleer of uw Connexoon-eenheid 
en uw internetbox correct zijn 

verbonden via de ethernetkabel.  
(Groen lampje)

Stap 1

http://www.somfy.net/
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< Terug naar Inhoud

Voer uw persoonlijke 
informatie in

Gebruikersnaam en 
wachtwoord

Samenvatting Bevestiging 

Connexoon Window activeringsstappen

B. ACTIVEER DE CONNEXOON-EENHEID

Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8
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< Terug naar Inhoud

Ontvangst van de 
bevestigings-e-mail

Bevestigings-e-mail

B. DE CONNEXOON-EENHEID ACTIVEREN
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< Terug naar Inhoud

Download de smartphone-app 
Connexoon Window is beschikbaar voor IOS en Android.

C. DE CONNEXOON 
WINDOWS RTS-APP DOWNLOADEN
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< Terug naar Inhoud

B  Uw identificatie kiezen. 
Via de identificatie kunt u zien welke acties zijn uitgevoerd vanaf uw 
Smartphone.

U kunt uw identificatie te allen tijde veranderen in het tabblad "settings" 
(instellingen) in het  menu 
( zie pagina 36, mijn account menu )

A  Voer het e-mailadres en het wachtwoord in die u 
hebt gebruikt bij het activeren van de RTS Connexoon 
window-eenheid 
       ( zie pagina 14, Activatiescherm )

C. DE RTS CONNEXOON WINDOWS-APP DOWNLOADEN
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< Terug naar Inhoud

D. EERSTE GEBRUIK:  
GEREGISTREERD SYSTEEM SNEL BEWERKEN (VIA PRO-PROG)

A  Om de installatie te voltooien, 
moet u het geregistreerde systeem 
bewerken. Klik op het potlood links 
van het te bewerken systeem.

B.1  Klik op "identifier" (identificatie) 
om het betrokken systeem weer te 
geven.
Het systeem beweegt dan op en 
neer of knippert (lampen).

C  Geef uw systeem een naam in 
het grijze veld en druk dan op "save" 
(opslaan).

Doe dit opnieuw voor al uw systemen

 Selecteer het pictogram voor 
uw systeem uit de 20 beschikbare 
pictogrammen.
Klik op "next" (volgende)

B.2



< Terug naar Inhoud

CONNEXOON WINDOW RTS GEBRUIKEN

19/47
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A. DE INTERFACE

Homepage:
Modi
Scenario's
Prog. timer

Modus bewerken

In Connexoon 
geregistreerde producten

Menu

Vooringestelde en eigen werkstanden

   

Weer

Assistentie nodig?

Beschrijving
< Terug naar Inhoud



close

VENETIAN BLIND

back

CELLULAR SHADE
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B. MIJN PRODUCTEN REGELEN
Samenstellen

< Terug naar Inhoud

A  U kunt uw rolluiken, binnenjaloezieën, 
gordijnen, verlichting, enz. regelen die binnen het 
grijze kader aan de onderkant van uw interface 
staan. 

Blader door de lijst door deze naar recht of links te 
slepen.
Druk op het pictogram van het product dat uw wilt 
regelen. 

B  Pas de positie van uw systeem aan door 
op de pijlen of op de "my" toets te drukken.  
Hierdoor gaat uw systeem bewegen. Druk 
op "back" (terug) om terug te gaan naar de 
homepage.

!  Specifiek geval van systeem met 
verstelbare lamellen.
Druk op de cirkels aan de linkerkant van 
het scherm om de stand van de lamellen te 
veranderen.
Hoe ronder en groter de cirkel, hoe groter de 
verdraaiing van de lamellen.
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Connexoon Window RTS heeft 4 werkstanden 
- Thuis 
- Afwezig
- Zonwering 
- Privacy

U kunt elk van deze werkstanden bewerken door het selecteren van de acties 
die u wilt laten uitvoeren (openen of sluiten van uw luiken, uw gordijnen,  
uw verlichting in- of uitschakelen, enz.) en door het activeren of deactiveren van 
uw programmering. 

Deze werkstanden hebben een standaardinstelling al naar gelang uw systemen. 

Uw werkstanden met één klik veranderen.
 
Bijv.: u gaat op vakantie: met één druk sluit u de rolluiken beneden, stelt 
u het alarm in, schakelt u uw verlichting uit en activeert u tegelijk de 
aanwezigheidssimulatiewerkstand.

C. EENVOUDIGER LEVEN: DE WERKSTANDEN
Beschrijving

< Terug naar Inhoud
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C  Voor elke werkstand:

• Selecteer het systeem dat u wilt bedienen, en bepaal 
dan de opdracht die u erdoor wilt laten uitvoeren
• Selecteer de timer en/of aanwezigheidssimulatie 
als u deze wilt activeren of deactiveren, wanneer u de 
werkstand verlaat. 
• U kiest "activeren" door de keuzeknop naar rechts 
(groen) te bewegen. Om "deactiveren" te kiezen 
beweegt u hem naar links (wit).
• Druk op OK om de bewerking van uw werkstand te 
bevestigen

A   Druk op  om een werkstand te 
programmeren 

B   Selecteer een van de werkstanden die 
u wilt bewerken: 

- Thuis 
- Afwezig
- Zonwering 
- Privacy

Samenstellen

C. EENVOUDIGER LEVEN: DE WERKSTANDEN
< Terug naar Inhoud
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Met de scenariofunctie kunt u uw favoriete ambiances opslaan en met één klik 
veranderen, zo vaak als u wilt.

Voorbeeld: Mijn afwezigheidsscenario sluit de gordijnen van de woonkamer, 
schakelt de verlichting uit en schakelt de strip ledlampjes achter de televisie in.

D. EENVOUDIGER LEVEN: SCENARIO'S
Beschrijving

< Terug naar Inhoud
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Samenstellen

A  Na het indrukken van deze toets  
kunt u uw scenario's bewerken door het scenario dat u wilt 
aanpassen te selecteren met een druk op 

B  Om uw scenario te bewerken kunt u met Connexoon een foto 
maken om uw actuele situatie vast te leggen.

Druk op het pictogram              om de situatie vast te leggen.

D. EENVOUDIGER LEVEN: SCENARIO'S
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Samenstellen

C  Om uw scenario te bewerken 
met een pictogram drukt u op

Om uw scenario te bewerken met een foto 
of afbeelding uit uw fotogalerij drukt  
u op

Om opnieuw een foto te maken drukt  
u op 

E  Selecteer het systeem dat u wilt 
opnemen in uw scenario

F  Druk op de pictogrammen  
van de systemen om deze aan te 
passen G  Kies de positie van het product 

die u wilt verbinden met het huidige 
programmascenario. Druk op "OK".

H  Bevestig uw scenario om het op te slaan

D  Uw scenario een naam 
geven

D. EENVOUDIGER LEVEN: SCENARIO'S
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E. MIJN TIMER
Beschrijving

Klik op het pictogram  om naar het timermenu te gaan. 

Met de timer kunt u acties van uw systemen op een bepaald tijdstip laten uitvoeren.

< Terug naar Inhoud
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E. MIJN TIMER
Samenstellen

Uw timer activeren of 

deactiveren

A  Druk op       om naar het "Timer"-menu te gaan, daarna  

om deze functie te configureren

B Druk op     om en nieuwe 

timerprogramma toe te voegen 

< Terug naar Inhoud
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E. MIJN TIMER 
Samenstellen

C   Uw timerprogramma een naam geven 
(bijv.: ochtend, wakker worden, zonneschijn, avond, 
bedtijd, enz.)

D  u kunt een timerprogramma definiëren 
 OF
ervoor kiezen de functies "sunset" (zonsondergang)  
of "sunrise" (zonsopgang) te gebruiken. U kunt deze 
instelling aanpassen met behulp van de onderste cursor.

E  Selecteer de dagen waarop u uw timer wilt activeren.

F  Selecteer de systemen die u wilt laten bedienen door 
het hokje links ervan aan te vinken.
Klik op het pictogram van het systeem om de volgorde van 
de erop uit te voeren acties in te stellen.

7h30

< Terug naar Inhoud



< Terug naar Inhoud

MIJN INSTALLATIE BEHEREN 4
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< Terug naar Inhoud

Door te klikken op menu            , kunt u naar meerdere 
configuratie- en beheerfuncties voor uw Connexoon Window-app 
gaan: 

   • het bedieningspaneel 
   • uw berichtensysteem
   • de toepassingsinstellingen
   • uw account
   • uw systeemconfiguratie
   • help
   • juridische kennisgevingen
   • ontkoppelen van uw app

Het "configuration"-menu (configuratie) geeft toegang tot de 
geavanceerde installatiefuncties. Dit menu is alleen bestemd voor 
installateurs.

MIJN INSTALLATIE BEHEREN
Beschrijving
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< Terug naar Inhoud

Met dit menu kunt u met één klik de geschiedenis zien van 
de acties die zijn uitgevoerd op al uw verbonden systemen. 

•     De rode punt  geeft aan dat de opdracht  
opzettelijk is gestopt.

Druk op het pictogram            voor meer informatie.

A. BEDIENINGSPANEEL
Beschrijving
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< Terug naar Inhoud

B. BERICHTENSYSTEEM

In het Connexoon-berichtensysteem vindt u alle informatie over 
op handen zijnde updates en nieuwe functies.

Beschrijving
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< Terug naar Inhoud

C. INSTELLINGEN 

Geolokaliseer uw huis voor  
lokale weersinformatie

De weergave van het weer  
op de homepage activeren/deactiveren

De weergave van de helptoets rechts  

  op alle schermen activeren/deactiveren

Beschrijving
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< Terug naar Inhoud

D. MIJN ACCOUNT

Op dit tabblad vind u de informatie die u hebt ingevoerd 
bij het activeren van Connexoon.

Beschrijving
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Druk op de pijl om naar de pagina voor het 
veranderen van uw identificatie te gaan

save

Nicolas

USER NAME



< Terug naar Inhoud

E. HELP

Uw installateur of u kan dit tabblad invullen. Hiermee 
kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen als u 
vragen hebt.

U kunt ook contact opnemen met de Somfy-klantenservices 
(de klantenservice voor het land dat u hebt gekozen bij het 
activeren van uw Connexoon-eenheid).

Beschrijving
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Directe koppeling om te bellen

Directe koppeling om een e-mail te sturen
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< Terug naar Inhoud

F. JURIDISCHE KENNISGEVINGEN
Beschrijving

37/47

Via het "legal notices"-menu (juridische 
kennisgevingen) kunt u alle juridische 
kennisgevingen en voorzorgen voor het gebruik 
vinden.



< Terug naar Inhoud

GEAVANCEERDE FUNCTIES VAN DE INSTALLATIE

38/47



< Terug naar Inhoud

GEAVANCEERDE INSTALLATIEFUNCTIES

In dit menu kunt u het volgende doen:

• Nieuwe RTS-systemen die compatibel zijn met uw 
Connexoon registreren.

• Op uw Connexoon geregistreerde systemen 
verwijderen

Om naar deze functies te gaan drukt u op  

Beschrijving

39/47
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< Terug naar Inhoud
Samenstellen

A. UW PRODUCTEN IN DE APP EEN ANDERE NAAM GEVEN

40/47

C  Druk op het potlood 
rechts van het systeem 
waarvan u de naam wilt 
veranderen

B  Druk op het 
configuratietabblad

A  Druk op menu  
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< Terug naar Inhoud
Samenstellen

A. UW PRODUCTEN IN DE APP EEN ANDERE NAAM GEVEN

D  U kunt uw product een andere naam geven door het "name"-veld in de grijze rechthoek bovenin 
het scherm te bewerken.
Om te controleren of dit het goede product is om te hernoemen drukt u op "identifier" (identificatie). 
Het product beweegt dan op en neer of knippert.
Druk op "stop" om de identificatie te stoppen.
Druk op "save" (opslaan) om de nieuwe naam op te slaan.



< Terug naar Inhoud

B. RTS-SYSTEEM OP UW 
CONNEXOON REGISTREREN

C  Druk op B  Druk op het 
configuratietabblad

A  Druk op menu  

Samenstellen
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< Terug naar Inhoud

B. RTS-SYSTEEM OP UW 
CONNEXOON REGISTREREN

F  Test het product door het te bedienen 
met de wandbedieningseenheid of de 
afstandsbediening. Zorg ervoor dat deze 
alleen het toe te voegen product bedient. 

D   Selecteer het type product dat u  
wilt toevoegen aan de installatie:  
RTS-motoren/actuatoren of  
Philips Hue-lampen. Bevestig uw  
keuze door te drukken op 

E  Selecteer het pictogram van het product dat u wilt 
registreren in de eenheid.

Samenstellen
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< Terug naar Inhoud

B. RTS-SYSTEEM OP UW 
CONNEXOON REGISTREREN

I  Druk op OK als uw product heeft 
bewogen, of op "start again" (start opnieuw)  
in het tegenovergestelde geval. Als het 
product na meerdere pogingen nog steeds 
niet heeft bewogen, klik dan op "cancel" 
(annuleren).

G  Druk op de PROG toets van de 
bedieningseenheid van het toe te voegen 
product, tot dit op en neer beweegt  
(of knippert). U hebt nu 2 seconden de tijd 
om te bevestigen door te drukken op "add" 
(toevoegen)

H  Controleer of het product met succes is 
geregistreerd door te drukken op "test". 
Het product beweegt gedurende 5 seconden op en 
neer of knippert.

Samenstellen
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< Terug naar Inhoud

B. RTS-SYSTEEM OP UW 
CONNEXOON REGISTREREN

J  Geef uw product een naam, druk daarna 
op OK

Samenstellen

K  Het product verschijnt daarna in uw lijst.
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< Terug naar Inhoud

C. RTS-PRODUCTEN VERWIJDEREN  
VIA DE APP

C  Druk gedurende ongeveer 3 seconden op 
de PROG toets van de bedieningseenheid van 
het te verwijderen product, tot dit op en neer 
beweegt (of knippert).  
U hebt nu 2 seconden de tijd om te bevestigen 
door te drukken op "delete" (verwijderen)

B  Test het product door het te bedienen met de 
wandbediening of de afstandsbediening. Zorg ervoor 
dat deze alleen het te verwijderen product bedient. 

Samenstellen

C  Druk op  
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< Terug naar Inhoud

C. RTS-PRODUCTEN VERWIJDEREN  
VIA DE APP

C  Druk op OK om de procedure af te sluiten.A  Controleer of het verwijderen is gelukt 
door te drukken op "test".  
Als het verwijderen is gelukt reageert het 
product niet.

B  Druk op OK als uw product niet heeft bewogen, of 
op "start again" (start opnieuw) als het is gesloten. 

Samenstellen


