
 
 

ENERGOMONITOR HOMEBASE 
Základní jednotka vašeho systému ENERGOMONITOR, který přijímá data až z 30 senzorů 
 

Rychlý návod 
1 
Prvním krokem je vytvoření uživatelského účtu. Přejděte na https://energomonitor.com/setup  a vyplňte údaje 
pro svůj nový uživatelský účet. Sériové číslo vaší Homebase najdete ve spodní části Homebase. Tip: Jazyk 
aplikace můžete změnit z rozbalovací nabídky v pravém horním rohu. Nyní můžete Homebase spárovat se 
senzory Energomonitor současným nastavením Homebase a senzoru do režimu párování Nastavení Homebase 
do režimu párování: 
Pomocí tlačítek A) a (B) na základně Homebase vyberte jeden z 30 dostupných kanálů. Když se vybraný kanál 
zobrazí na displeji, stiskněte a podržte obě tlačítka současně dlouhým stisknutím. 
 
2 
Když displej zobrazí fialovou barvu, bude Homebase nastavena na párovací režim na jednu minutu a čeká na 
senzor, který je také v párovacím režimu. Podrobné pokyny, jak je uvést do režimu párování, najdete ve 
stručném průvodci jednotlivými senzory. Připojte svoji Homebase k našim serverům. Připojte Homebase do 
zdroje elektřiny. Napájecí adaptér se připojuje k portu (D) Připojte ethernetový kabel k portu (E) Připojte druhý 
konec ethernetového kabelu k vašemu internetovému routeru. Po připojení by obě LED diody portu E měly 
začít blikat. Nyní je Homebase připojena k našim serverům. Cca po 90 sekundách byste měli ve svém účtu 
aplikace vidět Homebase. 
3 
Nyní můžete spárovat Homebase se senzory Energomonitor současným nastavením Homebase a senzoru do 
režimu párování Nastavení Homebase do režimu párování: • Pomocí tlačítek A) a B) Homebase vyberte jeden z 
30 dostupných kanálů.  Když se vybraný kanál zobrazí na displeji, stiskněte a podržte obě tlačítka současně 
dlouhým stisknutím. Když displej C zobrazí fialovou barvu, bude Homebase nastavena na párovací režim na 
jednu minutu a připojí se k senzoru, který je také v párovacím režim  Podrobné pokyny, jak je uvést do režimu 
párování, najdete ve stručném průvodci jednotlivými senzory. 
Podrobné pokyny, jak je uvést do režimu párování, najdete ve stručném průvodci jednotlivými senzory. 
Další informace najdete na adrese http://support.energomonitor.com 

https://energomonitor.com/setup

