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Frågor och svar 

Apple HomeKit 
 

 

Vad är HomeKit ? 
Apple HomeKit är ett enkelt och säkert sätt att hantera HomeKit-kompatibla tillbehör via appen Apple 
Home och Siri på din iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod eller Mac. 

 
Det finns fler än 50 varumärken över hela världen som erbjuder produkter som är kompatibla med 
HomeKit och dina Apple-enheter – med fler och fler på väg... 

 
Och nu även TaHoma! 

 
 

Vad är skillnaden mellan Siri och appen Home? 
Siri är en intelligent assistent som erbjuder ett snabbare och enklare sätt att få saker gjorda i dina 
Apple-enheter. Redan innan du frågar. 
Mer info på Apples webbsida: https://www.apple.com/uk/siri/ 

 
Med appen Home får du fjärrstyrning över dina smarta tillbehör via Apple TV, HomePod, iPhone eller 
iPad, med en enkel beröring, automatiskt eller med Siri. 
Mer info på Apples webbsida: https://www.apple.com/uk/ios/home/ 

 
 

Och vad betyder HomeKit för TaHoma? 
Med HomeKit-kompatibiliteten kan du kontroller din Somfy-utrustning i hemmet från antingen 
Siri eller Apples app Home. 

• Siri: lägg bara till röststyrning till TaHoma och din hemutrustning och fråga Siri från dina Apple-
enheter. 

• Appen Home: Dessutom hittar du din utrustning i Apple-appen Home, klar att kontrollera 
från alla dina Apple-enheter. Home-appen används också vid installationen av HomeKit. 

 
 

hur fungerar kommunikationen mellan TaHoma, utrustningen och HomeKit? 
TaHoma kan kopplas upp mot utrustning och apparater i hemmet via HomeKit. 

Uppkopplingen är en direkt lokal uppkoppling mellan styrenheten och den kontrollerade utrustningen. Denna 
uppkoppling kräver specifika åtgärder med installerade program (därför lokalt) i varje box. 

 

Anm: Den vanliga kompatibilitet som utvecklats för TaHoma av andra servicepartner arbetar oftast 
via molnet 

https://www.apple.com/uk/siri/
https://www.apple.com/uk/ios/home/
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Hur kan jag kontrollera utrustningen när jag inte är hemma och detta är en lokal uppkoppling? 
Generellt, alltså inte bara för TaHoma, gör HomeKit det möjligt att fjärrstyra hemmet genom att ställa 

in en av följande enheter som home hub och låta den vara påslagen: HomePod, en Apple-TV (4:e 

generationen eller senare) med tvOS 10.x eller senare eller en iPad med iOS 10.x eller senare version. 

Detta innebär att den lokala uppkopplingen kan reläas till molnet, vilket medger fjärrstyrning. 

Mer info på Apples webbsida: https://support.apple.com/en-gb/HT207057 

 

Vilken box och varför? 

Varje boxgeneration måste följa en specifik certifieringsprocess. 

• Den aktuella certifieringsprocessen gäller för andra generationens TaHoma-box, dvs 

nu marknadsförda versionen, oavsett huruvida du redan har TaHoma hemma eller 

har för avsikt att skaffa dig en ny. 

• Första generationens TaHoma- och Somfy-boxar (bägge fyrkantiga) och TaHoma 

DIN-skena är inte kompatibla. 

Nya TaHoma-boxar har anpassats till specifikationerna för HomeKit: 

• TaHoma-fabriken måste vara certifierad för MFI, dvs tillverkade för iPhone, Apples 
licensieringsprogram. 

• Varje TaHoma-box får en unik HomeKit-kod (QR-kod för inställning), som innehåller 

länken till HomeKit. 

Inställningskoden finns under boxen och inne i förpackningen. 

Om du redan har TaHoma hemma (eller skaffar en utan HomeKit): det fungerar också. 

Initiera länken till HomeKit via TaHoma (se instruktionerna hos HomeKit direkt i TaHoma-

appen). 

 

 
Varför finns det två metoder för att koppla upp HomeKit mot TaHoma? 

TaHomas kompatibilitet med HomeKit måste erbjudas både: 

• nya boxar tillverkade för HomeKit (logotyp och inställningskod) 

• och befintliga boxar, som inte är tillverkade för HomeKit (för våra nuvarande användare) 

För nya boxar 

• Precis som andra HomeKit-godkända enheter har TaHoma-boxarna de egenskaper och 

komponenter som krävs för certifiering, helt i linje med riktlinjerna för HomeKit. 

• Detta innebär bl a HomeKits Q-kod (inställningskod) på boxens undersida och i förpackningen. 

Denna kod används för att konfigurerar länken i Home-appen. 

Anm: Nedanstående förklaring för tidigare boxar gäller även för nya: börja med att använda Tahoma-

appen och koppla sedan upp mot HomeKit. 

https://support.apple.com/en-gb/HT207057
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För tidigare boxar 

• HomeKit finns naturligtvis också för dig som redan är användare, dvs du som redan har en 

TaHoma-box hemma och du som köper en som inte är förberedd för HomeKit. 

• Den går enkelt att koppla upp mot HomeKit på det sätt som beskrivs i TaHoma-appen. 

Anm: Gäller också för nya boxar. 
 

 
Vilken utrustning är kompatibel med HomeKit? 

Det finns ett antal Somfy-produkter som är kompatibla med HomeKit via TaHoma, enligt 

Apples godkännande: 

• Bara använda protokollet io-homecontrol® 

HomeKit kan bara användas med kontrollenheter med 2-vägs radiokommunikation via 

systemet "smart home". Därför: är RTS-utrustning inte kompatibel med HomeKit (1-vägs 

radiokommunikation). 

• Undantagen utrustning för att ge tillträde till 

bostaden. HomeKit tillåter inte sådan 

utrustning. 

Därför: är grindar, garageportar, fönster och dörrlås inte kompatibla med 

HomeKit. 

• Från specifika kategorier: för närvarande fönstersolskydd och terrass 
Utrustningens kompatibilitet med TaHoma-boxen och HomeKit bedöms av Apple-teamen vid 

certifieringen. Varje enhet ska vara separat testad och godkänd av Apple-team. 

Därför: 

- För närvarande: har endast fönsterskydd och terrasskategorier godkänts av Apple. 

- Och endast ett urval sådana produkter är kompatibla => se kompatibilitetslistan. 

- Framtida produkter omfattas av ytterligare planering från Somfy och Apple och 

slutgodkännande av Apple. 

 

 
Kommer jag åt mina TaHoma-scenarier, förutom kontrollenheterna, från HomeKit? 

HomeKit tillåter endast scenarier skapade i Home-appen. 

Därför: TaHoma-scenarier är inte tillgängliga i HomeKit. 

Men: Du kan skapa scenarier i Home-appen som omfattar Somfy-utrustning! 


