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e-DOMOTICA

PP1000 Plug & Play Alarmsysteem
Inhoud van de verpakking:
• e-Centre basisstation met 7” Touchscreen
• Schakelaar (tussenstekker)
• Bewegingsmelder
• Deur-/raamcontact

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Plug & Play Alarmsysteem!
Dit e-Domotica Plug & Play Alarmysteem is vooraf geconfigureerd, zodat u de set uit de doos kunt gebruiken. De accessoires zijn al
aangemeld op het basisstation en de meest gangbare instellingen zijn voor u al ingesteld. Het is alleen nog een kwestie van inpluggen of
batterijen plaatsen en monteren.

Basisstation in gebruik nemen
Het e-Centre basisstation (met touchscreen) kunt u met de bijgeleverde voet op een tafel plaatsen, maar ook aan een muur monteren
met de bijgeleverde schroeven en pluggen. U kunt het e-Centre basisstation eerst op een tafel plaatsen om het alarmsysteem te testen.
Sluit de bijgeleverde witte adapter aan op het e-Centre (linker zijkant) en steek daarna de adapter in een stopcontact. Het e-Centre zal nu
opstarten, dit kan even duren.

Accessoires in gebruik nemen
•
•
•
•
•
•

Steek de schakelaar in een stopcontact en sluit een lamp aan op de schakelaar. Zorg ervoor dat de lamp zelf ingeschakeld is.
Schroef de behuizing van het deur-/raamcontact open en plaats de AAA batterijen
Sluit de behuizing en monteer het deur-/raamcontact aan een deur of raam samen met de magneet.
Schroef de behuizing van de bewegingsmelder open en plaats de CR2 batterij in de behuizing.
Monteer de achterkant van de behuizing op een gewenste plek (met dubbelzijdig plakband of schroeven en pluggen)
Plaats de bewegingsmelder op de gemonteerde achterkant. Schroef de behuizing van de bewegingsmelder weer dicht.

Het e-Centre basisstation touchscreen gebruiken
Het touchscreen op het e-Centre basisstation kunt u gebruiken om verlichting te bedienen, maar
ook om het alarm in- en uit te schakelen. Het e-Centre scherm is mogelijk in de slaapstand
gegaan. Druk met uw vinger op het scherm om deze te activeren. In de volgende hoofdstukken
wordt e.e.a. uitgelegd over het gebruik van het e-Centre scherm.

Indeling van het scherm
Uitleg van de verschillende iconen op het scherm:
1. Apparaten
2. Informatie
3. Camera’s
4. Nachtalarm
5. Afwezigheidsalarm
6. Thuis komen
7. Informatiebalk (berichten, energie grafiek).
8. Scènes
9. Tijd en datum balk
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Het kan zijn dat het e-Centre basisstation berichten weergeeft over het missen van accessoires of dat er geknoeid is met de
sensoren. Druk op de envelop op het scherm om de berichten te lezen of te wissen.
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Verlichting schakelen via het scherm
Het e-Centre scherm is mogelijk in de slaapstand gegaan. Druk met uw vinger op het scherm om deze te activeren. Op het e-Centre
scherm ziet u diverse iconen, o.a. van twee scènes waarmee de lamp op de schakelaar ingeschakeld en uitgeschakeld kan worden.
Druk op deze knop om de lamp in te schakelen.

Druk op deze knop om de lamp weer uit te schakelen

Het alarm inschakelen, testen en uitschakelen
Het alarm inschakelen
Het afwezigheidsalarm is voor u alvast ingesteld op het e-Centre basisstation. Druk op de knop voor het afwezigheidslalarm (5) om het
alarm in te schakelen. Vervolgens ziet u een PIN invoer scherm. Voer de PIN code 1234 in en druk op OK.
U hoort nu een pieptoon en ziet een aftelklok met 50 seconden op het scherm. Dit is de uitlooptijd van het systeem. U heeft dus 50
seconden na het inschakelen van het alarm om de woning te verlaten. Het alarm is daarna ingeschakeld, het scherm geeft het PIN invoer
scherm wederom weer. Daar hoeft u nu niets mee te doen.

Het alarm testen
U kunt het alarm nu af laten gaan door bijvoorbeeld de deur of het raam te openen. Het alarm gaat pas af nadat de inlooptijd verstreken
is. Dit is ingesteld op 30 seconden. U kunt ook het alarm activeren door langs de bewegingsmelder te lopen. Het alarm zal hierdoor direct
afgaan (zonder inlooptijd).

Het alarm uitschakelen
Druk op het e-Centre scherm om deze weer te activeren. Voer daarna de PIN code in en druk op OK om het alarm uit te schakelen.
Uw e-Domotica Alarmsysteem werkt nu en kunt u in huis gebruiken.

Het nachtalarm gebruiken
Het verschil tussen beide alarmen is dat bij het nachtalarm de scènes beschikbaar blijven, waar bij het afwezigheidsalarm alleen het PIN
code scherm wordt weergegeven. Druk op het icoon voor het nachtalarm (4) om deze in te schakelen. U hoeft daarbij geen PIN code in
te voeren. U kunt het nachtalarm uitschakelen door op de knop ‘Thuis komen’ (6) te drukken.

Het systeem met uw thuisnetwerk verbinden, koppelen aan de online
e-Domotica Portal en instellingen wijzigen
De volgende functies zijn nu niet geactiveerd of ingesteld, maar kunnen naar wens wel ingesteld of gewijzigd worden:
•
Het e-Centre basisstation aan uw thuisnetwerk verbinden zodat u met uw smartphone of tablet uw huis kunt bedienen
•
Het e-Centre basisstation registreren op de e-Domotica portal, zodat u ook buitenshuis uw huis kunt bedienen maar ook
alarmmeldingen per telefoon of SMS kunt ontvangen op uw telefoon.
•
Het alarmsysteem wijzigen (bijvoorbeeld een andere PIN code, of het wijzigen van de inlooptijd of uitlooptijd) via de
configuratiepagina van het e-Centre. Deze pagina is benaderbaar nadat het e-Centre verbonden is met uw thuisnetwerk.
•
Scenes wijzigen, nieuwe accessoires toevoegen en andere instellingen kunt u ook wijzigen via de configuratiepagina van het
e-Centre basisstation
Bovenstaande mogelijkheden worden uitgebreid uitgelegd in de geavanceerde handleiding van het e-Centre basisstation:
http://www.e-domotica.com/uploaded/downloads/em6505-handleiding-nl.pdf
Of zoek op de e-Domotica website naar de ‘EM6505’.

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