e-Domotica Snelle Installatiegids Sensorgestuurde Scène

Sensorgestuurde scène
Deze snelle installatiegids helpt u om een wizard aan te maken waarbij de e-Domotica apparaten automatisch ingeschakeld worden
door middel van een sensor.

1. Inloggen op het e-Centre






Start uw computer of laptop
Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox
Open de webpagina van het e-Centre via http://ecentre. Of via het IP
adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld http://192.168.1.100 indien dit het IP
adres van uw e-Centre is
Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code

2. Nieuwe scène toevoegen aan het e-Centre
Allereerst maken we een scène aan die uitgevoerd
wordt zodra de sensor geactiveerd wordt.
1. Klik in het linkermenu op ‘Scènes’.
2. Klik op de pagina op ‘Toevoegen’.
3. Geef de scène de naam, bijvoorbeeld:
‘Woonkamer Aan’.
4. Indien gewenst kunt u een knop op het eCentre scherm weergeven voor deze scène:
a. Zet een vinkje bij ‘Toon een knop
voor deze scène…’.
b. Typ bij ‘Tekst regel 1’: ‘Woonkmr’
c. Typ bij ‘Tekst regel 2’: ‘Aan’.
d. Klik op ‘Selecteren’ om een
pictogram voor deze scène te
kiezen.
5. Klik op ‘Toevoegen’ om een product toe te
voegen aan deze scène.
6. Bij ‘Apparaat’ kies het product.
7. Bij ‘Eigenschap’ kies ‘Switch’.
8. Bij ‘Actie’ kies ‘Instellen op’.
9. Bij ‘Waarde’ kies ‘Aan’.
10. Druk op ‘Opslaan’, waarna u terug komt bij de
details van deze scène.
11. Klik wederom op ‘Toevoegen’ om nog een
product toe te voegen aan deze scène. Doe
dit voor alle producten die u aan de scène toe
wilt voegen.
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3. Een wizard instellen op het e-Centre
Om de scène automatisch in te schakelen maken
we een wizard aan. Hiervoor kunt u de volgende
stappen ondernemen:
1. Ga naar de ‘Wizards’ pagina via het linker
menu.
2. Klik op ‘Toevoegen’.
3. Klik op ‘Kies’ in het kader ‘Sensorgestuurde
scène’.
4. Geef een omschrijving bijvoorbeeld
‘Woonkamer Aan op Deursensor’.
5. Kies een sensor die de scène kan activeren.
In ons voorbeeld: ‘Deursensor (Woonkamer)’.
6. Zet een vinkje bij ‘Scène bij sensor AAN:’.
7. Selecteer de eerder toegevoegde scène
‘Woonkamer Aan’.
8. Klik op ‘Opslaan’.

Optioneel kunt u nog een scène toevoegen die geactiveerd wordt bij het wijzigen naar de vorige status van de sensor. Hiervoor kunt u
het vinkje ‘Activeer een scène bij sensor UIT’ aanvinken en een scène kiezen.

4. Geniet van uw automatische schakeling bij het openen van de deur
Uw Sensorgestuurde scène is ingesteld. U kunt nu zorgeloos gebruikmaken van uw automatisch geschakelde apparatuur bij het
openen van de deur.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo’s.
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