EM6575 e-Domotica Sirene voor binnen – Snelle installatiegids

Een sirene toevoegen aan het alarmsysteem
Het e-Domotica alarmsysteem kan dusdanig ingesteld worden dat er een geluid klinkt zodra het alarm afgaat. Op dat moment komt het
geluid uit het e-Centre basisstation. Echter is de volume van dit geluid redelijk beperkt tot de directe omgeving van het e-Centre,
bijvoorbeeld alleen de woonkamer of hal. Door gebruik te maken van een of meerdere sirenes kunt u iedereen in huis alarmeren en/of
een indringer afschrikken op meerdere plekken in huis. Bijvoorbeeld op de 1e etage, maar ook in de garage of schuur.

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. De EM6575 Sirene toevoegen aan het e-Centre
Maak hiervoor eerst de sirene gebruiksklaar. Volg daarvoor deze stappen::

Verwijder de achterklep van het alarm

Plaats de batterijen uit de verpakking
U hoeft de achterklep nog niet terug te plaatsen, omdat de Sirene nog
aangemeld dient te worden op het e-Centre.
Doe dit door middel van de volgende stappen:

Ga op de webpagina naar ‘e-Domotica producten’

Klik rechts onderaan op de knop ‘Toevoegen’

Druk driemaal achter elkaar op de ‘inleer’-knop. Dit is nummer 2 zoals te
zien is in het linker voorbeeld

1.
2.
3.
4.
5.

Sabotageknop
Inleerknop
Volume jumper
Sabotage jumper
Adapteraansluiting (optioneel)

Zodra de sirene gevonden is, kunt u deze een naam en icoontje geven. In ons
voorbeeld:

Naam: ‘Sirene kantoor’

Locatie: ‘Kantoor’
Als pictogram hebben we logischerwijs de sirene gekozen. Klik ten slotte op
‘Opslaan’ om het product toe te voegen.

Deze sirene wordt automatisch in- en uitgeschakeld in het e-Domotica
alarmsysteem, dit gebeurt ‘onderwater’. U hoeft hiervoor dus geen aparte
scène aan te maken. U kunt uw alarminstelling beheren via de pagina ‘Alarm
instellingen’ om wel de duur van het afgaan van de sirene te wijzigen.

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

www.e-domotica.com
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