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Afstandsbediening
Remote Control
EM6511 Afstandsbediening

EM6511 Remote Control

Inhoud van de verpakking
 Afstandsbediening
 USB-kabel (om de ingebouwde accu op te laden)
 Gebruikshandleiding

Package contents
 Remote Control
 USB-cable (to charge the build in battery)
 User manual

Installatie van de afstandsbediening

Installing the remote control

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Zorg ervoor dat uw computer opgestart is.
Open een web browser op uw computer.
Ga naar ‘http://ecentre/’, of via het IP adres van uw e-Centre.
De webpagina van uw e-Centre wordt nu weergegeven.
Klik in het linker menu op ‘e-Domotica Producten’.
Klik op ‘Toevoegen’. Het e-Centre zal nu luisteren naar beschikbare producten.
Schuif het klepje van de afstandsbediening open en gebruik de ‘Learn’ knop aan de rechter
onderzijde van de afstandsbediening om de afstandsbediening te voegen aan het e-Centre.
8. Op de webpagina verschijnt een melding dat het product gevonden is.
9. Geef het apparaat een naam, kies een locatie, kies een afbeelding en klik op ‘Opslaan’.
10. De EM6511 is nu toegevoegd aan het e-Centre en kan nu gebruikt worden.
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Het toewijzen van scènes aan de afstandsbediening

Adding scenes to your remote control

1. Ga naar ‘Afstandbedieningen’.
2. Klik rechts van het scherm op het ‘Wijzigen’ icoontje.
3. Kies de scènes die u aan het apparaat wilt toevoegen.
4. Klik op ‘Opslaan’ als u klaar bent.
5. Uw afstandsbediening is nu klaar om de scènes te bedienen

1. Go to ‘Remote Controls’.
2. At the right of your screen click on the ‘Edit’ icon
3. Chose the scenes you want to add to your device.
4. When done click on ‘Save’
5. Your remote control is now ready to control the scenes

Make sure your computer is boot on.
Open a web browser on your computer
Browse to ‘http://ecentre/’, or via the IP address of your e-Centre.
The webpage of your e-Centre is now shown.
In the left menu click on ‘e-Domotica Products’.
Click on ‘Include’. The e-Centre will now wait for available products.
Slide down the cover of your remote control and press the ‘Learn’ button at the right bottom corner of
the remote control to add the remote control to the e-Centre.
8. The webpage notifies when the product is included.
9. Give the device a name, chose a location, chose an icon and click on ‘Save’
10. The EM6511 is now added to your e-Centre and will be available for use.

Ondersteuning

Support

Ga naar onze website voor meer ondersteuning (online uitgebreide
handleidingen, instructie video’s, downloads, voorbeelden etc.). Scan de QR
code of ga naar http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice

Find more support on our website (online advanced manuals, instruction
videos, download, examples etc.). Scan the QR code or go to:
http://www.e-domotica.com/en/customer-service
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