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Kontrol over hjemmet
med 3 apps

Altid adgang til smart kontrol: intuitivt, smart, sjovt!
Styr dit hjem fra din smartphone, den eneste fjernbetjening som du
altid har ved hånden og som altid fungerer, overalt.
3 apps til at styre 3 områder i hjemmet fra din smartphone: vindue
- terrasse - døre.
3 fantastiske måder til at styre og kontrollere boligen med fjernbetjening, forbedre velværet og samtidig føle tryghed.
Unikke, enkle og sjove funktioner til et tryggere hjem!

3 enkle måder at bruge
smartphone apps
Prisbilligt

Let at installere

Let at bruge

Fra motoriserede til forbundne
screens og markiser...det er bare
et klik og prisbilligt for alle

Bare forbind connexoon, installer
den pågældende Connexoonapp
på din smartphone, og så er du
klar til at forbinde dine produkter
trådløst.

Intuitiv, smart, sjov. Tjek og styr
dit udstyr via appen på din smartphone. Alle Connexoonapps er
konstrueret til at gøre livet lettere
og mere bekvemt for dig med
bare et klik.

Fremtidssikret
Begynd med en app og
kompletter med yderligere
en når det passer dig, uden
omkostninger.
Kompletter
med belysningstilbehør eller
gør hjemmet endnu smartere
ved at komplettere med
temperatur- eller lyssensor og
lad den styre solafskærmningens
stilling automatisk.

En særskilt app til hvert miljø i boligen

Styr dine screens og markiser fra din smartphone. Programmer ugescenarier og
simuler tilstedeværelse med
timerfunktionen når du ikke er
hjemme, så du altid føler dig
tryg. Tjek og indstil dine screens,
markiser og alle andre forbundne
produkter med funktionen "check
home."
+ TRYGHED

Styr dine markiser og andre solafskærmninger fra din smartphone. Gem aktuelle indstillinger for hurtigt at kunne gå
tilbage til dem med et enkelt klik.
Tjek og juster udstyrets status
med funktionen "check home".

+ FORNØJELSE

Kompatibel med io-homecontrol udstyr
Fås til Android og Apple iOS smartphones

Lad din garageport og låge
åbne automatisk når du
kommer hjem. Åbn dit hjem for
besøgere via fjernbetjening. Med
funktionen "check home" behøver
du aldrig bekymre dig om hvorvidt du glemte at lukke garageporten.

+ KOMFORT

Relax
TOP-FUNKTIONER

Click & Go

Relax

window

Luk dine screens med et enkelt
klik og forlad boligen velvidende
at alt er sikkert.

Programmer scenarier eller en
timer til åbning eller lukning
af screens. Kompletter med
vejrsensorer for at få screens til
at reagere automatisk på lys eller
temperatur. Det er utrolig nemt,
og du får et endnu hyggeligere
og sikrere hjem.Check

Har du nogensinde undret dig
over om du efterlod dine screens
åbne? Tjek dit hjem og luk ved
behov skodderne med et enkelt
klik.

Fornøjelsen ved app-styring
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TILSLUTNINGSBART UDSTYR
• Screens
• Rulleskodder
• Velux-vinduer
• Somfy-belysning
• Philips Hue-belysning
• Sol-, temperatur- og åbningssensorer
screen 1

screen 2
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Det nye terrasseliv
TOP-FUNKTIONER

Tjek terrasse

Smart control

Snapshot

Et pludseligt vejrskifte kan gøre
at du bliver usikker på hvorvidt
markisen er kørt ud eller ind.
Tjek terrassen med et enkelt klik
og juster med fjernbetjening.

Gør dine markiser smartere ved at komplettere
med temperatur- eller solsensor, så at de automatisk ændrer
stilling ved behov.

Har du fundet de bedste indstillinger til din belysning, dine
markiser eller din pergola?
Gem enkelt dine favoritindstillinger sammen med snapshotfunktionen og tilbagestil alt til
samme stilling når som helst.

Fornøjelsen ved app-styring
TILSLUTNINGSBART UDSTYR
• Markiser
• Pergolaer
• Screens
• Somfy-belysning
• Philips Hue-belysning
• Sol- og temperatursensorer

Smart control

Snapshot

Tjek terrasse

Velkommen hjem
TOP-FUNKTIONER

Velkommen hjem

Tjek hjemmet

Din garageport og din låge åbner automatisk, når du
kommer hjem, takket være den såkaldte geofencefunktion i din smartphone. De lukker automatisk
bag dig når bilen er parkeret. Velkommen hjem!

Håndter og tjek indgangene med fjernbetjening og
åbn eller luk dem med et enkelt klik… for at tjekke
status og gøre hjemmet sikkert selv når du er langt
hjemmefra.

Fornøjelsen ved app-styring

TILSLUTNINGSBART UDSTYR
• Garageporte
• Låger
• Somfy-belysning
• Philips Hue-belysning
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app control
					med Connexoon!

Switch to

Den nye, forbundne løsning fra Somfy,
som gør hjemmet mere bekvemt og
giver dig ro i sindet. Connexoon med
sine tre apps – Connexoon Window,
Access og Terrace – er en unik måde

at styre hjemmet på. Somfy udvikler
nye funktioner, som er tilpasset til
hvordan dit liv ændres med tiden.

Din lokale Somfy-forhandler:

Om Somfy

Somfy, en garanti for pålidelighed
Somfys produkter opfylder alle europæiske sikkerhedsbestemmelser.
Somfys produkter gennemgår en nøje prøvning inden de installeres i din bolig.

Omfattende forhandlernetværk
Somfys løsninger kan kun købes hos specialiserede forhandlere. På vores hjemmeside kan du finde adresser til alle vores forhandlere.

Somfy Danmark

Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
65 32 57 93
support.dk@somfy.com

www.somfy.dk
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I løbet af 40 år er Somfy blevet markedsledende inden for motoriserede løsninger og specialister inden for hjemautomation i og omkring huset. Somfy er en
anerkendt producent af elmotorer, styringer og sensorer til markiser, rulleskodder, indvendige solafskærmninger, gardiner, varme, låger, garageporte og belysning
til hjem og bygninger. Smart Home fra Somfy – hjemautomation når den er bedst: manuel eller automatisk styring af elektriske apparater hvor du end befinder dig.
Somfy er repræsenteret i 59 lande verden over, og vores produkter har bevist deres pålidelighed hos millioner af kunder.

