e-Domotica Snelle Installatiegids voor EM6540/EM6550, EM6541/EM6551, EM6542/EM6552

Snelle installatiegids voor EM6540/EM6550 Schakelaar, EM6541/EM6551
Dimmer, EM6542/EM6552 Schakelaar met meetfunctie
1. e-Centre basisstation benaderen en locatie instellen
•
•
•

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 eCentre, 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. Nieuw product toevoegen aan uw e-Centre basisstation
•
•
•

Ga naar ‘e-Dom otica producten’.
Klik onderaan op ‘Toevoegen’.
Het e-Centre luistert naar apparaten die toegevoegd dienen te worden.

•
•

Druk één keer op de knop van de schakelaar of dimmer.
De webpagina van het e-Centre zal nu melden dat het apparaat gevonden is.

•
•
•
•

Geef een naam voor de lamp of het apparaat.
Selecteer een locatie uit de lijst, bijvoorbeeld ‘Woonkamer’.
Selecteer een afbeelding, passend bij de lamp of het apparaat.
Klik op ‘Opslaan’ om de instellingen op te slaan.

3. Scènes aanmaken om verlichting of apparatuur in en uit te schakelen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Klik in het linker menu op ‘Scènes’.
Klik op ‘Toevoegen’.
Geef de scène een naam, bijvoorbeeld ‘Lamp aan’.
Indien gewenst, selecteer: ‘Toon een knop voor deze scène op het home scherm van
het e-Centre’. Geef daarbij een naam of omschrijving en kies een bijpassende
afbeelding.
Klik op ‘Toevoegen’.
Kies bij ‘Apparaat’ het apparaat wat u eerder heeft aangem eld.
Kies bij ‘Eigenschap’: ‘Switch’, kies bij ‘Actie’ ‘Instellen op’ en kies bij ‘Waarde’ ‘Aan’.
Klik op ‘Opslaan’.
Voeg op dezelfde manier eventueel meerdere apparaten toe aan deze scène.
Klik op ‘Opslaan’ om de scène op te slaan.
Maak op dezelfde manier nog een scène aan, maar dan om de verlichting uit te
schakelen. Bij ‘Waarde’ kiest u dan ‘Uit’.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo’s.
www.e-domotica.com
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