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1.0 Introductie
e-Domotica biedt vele mogelijkheden om uw huis te automatiseren en te beveiligen. Maak van uw huis van vandaag het huis van de
toekomst met e-Domotica. Want e-Domotica is geschikt voor diverse soorten huizen.
Dankzij de integratie van de Shuttle gemotoriseerde gordijnsystemen van Forest in e-Domotica kunt u nu ook met meer comfort,
draadloos én automatisch gordijnen of vitrages bedienen.

1.1 Diverse voordelen
Door het elektrisch bedienbare gordijnsysteem van Forest (met Z-wave module) toe te voegen aan e-Domotica kunt u ook van deze
voordelen gebruik maken in uw huis.
•
Met meer comfort gordijnen draadloos bedienen, met een afstandsbediening, via het e-Centre en de e-Domotica App op uw
smartphone of tablet
•
Bij het inschakelen van het afwezigheidsalarm of nachtalarm automatisch naast het uitschakelen van verlichting en apparatuur ook
de gordijnen en/of vitrages sluiten.
•
Na het opstaan en met het uitschakelen van het nachtalarm ook automatisch de gordijnen openen.
•
Zodra een afwezigheidsalarm of nachtalarm afgaat direct én automatisch de gordijnen en/of vitrages openen.
•
Rond zonsondergang automatisch de gordijnen sluiten en rond zonsopkomst automatisch de gordijnen openen.
•
Zodra het persoonsalarm geactiveerd wordt, met bijvoorbeeld de noodoproep knop, direct én automatisch de gordijnen en/of
vitrages openen.
•
In één scène de woonkamer in sfeer zetten en de gordijnen sluiten om een film te kunnen kijken.
Meer informatie over Forest gemotoriseerde gordijnsystemen kunt u vinden op www.gordijncomfort.nl.

1.2 Te gebruiken accessoires
Omdat e-Domotica zeer flexibel in het gebruik van accessoires is, zijn er ook diverse combinaties mogelijk.
In dit document gaan we uit van de volgende producten als voorbeeld:
•
e-Centre, het basisstation van e-Domotica. Het EM6505 e-Domotica e-Centre Bedieningspaneel of EM6506 e-Domotica e-Centre
Whitebox
•
Forest Shuttle L met ingebouwde adapter en Z-wave PLUS module
•
Optioneel een EM6625 e-Domotica Schakelknop met afdekraam en dubbelzijdig plakband
Indien u meer informatie wilt hebben over benodigde accessoires, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

2.0 Toevoegen van de Forest Shuttle met Z-wave ontvanger aan uw eCentre
Nadat de Forest Shuttle geïnstalleerd is en de spanning erop staat, kunt u deze toevoegen aan uw e-Domotica systeem.
1.
2.
3.
4.

Open de webpagina van uw e-Centre via http://ecentre.
Log in met uw eigen PIN code of de standaard PIN code 1234.
Klik in het linker menu op ‘e-Domotica Producten’.
Klik op de knop ‘Toevoegen’.

Afbeelding 1. Toevoegen knop op de e-Centre webpagina

3 | NEDERLANDS

5.

Druk 3 keer op de configuratieknop. LED 3 gaat nu branden, bevestig door de knop nogmaals in te drukken voor 4 seconden lang.
De LED knippert vervolgens 10 seconden.

Afbeelding 2. Aanmeld knop op Forest Z-wave ontvanger of op de Forest Shuttle motor met ingebouwde Z-wave PLUS module
6.
7.

Het e-Centre zal nu melden dat de gordijnmotor gevonden is.
U krijgt nu een pagina te zien waar u een naam, locatie en pictogram kunt instellen. Geef naar wens een naam, selecteer een
locatie en pictogram.

Afbeelding 3. Instellen productdetails
8.

Klik op ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan.

2.1 Gordijnen individueel bedienen
De gemotoriseerde gordijnen zijn nu klaar om gebruikt te worden. Op uw e-Centre touch screen of via de e-Domotica App kunt u de
gordijnen individueel bedienen via het scherm ‘Apparaten’, ga vervolgens naar de eerder gekozen locatie.

Afbeelding 4. Gordijnen bedienen
Druk op de knop om de gordijnen te openen of te sluiten.
Druk op de balk net boven de knop om het niveau in te stellen. De balk wordt daarna groter weergegeven waarmee u bijvoorbeeld de
gordijnen half open kunt zetten.

3.0 Gordijnen aan een scène toevoegen
U kunt nu de gemotoriseerde gordijnen ook aan een bestaande scène of nieuwe scène toevoegen. De scène kunt u vervolgens via het
beginscherm (home) van het e-Centre touch screen en de e-Domotica App bedienen. Bovendien kunt u de scène gebruiken bij
bijvoorbeeld een afwezigheidsalarm of persoonsalarm. Zodra dit alarm dan afgaat, kunnen de gordijnen of vitrages automatisch open
gaan.
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Klik in het linkermenu op ‘Scènes’.
Klik op de pagina op ‘Toevoegen’, of bewerk een bestaande scène naar wens.
Geef de scène de naam, bijvoorbeeld ‘Gordijnen open’
Indien gewenst kunt u een knop op het e-Centre scherm weergeven voor deze scène:
a. Zet een vinkje bij ‘Toon een knop voor deze scène…’.
b. Typ bij ‘Tekst regel 1’: Gordijnen
c. Typ bij ‘Tekst regel 2’: Open
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 ‘Gordijn’.
7. Bij ‘Eigenschap’ kies ‘Level’.
8. Bij ‘Actie’ kies ‘Instellen op’.
9. Bij ‘Waarde’ vul in ’99’.
10. Klik op ‘Opslaan’, waarna u terug komt bij de details van deze scène. U ziet daarna bijvoorbeeld het volgende:
1.
2.
3.
4.

Afbeelding 5. Een scène waarijn de gordijnen geopend worden
11. Klik op ‘Opslaan’ om de scène op te slaan.
De scène wordt nu op de pagina ‘Scènes’ weergegeven
Maak op dezelfde manier nog een scène aan met de naam ‘Gordijnen dicht’ en met de waarde ‘1’.

4.0 e-Domotica Schakelaar instellen
Indien u een EM6625 e-Domotica schakelaar heeft, dan kunt u deze gebruiken om de gordijnen open en dicht te doen. In dit voorbeeld
gaan we er vanuit dat de schakelaar ‘plakschakelaar’ heet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ga naar de ‘Wizards’ pagina via het linker menu.
Klik op ‘Toevoegen’.
Klik op ‘Kies’ in het kader ‘Sensorgestuurde scène’.
Geef een omschrijving bijvoorbeeld ‘Gordijnen voor bedienen’.
Selecteer bij ‘Sensor’ de ‘Plakschakelaar’.
Zet een vinkje bij ‘Activeer een scène bij sensor AAN’
Selecteer de scène ‘Gordijnen open’ uit de lijst.
Zet een vinkje bij ‘Activeer een scène bij sensor UIT’
Selecteer de scène ‘Gordijnen dicht’ uit de lijst.
Klik op ‘Opslaan’.

Nu kunt u de draadloze schakelaar gebruiken om de gemotoriseerde gordijnen ook draadloos te bedienen.

5.0 Veel gestelde vragen
De meest recente veelgestelde vragen voor dit product kunt u vinden op de supportpagina van dit product. e-Domotica zal deze
veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat u bent voorzien van de meest recente informatie.
Bezoek de e-Domotica website voor meer informatie: https://www.e-domotica.com/nl/tips-en-advies

6.0 Service en ondersteuning
Deze handleiding is door de technische experts van e-Domotica met zorg opgesteld.
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Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van dit e-Domotica product, vul dan het supportformulier in op
de website: https://www.e-domotica.com/nl/klantenservice
U kunt tevens gebruik maken van het e-Domotica servicenummer. Bel +31 (0) 341 217940 *.
*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

7.0 Waarschuwingen en aandachtspunten
Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan
beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur
verboden zijn. Neem contact op met de (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.
Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparatuur betreft wat geassembleerd dient te worden.
Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan
leiden tot (zware) verwondingen.
Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd e-Domotica personeel. De garantie vervalt per direct
indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar het
volgende hoofdstuk.
*Tip: e-Domotica handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het
echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct
geüpdate met de nieuwste informatie.
Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst onze website www.e-domotica.com waar de
meest recente handleiding te downloaden is.
Tevens vindt u op onze website in de Veelgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de
FAQ sectie te raadplegen, vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden.
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