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Programmable surge protector with LAN 
interface 
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mit LAN-Anschluss 

 

Programmeerbare overspanningsbeveiliging 
met LAN interface 

 

Boîtier commandé à distance et programmable 
avec prise LAN 

 

Программируемый фильтр питания с 
интерфейсом к локальной компьютерной 

сети 

 

Програмований мережевий фільтр з LAN 
ынтерфейсом. 
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1. Introductie 
 

 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw EG-PMS-LAN, een 
programmeerbare stekkerdoos met overspanningsbeveiliging. Uw 
EG-PMS-LAN is een geavanceerde overspanningsbeveiliging met 
uitgebreide mogelijkheden.  
De EG-PMS-LAN beschikt over vier stopcontacten die individueel 
aan- en uitgeschakeld kunnen worden via uw thuisnetwerk of via 
internet. Naast handmatige bediening, kunt u schakelingen ook 
koppelen aan bepaalde acties of gebeurtenissen. Schakel 
bijvoorbeeld alleen de printer aan als u een printopdracht geeft, of 
schakel de scanner aan zodra Photoshop wordt geopend.  
Het is mogelijk uw EG-PMS-LAN eerst via uw lokale netwerk te 
programmeren en vervolgens van het netwerk los te koppelen. 
Doordat het timerschema in de hardware van het apparaat wordt 
opgeslagen kunt u uw EG-PMS-LAN vervolgens gebruiken als 
geavanceerde standby-killer.  
Met uw gratis persoonlijke gebruikersaccount op EnerGenie.com 
heeft u altijd toegang tot uw EG-PMS-LAN via het internet, waar u 
ook bent, zelfs met uw smartphone. 
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1.1. Functionaliteit 
 

• De hoofdschakelaar schakelt alle stopcontacten aan en uit. 
• Daarnaast kunnen vier stopcontacten aan- en uitgeschakeld worden 

via de PowerManager software of via het lokale netwerk. 
• Het hardwareschema van de EG-PMS-LAN kan vooraf worden 

geprogrammeerd en werkt gewoon door als de aangesloten 
computer is uitgeschakeld en wanneer de EG-PMS-LAN niet op het 
netwerk is aangesloten. 

• Zelfs als de EG-PMS-LAN tijdelijk wordt uitgeschakeld blijft het 
hardware timerschema gewoon actief. 

• Het hardware-timerschema voldoet voor eenvoudige toepassingen, 
zoals: “Schakel mijn computerapparatuur elke werkdag aan om 
08:50 uur en schakel deze weer uit om 19:00 uur, etc.” 

• De vier programmeerbare stopcontacten kunnen met de 
meegeleverde PowerManager software zo worden ingesteld dat 
apparatuur wordt ingeschakeld op basis van het openen en sluiten 
van computerprogramma’s. Bijvoorbeeld: “Schakel mijn printer uit 
zodra Windows wordt afgesloten, of zet mijn scanner aan zodra ik 
Photoshop open, etc.”. 

• LAN interface: De EG-PMS-LAN krijgt binnen uw netwerk 
automatisch een eigen IP-adres of netwerknaam toegewezen, 
waardoor het apparaat vanaf elke computer binnen het lokale 
netwerk bediend kan worden. U kunt ook een extern IP-adres aan 
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de EG-PMS-LAN toewijzen, waardoor wereldwijde toegang mogelijk 
is. 

• Door de ingebouwde web-server kan de bedieningsinterface van de 
EG-PMS-LAN worden geopend met elke internetbrowser, zoals 
Internet Explorer, FireFox, etc. 

• Thuis geen beschikking over een extra extern IP-adres? Wij maken 
het mogelijk! Maak uw eigen account aan op EnerGenie.com zodat 
u via internet of uw smartphone toegang heeft tot uw eigen EG-
PMS-LAN. Zo kunt u bijvoorbeeld alvast het koffiezetapparaat 
aanzetten terwijl u nog onderweg bent naar huis.  

• Geen indringers van buitenaf op uw EG-PMS-LAN, door de veilige 
64-bits wachtwoordbeveiliging.  

• De Voltage monitor geeft continu informatie over de actuele status 
van elk stopcontact (aan of uit). Deze informatie kan gebruikt 
worden om bijvoorbeeld te controleren of schakelopdrachten correct 
worden uitgevoerd. 
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1.2. Specificaties 
 

• Input voltage: 220 – 230 VAC, 50 – 60 Hz 
• Maximale belasting: 10 A 
• Energieverbruik EG-PMS-LAN: max. 2,5 W 
• Ingebouwde batterij 
• Hardware Schedule mogelijkheden: 

• Maximaal aantal programmeerbare schakelmomenten: 16 per 
stopcontact 

• Tijdsinterval tussen schakelingen: min. 1 minuut tot max. 180 
dagen 

• Nauwkeurigheid timer: max. 2 seconden afwijking per dag 
(indien aangesloten op netstroom). Elke dag zonder netstroom 
kan de afwijking 2 seconden oplopen. Als de NTP functie is 
ingeschakeld (zie sectie 5.4), gebeurt dit niet.  

• Gebruikstemperatuur: tussen +10 en +40 °C 
• Afmetingen: 378 x 98 x 55 mm 
• Gewicht: 1,0 kg 
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1.3. Systeemeisen 
 

• Lokaal netwerk met vrije RJ45 aansluiting 
• Op het lokale netwerk aangesloten computer met internetverbinding 
• Voor het gebruik van de PowerManager software is minimaal 

Windows® 2000/XP/Vista of Windows 7 vereist. (Gebruik van deze 
software is niet noodzakelijk voor gebruik EG-PMS-LAN) 

 
1.4. Inhoud verpakking 
 

• EG-PMS-LAN  
• Handleiding and Quick installation guide 
• RJ45 cross-over kabel (rood), RJ45 LAN kabel (grijs) 
• CD met PowerManager software voor Windows 
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2. Overzicht EG-PМS-LAN

Power indicator 

Onprogrammeerbaar 
stopcontact 

Programmeerbaar 
stopcontact 4 

Programmeerbaar 
stopcontact 3 

 Programmeerbaar 
stopcontact 2 

 
Programmeerbaar 

stopcontact 1 
 

Aan/uit indicator 4 

Aan/uit indicator 3 
 

Aan/uit indicator 2 
 

Aan/uit indicator 1 
 

Hoofdschakelaar 
(Z) 

Zijaanzicht 1 

 Zijaanzicht 2 
Figuur #1 

Onprogrammeerbaar 
stopcontact 
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2.1. Zijaanzicht 1 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resetknop (A) 

Hoofdschakelaar (B) 

IP Config 
knop (C) 

LED indicator  
netwerkactiviteit 

 

Figuur #2 

LAN aansluiting 
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2.2. Zijaanzicht 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Automatische 
zekering 

Stroomkabel 

Figuur #3 
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2.3. Indicatoren 
 

• Hoofdschakelaar Z (zie Figuur #1) geeft licht: dit betekent dat de 
EG-PMS-LAN is aangesloten op netstroom en is ingeschakeld. 

• Power indicator (zie Figuur #1) geeft licht: dit betekent dat de 
onprogrammeerbare stopcontacten (gemarkeerd met ) zijn 
ingeschakeld. 

• Indicator 1, 2, 3, 4 geeft licht (zie Figuur #1) Geeft licht: dit betekent 
dat het desbetreffende stopcontact is ingeschakeld. 

• De LED indicator netwerkactiviteit (zie Figuur #2) knippert groen: dit 
betekent dat er netwerkactiviteit plaatsvindt. 

• De LED indicator netwerkactiviteit (zie Figuur #2) knippert rood: dit 
betekent dat de resetprocedure wordt uitgevoerd. 

• De LED indicator netwerkactiviteit (zie Figuur #2) brandt continu 
rood: dit betekent dat er een hardware-timerschema actief is voor 
een van de stopcontacten. 
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3. Installatie 
 

• Niet installeren in een vochtige of natte omgeving 
• EG-PMS-LAN dient aangesloten te worden op een geaarde 

wandcontactdoos met Europese DIN 49 440 standaard. 
 

3.1. Aan de slag 
 

• Steek eerst de stekker van de EG-PMS-LAN in een 
wandcontactdoos en sluit daarna de (grijze) netwerkkabel aan op 
een vrije netwerkpoort (in uw router). U kunt de EG-PMS-LAN ook 
direct aansluiten op de Ethernet kaart van u computer, maar dan 
dient u de rode kabel te gebruiken. 

• U kunt de EG-PMS-LAN aanzetten d.m.v. de hoofdschakelaar (Z). 
• De twee buitenste stopcontacten zijn gemarkeerd met het symbool 

. Deze stopcontacten kunt u alleen bedienen met de 
hoofdschakelaar en niet met uw computer. Daarom worden deze 
stopcontacten verder aangeduid als onprogrammeerbare 
stopcontacten. 

• Zodra de EG-PMS-LAN is ingeschakeld geeft de power indicator 
rood licht en zijn de twee onprogrammeerbare stopcontacten 
ingeschakeld en klaar voor gebruik. 

• Stopcontact 1 t/m 4 kunnen worden bediend of 
voorgeprogrammeerd met een computer via het lokale netwerk en 
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worden derhalve verder aangeduid als programmeerbare 
stopcontacten. 

• De status (aan/uit) van de programmeerbare stopcontacten wordt 
weergegeven door indicator 1 t/m 4. Als de indicator brandt, is het 
stopcontact ingeschakeld. 

• Als de hoofdschakelaar (Z) (zie Figuur #1) is uitgeschakeld kan 
geen van de stopcontacten worden bediend. Niet met de software, 
niet via het netwerk en ook niet via voorgeprogrammeerde 
timerschema’s etc. 

• Zodra u de hoofdschakelaar (Z) inschakelt, kunnen de software, de 
netwerkinterface en de voorgeprogrammeerde timerschema’s de 
programmeerbare stopcontacten gelijk weer bedienen. 

• De tweede hoofdschakelaar (B) (zie Figuur #2) is in staat om alle 
programmeerbare stopcontacten in- of uit te schakelen, ongeacht 
hun huidige status of timerschema. Om alle vier de stopcontacten uit 
te zetten houdt u de hoofdschakelaar 3 seconden ingedrukt. Om 
alles weer aan te zetten drukt u 1-2 seconden op dezelfde knop (B). 

• De EG-PMS-LAN is voorzien van een automatisch zekering, om de 
aangesloten apparaten te beschermen tegen te hoge stroomsterktes 
en kortsluiting.  

• LET OP: Zodra de apparaten die aangesloten zijn op de EG-PMS-
LAN meer dan 2200 Watt verbruiken, zal de automatische zekering 
de stroomtoevoer afsluiten. Als dit gebeurt, dient u enkele apparaten 
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te ontkoppelen en de zekeringsknop (zie Figuur #3) in te drukken. 
De stroomtoevoer wordt dan weer hersteld. 
 
Om de EG-PMS-LAN te kunnen gebruiken gaan we nu de 
verbinding met het locale netwerk instellen. 

 
3.2. Netwerkconfiguratie voorbereiden  
 

Het is eerst noodzakelijk om een IP-adres toe te (laten) wijzen aan 
de EG-PMS-LAN, volg hiervoor de volgende stappen: 

• Zorg dat de EG-PMS-LAN is aangesloten op het lokale netwerk met 
de meegeleverde RJ-45 kabel (optie A: aanbevolen voor de meeste 
gebruikers) 

LET OP: Standaard staat de DHCP functie van de EG-PMS-LAN 
ingeschakeld. Als uw netwerk een router heeft met ingebouwde 
DHCP-server (dit is bijna altijd standaard het geval), dan zal de EG-
PMS-LAN automatisch een IP-adres toegewezen krijgen door de 
DHCP-server. Daar hoeft u dan verder niks voor te doen. In dit geval 
kunt u doorbladeren naar sectie 3.3 van deze handleiding. 

LET OP: Als u de EG-PMS-LAN liever direct aansluit op de LAN 
adapter (netwerkkaart) van uw computer dient u de meegeleverde 
crossover RJ-45 kabel (rood) te gebruiken. (optie B). U zult deze 
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optie wellicht moeten gebruiken als uw netwerk niet beschikt over 
een DHCP-server. Als dit voor u het geval is dan kun u hieronder 
verder lezen. 

OPTIE B: Indien u kiest voor optie B dan dient u de volgende 
procedure te doorlopen om een vast IP-adres aan de EG-PMS-LAN 
toe te wijzen: 

 
• Schakel de EG-PMS-LAN uit (met hoofdschakelaar Z) 
• Druk (met een pen) op de IP-Config (C) knop aan de zijkant (zie 

Figuur #2)  
• Terwijl u de IP-Config knop ingedrukt houdt, schakelt u de 

hoofdschakelaar (Z) aan. Houdt de IP-Config knop daarna nog 
ongeveer 3 seconden ingedrukt, totdat u de stopcontacten twee keer 
hoort schakelen. 
 
Deze hierboven beschreven procedure zorgt er automatisch voor dat 
de EG-PMS-LAN zich reset naar de fabrieksinstelling (zie 
hieronder)...  

• IP: 192.168.0.254 
• Subnet mask: 255.255.255.0 
• Gateway: 192.168.0.1 
• DNS:0.0.0.0 
• DHCP: enabled 
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• IP filtering: disabled 
• Power Manager client port: 5000 

... de EG-PMS-LAN zal vervolgens zoeken naar een IP-adres van 
een eventuele DHCP-server. Als binnen 1 minuut geen DHCP-
server gevonden kan worden gevonden, worden de 
fabrieksinstellingen actief (zie hierboven, met IP: 192.168.0.254). 
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3.3. Installatie Power Manager Software 
 

Nu de EG-PMS-LAN een IP-adres heeft, kunnen we gaan kijken 
welk adres het is geworden. Hiervoor moeten de volgende stappen 
worden doorlopen. 

• Plaats de PowerManager CD in de CD/DVD speler van uw computer. 
Deze computer moet op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als de 
EG-PMS-LAN (als u voor optie A gekozen heeft, zie §3.2), of moet 
een directe verbinding hebben met de EG-PMS-LAN met de rode 
crossover kabel (als u voor optie B gekozen hebt, zie §3.2) 

• De installatieprocedure start automatisch. Als dit niet het geval is, 
dan opent u de Windows verkenner (explorer/my computer), 
dubbelklik op de CD-ROM drive en vervolgens opent u het bestand 
SETUP.EXE vanaf de CD. 

• Volg vervolgens de installatie instructies op het scherm 
 
LET OP: Antivirus- of firewall software kan de verbinding met de 

EG-PMS-LAN soms blokkeren. Stel uw antivirus/firewall software zo 
in dat de verbinding met het IP-adres en de poort van uw EG-PMS-
LAN toegestaan is. 

 
3.4. IP configuratie 
 

Het programmaonderdeel “Find EG-PMS-LAN” (zie Figuur #4) opent 
automatisch gedurende de installatieprocedure, maar kan ook later 
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altijd nog gestart worden via het startmenu van Windows: Start/All 
Programs/Gembird/Power Manager. De reeks IP-adressen waarin 
wordt gezocht is automatisch ingesteld, maar kan eventueel ook 
handmatig worden aangepast in de “Adapter subnet” vakjes. Klik 
vervolgens op “search” om het zoekproces te starten. 
 
LET OP: Alleen een EG-PMS-LAN die zich bevindt in hetzelfde 
lokale subnet kan worden gevonden. Als uw computer zich niet in 
hetzelfde (default) subnet bevindt als de EG-PMS-LAN (zoals 
waarschijnlijk het geval is als u voor optie B heeft gekozen, zie §3.2), 
dan zult u het IP-adres van uw computer handmatig moeten 
aanpassen om de EG-PMS-LAN te kunnen vinden. Als u 
bijvoorbeeld een EG-PMS-LAN wilt vinden (met standaard IP 
192.168.0.254), dan moet het IP-adres van uw computer 
gelijksoortig worden ingesteld: 192.168.0.XXX (waarbij XXX staat 
voor elk getal, bijvoorbeeld 1) en de subnet mask moet zijn ingesteld 
op: 255.255.255.0. 
 
Zodra het zoekproces is voltooid, verschijnen de IP-adressen van de 
gevonden EG-PMS-LAN apparaten in de lijst. Selecteer de EG-
PMS-LAN die u wilt gebruiken en klik op “Open” (zie Figuur #4).  
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Figuur #4 
 

 
 
Zodra u op “open” heeft geklikt wordt uw standaard internet browser 
geopend, zodat u toegang krijgt tot de ingebouwde web-server van 
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de EG-PMS-LAN. In het volgende hoofdstuk (4) wordt dit verder 
uitgelicht. 
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4. De web-server  
 

De EG-PMS-LAN heeft een ingebouwde web-server, waardoor het 
mogelijk is om het apparaat te bedienen via een standaard internet 
browser zoals Internet Explorer, FireFox, etc. 

 
4.1. Web-server login pagina 

 
Om toegang te krijgen tot de web-server van de EG-PMS-LAN, 
opent u Internet Explorer (of een andere browser) en type het IP-
adres van uw EG-PMS-LAN (bijvoorbeeld http://192.168.1.241) in de 
adresbalk. Zodra u de functie “Find EG-PMS-LAN” heeft gebruikt om 
uw EG-PMS-LAN te vinden, dan wordt automatisch de juiste website 
geopend. U krijgt als eerste de Login pagina in beeld (zie Figuur #5). 
 
LET OP: Java script moet ingeschakeld zijn in uw Internet browser, 
anders krijgt u de volgende foutmelding: WARNING! JAVASCRIPT 
IS DISABLED! 

 
Figuur #5 

 

http://192.168.1.241
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Het standaard wachtwoord is 1. Het is aan te raden om dit 
wachtwoord gelijk te wijzigen via de “Device settings” pagina (zie 
§4.6). 
Zodra u bent ingelogd krijgt u de Socket 1 Status pagina in beeld 
(zie §4.2).  
LET OP: Het kan zijn dat u eerst de “LAN settings” pagina (zie §4.5) 
moet openen om de IP-configuratie te voltooien. 
 

4.2. EnerGenie pagina 

Met behulp van de EnerGenie pagina (zie Figuur #6) heeft u altijd 
inzicht in de huidige status van alle programmeerbare 
stopcontacten en kunt u deze handmatig aan- en uitschakelen. U 
vindt de status van uw stopcontacten bovenaan de pagina. Hier 
vindt u ook de knoppen om deze stopcontacten aan- en uit te 
schakelen. 

LET OP: De stopcontacten hebben standaard de naam: 
Socket1/Socket2/Socket3/Socket4. Deze namen kunt u eenvoudig 
aanpassen via de “Socket Name Settings” (zie § 4.4).  

De EnerGenie pagina biedt u ook gratis de mogelijkheid om uw 
EG-PMS-LAN te bedienen vanaf elke computer ter wereld met 
internetaansluiting, zelfs als uw EG-PMS-LAN geen extern IP-
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adres heeft. Om wereldwijde toegang tot u EG-PMS-LAN mogelijk 
te maken hoeft u alleen de volgende eenvoudige stappen te 
volgen: 

• Registreer uw EG-PMS-LAN. Om ervoor te zorgen dat alleen de 
rechtmatige eigenaar internettoegang heeft tot de EG-PMS-LAN is 
het verstandig om het apparaat te registeren, zo koppelt u uw eigen 
EG-PMS-LAN aan uw eigen gebruikersaccount. Om uw EG-PMS-
LAN te registreren klikt u eenvoudig op “Register” op de EnerGenie 
pagina (zie Figuur #6). U wordt dan automatisch doorgelinkt naar de 
Login pagina van EnerGenie.com. Indien u al een eigen account 
heeft op EnerGenie.com, hoeft u alleen in te loggen om de 
registratie te voltooien. Als nieuwe gebruiker kunt u met de 
“Registration” knop op de Login pagina een nieuw account 
aanmaken. Zodra u bent ingelogd (zowel bij bestaand of nieuw 
account) is uw EG-PMS-LAN automatisch geregistreerd. 

• Vervolgens gaat u terug naar de EnerGenie pagina van uw EG-
PMS-LAN (zie Figuur #6). Klik op de “Activate” knop om uw eigen 
EG-PMS-LAN te laten communiceren met de EnerGenie.com 
server. De EnerGenie pagina zal zich vervolgens gaan verversen 
totdat de Status verandert in: Registered Activated Connected (zie 
Figuur #6).  
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Figuur # 6 
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Zodra uw registratie is geactiveerd verandert de naam van de 
Register knop naar: Login (opent de Login pagina van 
EnerGenie.com) en verandert de “Activate” knop in een “Deactivate” 
knop. Als u ooit besluit om uw EG-PMS-LAN niet meer via internet te 
willen bedienen, dan kunt u d.m.v. de “Deactivate” knop de 
verbinding tussen uw EG-PMS-LAN en de EnerGenie.com server 
verbreken.  

Als u ooit besluit dat u de registratie van uw EG-PMS-LAN wilt 
aanpassen en hem wilt toewijzen aan een andere 
gebruikersaccount, dan is dit mogelijk via de EnerGenie.com 
website (zie §5). 

Lees verder in hoofdstuk 5 voor details over het bedienen van uw 
EG-PMS-LAN via de EnerGenie.com website. 

 
4.3. Bediening van de stopcontacten  
 

De EG-PMS-LAN heeft vier programmeerbare stopcontacten en 
daarom heeft de EnerGenie pagina ook 4 corresponderende 
stopcontact-pagina’s. Op elk van deze statuspagina’s kunt u de 
huidige status van het desbetreffende stopcontact zien en kunt u 
met de aan/uit knop het stopcontact aan- en uitschakelen. Op deze 
pagina staat ook de lijst met ingeplande timerschakelingen voor dit 
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stopcontact. Het stopcontactnummer en de eventuele naam (zie § 
4.4) staan helemaal bovenaan de pagina (zie Figuur #7). 
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Figuur #7 
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In Figuur #7 is te zien dat stopcontact 1 op dit moment uitgeschakeld 
is, maar automatisch zal worden ingeschakeld op 14 januari om 
10:15 uur en om 18:00 uur dezelfde dag weer zal worden 
uitgeschakeld. Deze automatische timerschakeling zal zich elke dag 
herhalen (loop period of 1 day).  
Onderaan de pagina ziet u de klok van de web-server en eventuele 
informatie over de laatste succesvolle timer synchronisatie. 
Automatische timer synchronisatie is actief als de “Use NTP for timer 
correction” functie is ingeschakeld (zie §4.6). 
 
LET OP: Als er iets is misgegaan met het schakelen van een 
stopcontact (zou ingeschakeld moeten zijn, maar het hele apparaat 
staat uit, of hij zou uitgeschakeld moeten zijn, maar er staat toch 
spanning op), dan krijgt u de waarschuwing: Wrong voltage on 
socket! in beeld (zie Figuur #7). Deze waarschuwing kan ook 
aangeven dat het desbetreffende stopcontact defect is geraakt. 
 
Om het timerschema van een stopcontact in te stellen klikt u op de 
“Set schedule” knop. U krijgt dan de pagina in beeld die te zien is in 
Figuur #8.  
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Figuur #8 
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Kies de datum en tijd van het gewenste schakelmoment. Als u wilt 
dat bepaalde schakelmomenten zichzelf periodiek herhalen, vink 
dan de “Loop” optie aan en stel de gewenste periode in. Om de 
veranderingen in het timerschema op te slaan drukt op de “Apply” 
knop. Om het hele schema te wissen drukt op de “Clear schedule” 
knop. 

 
LET OP: Het hierboven beschreven timerschema wordt in het 
hardware-schema van uw EG-PMS-LAN opgeslagen. Dit hardware-
schema blijft zelfs actief als u uw EG-PMS-LAN tijdelijk uitschakelt. 
Zodra u het apparaat weer inschakelt schakelt hij direct naar de 
juiste instelling. Desondanks wordt het afgeraden om uw EG-PMS-
LAN voor een langere periode uit te schakelen, omdat de 
ingebouwde batterij een beperkte levensduur heeft. De 
gegarandeerde minimale levensduur van de batterij is 2 jaar bij een 
uitgeschakeld apparaat en 5 jaar bij een ingeschakeld apparaat. 

 
4.4. Naam stopcontact wijzigen 

 
Ga naar de “Socket name settings” pagina (zie Figuur #9) om de 
naam van de stopcontacten te kunnen wijzigen. De door u gekozen 
namen zijn zowel zichtbaar bovenaan de EnerGenie pagina (zie § 
4.2) als op de statuspagina van elk individueel stopcontact (zie § 
4.3).  
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LET OP: Een naam mag niet langer zijn dan 11 tekens. 
 
TIP: Vernoem de stopcontacten naar de apparaten die erop zijn 
aangesloten. Noem bijvoorbeeld stopcontact 1 “Televisie” als uw 
televisie op dit stopcontact is aangesloten. 
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Figuur #9 
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4.5. LAN settings pagina 
 

Figuur #10 
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Op de “LAN settings” pagina (zie Figuur #10) kunt u de DHCP, IP-
adres, Subnet mask, Gateway, DNS server and IP-filter (max. 3 IP-
adressen) gegevens en instellingen aanpassen. 
De gewijzigde gegevens worden direct van kracht zodra u op “apply” 
drukt. 
Het IP-adres, Subnet mask, Gateway en DNS server worden alleen 
gebruikt als de DHCP functie is uitgeschakeld. 
Als u de DHCP functie gebruikt, dan is het aan te raden om uw 
DHCP-server zo in te stellen dat EG-PMS-LAN altijd hetzelfde IP-
adres toegewezen krijgt. Om dit in te stellen heeft u het MAC adres 
van uw EG-PMS-LAN nodig. Het MAC adres kunt u terugvinden op 
de “LAN Settings” pagina en op de sticker onderop uw EG-PMS-
LAN. Het MAC adres is een vast gegeven en kan niet worden 
gewijzigd. 
Het is belangrijk om het DNS server adres goed in te stellen indien u 
de NTP timer correctie functionaliteit wilt gebruiken (zie § 4.6). 
De IP filter optie kunt u gebruiken om ongewenste toegang tot de 
server te voorkomen. Deze functie zorgt ervoor dat alleen computers 
met een IP-adres dat gelijk is aan IP1, IP2 of IP3 verbinding kunnen 
maken met de web-server. Zorg dat u er zeker van bent dat IP1, IP2, 
en IP3 correct zijn ingevoerd voordat u deze functie inschakelt. 
De “Power Manager client port” wordt gebruikt voor de verbinding 
met de Power Manager software, doorgaans is het niet nodig om 
deze instelling te wijzigen. 
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4.6. Device settings pagina 
 

Op de “device settings” pagina kunt u de naam, het wachtwoord en 
de systeemklok van uw EG-PMS-LAN instellen (zie Figuur #11). 

 
Figuur #11 
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Als u de timerschema’s van de EG-PMS-LAN wilt kunnen instellen, 
dient u eerst de interne klok in te stellen. Dit doet u door de lokale 
tijd en datum in te vullen. 
Het is ook mogelijk om de functie “Use NTP for timer correction” te 
gebruiken (deze functie is standaard ingeschakeld), dan wordt de tijd 
en datum automatisch overgenomen van de NTP server. Uw EG-
PMS-LAN zal elke 18 uur proberen contact te krijgen met de NTP 
server om de tijd te synchroniseren. 15 seconden nadat u op “apply” 
gedrukt heeft, gebeurt dit voor de eerste keer.  
Voor het correct functioneren van deze functie is het noodzakelijk 
dat er een geldig adres in het NTP server vakje ingevuld is (default 
“pool.ntp.org”). Als de NTP tijdscorrectie niet werkt, dan kunt u de 
NTP server kiezen die het meest geschikt is voor uw land via de 
website: www.pool.ntp.org. 
LET OP: Om de NTP tijdscorrectie goed te laten werken heeft uw 
EG-PMS-LAN een internetverbinding nodig en de juiste DNS server 
instellingen (zie § 4.5). 
Het wijzigen van de “Server name” kan handig zijn als u meerdere 
EG-PMS-LAN’s heeft en de verschillende web-servers uit elkaar wilt 
kunnen houden. Standaard heet de web server: “Server 1”. 
Het wachtwoord is nodig om toegang te krijgen tot uw EG-PMS-LAN, 
zowel via de web browser als via de PowerManager software (zie § 
6.0). Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig en maximaal 32 tekens 
lang. Het gebruik van leestekens en spaties is toegestaan. Alleen de 
eerste acht tekens zijn nodig om toegang te krijgen tot de 

http://www.pool.ntp.org
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PowerManager software. Het wachtwoord moet worden ingevoerd in 
het “Add LAN device” venster (zie § 7). 
De PowerManager software krijgt toegang tot de EG-PMS-LAN via 
een client port (standaard is dit poort 5000). U kunt deze poort 
aanpassen naar eigen wens, behalve naar poort 80, want deze is 
altijd in gebruik door de web-server. 
Vergeet niet op de “Apply” knop te drukken om uw wijzigingen op te 
slaan.  
 
4.7. Uitloggen uit de web-server  

 
  

Als u klaar bent met het gebruik van de EG-PMS-LAN, vergeet dan 
niet op “Log Out” te klikken in het hoofdmenu. Als u niks doet, dan 
wordt u na 10 minuten inactiviteit automatisch uitgelogd. Terwijl u 
ingelogd bent op de web-server, kan niemand anders tegelijkertijd 
inloggen. Als iemand dit toch probeert dan verschijnt de volgende 
melding in het scherm: Somebody with another IP has already 
logged in. Try again later. Via de PowerManager software (zie § 6) 
kan de EG-PMS-LAN wel altijd gebruikt worden. 
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5. EnerGenie.com gebruikersaccount 

Met uw gratis account op de website www.energenie.com kunt u 
vanuit elke locatie wereldwijd toegang krijgen tot uw EG-PMS-LAN, 
mits u toegang heeft tot internet. Zelfs met uw smartphone! Bekijk 
paragraaf 4.2 hierboven zodat u uw EG-PMS-LAN kunt registreren 
en uw verbinding kunt beheren. 

 
5.1. Inloggen 

Om in te loggen op uw account hoeft u alleen de internetbrosser op 
te starten via www.energenie.com/user/login.aspx. Voer uw login en 
wachtwoord in (zie figuur #12 hieronder) 

 
Figuur #12 

 

http://www.energenie.com
http://www.energenie.com/user/login.aspx
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Vink de box “Check remember” aan om uw inlognaam en wachtwoord 
op te slaan, zodat u dit de volgende keer niet opnieuw hoeft te doen. De 
website zal hiervoor een cookie aanmaken op uw computer. Als u alle 
cookies verwijdert (computer opschonen via het configuratiescherm), 
gaan de opgeslagen inloggegevens verloren. Mocht u het wachtwoord 
vergeten zijn, gebruik dan het knopje “forgot password”. U ontvangt dan 
een e-mail met het wachtwoord. 

 
5.2. Apparaatbeheer via de website 

Nadat u succesvol bent ingelogd, ziet u een lijst van geregistreerde EG-
PMS-LAN's (dit kunnen er dus ook meerdere zijn). Van elke EG-PMS-
LAN ziet u het bijbehorende stopcontact (zie figuur #13 hieronder) 
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Figuur #13 
 

 

 
Deze pagina ververst zichzelf regelmatig en laat u zien wanneer de 
laatste verversing van de gegevens heeft plaatsgevonden. Uiteraard 
kunt u ook de actuele status van elk stopcontact bekijken. 
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Klik op “user” om uw accountgegevens aan te passen  
 
Klik op “device” om de naam van uw EG-PMS-LAN aan te passen of 
deze naar een ander account over te zetten. 
 
Klik op “socket 1/2/3/4” om elk stopcontact een eigen naam te 
geven, bijvoorbeeld “Televisie” 
 
Klik op het on/off-icoon om het stopcontact aan of uit te zetten  
 
LET OP: het aan- of uitzetten kan alleen als de EG-PMS-LAN 
ingeschakeld is, verbinding heeft met het internet en geactiveerd is. 
 
LET OP: Bij “last seen online” kunt u bekijken wanneer en of  
de EG-PMS-LAN verbinding maakt met het internet 
 
 
6. PowerManager software 

 
Onze Power Management software ondersteunt niet alleen de door 
u aangeschafte EG-PMS-LAN, maar ook onze andere Energie 
Management producten (kijk voor onze andere producten op 
www.energenie.com). 

 
 

http://www.energenie.com)
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6.1. Uw EG-PMS-LAN vinden 

 
Om uw EG-PMS-LAN te kunnen vinden op onze site zijn de 
volgende handelingen noodzakelijk: 
 

• Installeer de bijgeleverde PowerManager software versie 4.0.0.0 (of 
nieuwer) op een computer die op uw netwerk aangesloten is. Na 
installatie verschijnt er een icoontje in de vorm van een stopcontact 
rechts onderin uw taalbalk. 

• Door dit icoon aan te klikken met de rechter muisknop krijgt u 
toegang tot het hoofdmenu van de PowerManager software (zie 
figuur #14) 
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Figuur #14 
 

 
 

Als u de optie “LAN devices” aanklikt, kunt u hierna uw nieuwe EG-
PMS-LAN toevoegen d.m.v. de optie “Add” (zie figuur #15).  
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Figuur #15 
 

 
 
In het scherm wat tevoorschijn komt als u op “Add” klikt (zie figuur # 
16) dient u het juiste IP-adres in te voeren. Het IP-adres kunt u 
terugvinden in het “LAN Settings” scherm van de web-server (zie 
figuur #10). Het poortnummer is 5000, het wachtwoord is het door u 
ingestelde wachtwoord (zie § 4.6), of het standaard wachtwoord (“1”). 
Om de verbinding met uw EG-PMS-LAN te verbreken, haalt u in de 
optie “Enable” het vinkje weg. Door het vinkje weer aan te vinken, 
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herstelt u de verbinding. Druk op “OK” om de wijzigingen te 
bevestigen: u gaat dan terug naar het “LAN Devices” menu. 
 

Figuur #16 

 

 
Na het maken van een verbinding met uw EG-PMS-LAN verschijnt 
er een groen rechthoekje naast de specifieke EG-PMS-LAN en 
verandert de status van het apparaat in “connected”. (Zie figuur #17). 
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Figuur #17 
 

  
 

• Om de instellingen van het apparaat aan te passen, klikt u op “Edit”. 
U kunt ook dubbelklikken op het apparaat. 

• Om de EG-PMS-LAN te verwijderen, klikt u op de “Remove” knop. U 
kunt ook meerdere EG-PMS-LAN's tegelijk verwijderen door deze te 
selecteren met de Ctrl-knop. Als u ALLE EG-PMS-LAN’s tegelijk wilt 
verwijderen, gebruik u de “Clear” knop. Let op, u kunt deze 
handelingen niet ongedaan maken. 
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Tip: Bovengenoemde handelingen kunt u sneller uitvoeren met 
behulp van een pop-up menu dat u kunt oproepen door met de 
rechtermuisknop op het desbetreffende apparaat te klikken.  

 
Mocht de statusindicatie van de EG-PMS-LAN aangeven dat deze 
niet verbonden is, dan kan dat de volgende oorzaken hebben: 

• U heeft een verkeerd IP-adres, verkeerde poort of onjuist 
wachtwoord ingevoerd 

• De gebruikte computer is niet aangesloten op uw netwerk 
• U probeert toegang te krijgen via een niet geautoriseerde computer: 

In de hardware-settings heeft u d.m.v. de IP-filter mogelijk 
aangegeven welke computers toegang mogen hebben tot de EG-
PMS-LAN. Pas het IP-adres van uw computer aan, of verander de 
instellingen van de IP-filter om het probleem op te lossen. (zie § 4.5 
van deze handleiding) 

• De EG-PMS-LAN is niet verbonden met uw netwerk. Om te 
controleren of de verbinding tot stand is gekomen doet u het 
volgende (uitvoeren van een zogenaamde ping-test):  

• Ga naar Start->Uitvoeren 
• Type cmd 
• Type ping <EG-PMS-LAN IP Adres>  

Indien er een verbinding is met bijvoorbeeld IP-adres 192.168.2.189, 
typt u “ping 192.68.2.189” en zal het scherm de afbeelding zoals 
figuur # 18 laten zien. 
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Figuur #18 
 

 
• In het geval dat de EG-PMS-LAN een goede verbinding heeft met 

het netwerk (de ping-test geeft een positief resultaat) maar nog niet 
reageert, reset dan de EG-PMS-LAN door de reset-knop (A) op de 
EG-PMS-LAN (zie figuur #2) te gebruiken. U kunt ook de EG-PMS-
LAN uitschakelen (zie figuur #1) en na 10 seconden weer 
inschakelen. 
 
LET OP: Het gebruik van de Reset-knop (A)(zie figuur #2) kan soms 
handig zijn als uw EG-PMS-LAN geen toegang krijgt tot het netwerk 
of niet correct functioneert. Bij het gebruik van deze reset-knop 
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wordt het apparaat opnieuw opgestart, maar zullen alle 
netwerkinstellingen behouden blijven. De systeemklok wordt echter 
ook gereset, waar u mogelijk uw ingestelde timer-schema’s opnieuw 
dient in te voeren.  
 
6.2. Het gebruiken van de EG-PMS-LAN 

 
Als de verbindingen tot stand zijn gekomen en alle instellingen 
correct zijn ingevoerd, kunt u het “LAN Devices” venster sluiten. U 
kunt nu de geïnstalleerde PowerManager software gebruiken door in 
uw taakbalk op het stopcontact icoontje te dubbelklikken, of met de 
rechtermuisknop het pop-up menu (zie figuur #14) te openen en 
“open” te kiezen. Het PowerManager hoofdscherm opent vervolgens 
vanzelf (zie figuur #19). Vanuit dit scherm heeft u toegang tot alle 
functies van uw EG-PMS-LAN. 
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Figuur #19 

 

  
 
De stopcontacten zijn aan- en uit te zetten door te dubbelklikken op 
de afbeeldingen van de stopcontacten. Een groen balkje betekent 
dat het stopcontact is ingeschakeld en dus onder spanning staat. Als 
het balkje naast het stopcontact rood is, staat het desbetreffende 
stopcontact uitgeschakeld. Door op de knop “Settings” te klikken, 
komt u terecht in het instellingenmenu van het desbetreffende 
stopcontact (zie figuur #20). 
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Figuur #20 

 

 
Als u het instellingenmenu eenmaal heeft geopend, kunt u bovenin 
het scherm de instellingen van alle aangesloten apparaten en 
stopcontacten wijzigen door deze te selecteren d.m.v. drop-down 
menu’s. 

• Met de “rename” knoppen kunt u de naam van aangesloten 
apparaten en stopcontacten wijzigen (bijvoorbeeld: device 1= 
stekkerdoos huiskamer en socket 1 = Televisie). 
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• Nog sneller apparaten aan-/uitzetten? Maak een snelkoppeling! Zet 
een vinkje in het “System tray” vakje om een snelkoppeling in de 
system tray (rechts in de taakbalk) te maken. U kunt uit 
verschillende icoontjes kiezen d.m.v. het drop-down menu. Kies 
bijvoorbeeld voor “computer” als u een icoontje van een computer 
wilt hebben. Voortaan hoeft u alleen op het icoontje te klikken om 
het desbetreffende apparaat aan- en uit te schakelen. 

• Nog sneller apparaten aan- en uitschakelen? Creëer een Hotkey. 
Vink de “Switch ON en Switch OFF” vakjes aan en kies uw eigen 
sneltoetsen. 

• U kunt de stopcontacten ook aan- en uit laten schakelen bij het 
opstarten en afsluiten van Windows. Stel de gewenste acties in het 
“Windows startup and shutdown events” venster in. Als u 
bijvoorbeeld wilt dat het stopcontact wordt ingeschakeld zodra u 
Windows opstart, dan vinkt u het vakje bij “On Windows startup” aan 
en kiest u voor “switch ON” met het drop-down menu.
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7. De basisfuncties van PowerManager  
 
7.1. Het hardware timer-schema instellen 
Met het Hardware timer-schema kunt u de stopcontacten van de 
EG-PMS-LAN tijdsgestuurd aan- en uitschakelen. Druk hiervoor op 
de “hardware schedule” knop in het “settings” scherm (zie §6.2). In 
het “timer schedule” venster (zie Figuur #21) klikt u vervolgens op de 
“Add” knop. 

Figuur #21 
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• Het “Add entry” venster verschijnt dan in beeld (zie Figuur #22). In 
dit venster kunt u de tijd en datum instellen en aangeven of het 
stopcontact op dat specifieke tijdstip aan- of uitgeschakeld dient te 
worden. 

Figuur #22 

 

• Om een bestaande invoer te bewerken klikt u op de “Edit” knop of 
dubbelklikt u op de bestaande invoerregel (zie Figuur #21). Het “Edit 
entry” venster (zie Figuur #23) verschijnt dan in beeld. 
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Figuur #23 

 

• Als u een bestaande invoer wilt verwijderen, dan selecteert u de 
desbetreffende invoer en klikt u op de “Remove” knop (zie Figuur 
#21). Door Ctrl en/of Shift ingedrukt te houden bij het selecteren 
kunt u meerdere invoerregels tegelijk selecteren en verwijderen. 
Door op de “Clear” knop (zie Figuur #21) te drukken wist u het hele 
schema. 

• Als u een bepaalde invoer wilt herhalen (bijvoorbeeld als u elke dag 
om 8:30 uur uw computer aan wilt laten gaan), gebruikt u de “Loop” 
knop (zie Figuur #21) en geeft u de gewenste herhaaltijd in in het 
“Edit loop period” venster dat dan in beeld komt (zie Figuur #24). 
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Figuur #24 

 

• Klik op de “Apply” knop (zie Figuur #21) om de wijzigingen in het 
timer-schema vast te leggen in het geheugen van de EG-PMS-LAN. 
Als er een incorrecte invoer is gedaan worden foutieve invoerregels 
uitgelicht en verschijnt er een foutmelding in beeld. Verbeter dan de 
foutieve invoer en klik nogmaals op de “Apply” knop. 

• Druk op de “Sync” knop (zie Figuur #21) om de interne klok van de 
EG-PMS-LAN gelijk te zetten met de klok van uw computer.  
LET OP: als u dit doet dan worden oude invoerregels uit het schema 
verwijderd. 

 
TIP: Als u in het “timer schedule” venster (zie Figuur #21) op de 
rechtermuisknop klikt, dan verschijnt er een pop-up menu met alle 
zojuist besproken functies. 
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Voor het instellen van het timer-schema gelden een aantal regels:  

• Een nieuwe invoer (schakelmoment) moet in de toekomst liggen. 
• Dubbele invoer is niet mogelijk 
• Maximaal 16 invoerregels per stopcontact mogelijk. 
• Het totaal aantal invoerregels is ook afhankelijk van de totale 

tijdsperiode waarin de opdrachten uitgevoerd moeten worden. 
• De periode tussen de eerste invoer en de laatste invoer mag niet 

meer dan 180 dagen bedragen. 
• Zonder “Loop” mag een schakelmoment niet meer dan 215 dagen in 

de toekomst liggen. 
• De “Loop” periode mag niet meer dan 180 dagen bedragen. 
 

LET OP: Het hardware timer-schema blijft ook actief als uw EG-
PMS-LAN tijdelijk is uitgeschakeld. Het wordt echter niet 
aangeraden om uw EG-PMS-LAN voor langere tijd uit te schakelen, 
omdat de ingebouwde batterij een beperkte levensduur heeft. Als 
deze batterij leeg raakt, gaan alle opgeslagen schema’s verloren. De 
gegarandeerde minimale levensduur van de batterij is 2 jaar bij een 
uitgeschakeld apparaat en 5 jaar bij een ingeschakeld apparaat. 
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7.2. Het software timer-schema instellen 
 
Door in het “Settings” venster op de “Software schedule” knop te 
drukken komt u in het software timer schema menu (zie Figuur #25). 
LET OP: Het software timer-schema werkt alleen als de beherende 
computer aan staat en de PowerManager software is geopend. 

Figuur #25 
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• Om een nieuwe schakelopdracht in te voeren klikt u op de “Add” 
knop. Het “Add task” venster verschijnt dan in beeld (zie Figuur #26). 

Figuur #26 

 

In het “Add task” venster, kunt u de “Switch ON time” en/of de 
“Switch OFF time” vakjes aanvinken en vervolgens daarachter de 
datum en tijd invoeren waarop het betreffende stopcontact aan- of 
uit moet schakelen. Als u een schakelmoment periodiek wilt 
herhalen dan vinkt u “Perform task every” aan en voert u de 
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gewenste herhaalperiode in. In de “Comment” tekstbalk kunt u 
eventuele opmerkingen noteren. Om de zojuist ingevoerde 
schakelopdracht actief of inactief te maken kunt u het vinkje bij 
“enabled” invullen of weghalen. Druk op “OK” om op te slaan.  

• Om een bestaande invoerregel te bewerken selecteert u deze regel 
(zie Figuur #25) en klikt u vervolgens op de “Edit” knop. U kunt ook 
dubbelklikken op de invoerregel. Het “Edit task” venster verschijnt 
dan in uw scherm (zie Figuur #27). 

Figuur #27 
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• Om een schakelmoment uit het schema te verwijderden selecteert u 
de betreffende invoerregel en klikt u op “Remove” (zie Figuur #25). 
Door Ctrl en/of Shift ingedrukt te houden bij het selecteren kunt u 
meerdere invoerregels tegelijk selecteren en verwijderen. Door op 
de “Clear” knop te drukken wist u het hele schema. 

 
TIP: Als u in het “software schedule” venster (zie Figuur #25) op de 
rechtermuisknop klikt, dan verschijnt er een pop-up menu met alle 
zojuist besproken functies. 
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7.3. Software-koppelingen instellen 
 
Klik op de knop “Application events” in het “settings” menu. In het 
“Application events” venster (zie Figuur #28) dat vervolgens 
verschijnt, kunt u het aan- en uitschakelen van stopcontacten 
koppelen aan het openen of sluiten van bepaalde programma’s op 
uw computer. Het is hier ook mogelijk om het aan- en uitschakelen 
van stopcontacten te koppelen aan het plaatsen of verwijderen van 
bestanden uit bepaalde mappen.  
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Figuur #28 

 

• Om een nieuwe programmagestuurde schakelopdracht in te voeren, 
klikt u op de “Add app” knop. Het “Add program event” venster 
verschijnt dan in beeld (zie Figuur #29). 
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Figuur #29 

 

In dit scherm kunt u een titel opgeven voor de betreffende 
schakelopdracht (bijv: schakel scanner aan). Vervolgens kunt u in 
het “Path name” veld de locatie van het .exe bestand typen, of deze 
locatie opzoeken met de bladerfunctie (…). Als u de bladerfunctie 
(…) gebruikt, kunt u ook een snelkoppeling naar het betreffende 
programma selecteren. De bestandslocatie wordt dan, indien 
mogelijk, automatisch overgenomen vanuit de snelkoppeling. Nadat 
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u de softwarekoppeling goed heeft ingesteld kunt u met vinkjes in de 
“On run en/of On exit” vakjes aangeven wat er moet gebeuren bij het 
openen en sluiten van het desbetreffende programma. 
LET OP: De “On run” schakeling vindt plaats direct nadat het eerste 
programmascherm is geopend en de “On exit” vindt plaats direct 
nadat het laatste scherm van het programma weer is gesloten. 
TIP: Gebruik de EG-PMS-LAN als een intelligente standby-killer. 
Laat uw scanner bijvoorbeeld automatisch aan en uit gaan als u een 
fotobewerkingsprogramma opent of sluit. Zo blijft apparatuur nooit 
per ongeluk aan staan. 
 

• Om een schakelmoment te koppelen aan het verplaatsen van 
bestanden klikt u op de “Add folder” knop (zie Figuur #28). Het “Add 
file event” venster verschijnt dan in uw scherm (zie Figuur #30). 
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Figuur #30 

 

Uw EG-PMS-LAN kan bijhouden of er bestanden van en naar een 
bepaalde map worden verplaatst en op basis hiervan stopcontacten 
in- en uitschakelen. In het “Add file event” venster kunt u de locatie 
van de map opgeven die gecontroleerd moet worden. Dit kan 
handmatig, of d.m.v. de bladerfunctie (…). U kunt de EG-PMS-LAN 
laten controleren op specifieke bestandsnamen of elke willekeurige 
bestandsmutatie laten gebruiken voor het initiëren van een 
schakelmoment. Gebruik in dit laatste geval een zogeheten wildcard 
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teken, zoals: *, ?. Vul vervolgens bij “On placing en/of On removal” 
in wat (aan/uit) er moet gebeuren als er een bestand aan de 
gecontroleerde map wordt toegevoegd, of eruit wordt verwijderd.  
 
LET OP: Het “On placing” schakelmoment vindt plaats zodra het 
eerste bestand in de geselecteerde map wordt geplaatst. Het “On 
removal” schakelmoment vindt plaats zodra het laatste bestand uit 
de geselecteerde map is verwijderd.  
TIP: Gebruik de EG-PMS-LAN als intelligente standby-killer voor de 
printer. Klik op de “Add folder” knop en voeg de printerspooler map 
toe door c:\\system32\spool\printers in het Path name veld in te 
voeren. Hierdoor schakelt de printer aan als u begint met printen en 
automatisch weer uit zodra u klaar bent. 
TIP: Als u meerdere printers op één computer heeft aangesloten, 
dan is het handig om elke printer zijn eigen printer spooler map toe 
te wijzen.  
 

• Om een bestaande invoer te wijzigen drukt u op de “Edit” knop, of 
dubbelklikt u op de betreffende invoerregel. (zie Figuur #28). Het 
“Edit file event” venster verschijnt dan in beeld (zie Figuur #31). 
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Figuur #31 

 

• Om een invoerregel te verwijderen, selecteert u de desbetreffende 
invoerregel en klikt u op de “Remove” knop (zie Figuur #28). U kunt 
meerder regels tegelijk selecteren door CTRL en/of SHIFT ingedrukt 
te houden. Door op “Clear” te klikken wist u de hele lijst in één keer. 
TIP: Alle functies zijn ook te gebruiken via het pop-up menu dat 
verschijnt als u in het schema op de rechtermuisknop klikt. 
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8. Geavanceerde mogelijkheden van de Power Manager  
 
De hieronder beschreven informatie is vooral geschikt voor meer 
gevorderde gebruikers van de EG-PMS-LAN. Klik op “Advanced 
features” in het Settingsmenu (zie § 6.2). Het venster, zoals te zien 
is in figuur #32, verschijnt dan in uw scherm. 
 

Figuur #32 
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8.1. Voltage alarm 
 
Elke keer dat het actuele voltage op een programmeerbaar 
stopcontact niet overeenkomt met het verwachte voltage, creëert het 
systeem een Voltage alarm. Bijvoorbeeld als een stopcontact aan 
zou moeten staan, maar er wordt geen spanning gemeten. Een 
dergelijk Voltage alarm zou bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen worden 
door een stroomstoring. Zodra deze storing is verholpen wordt het 
Voltage Alarm ook weer gereset. Een Voltage alarm kan ook worden 
veroorzaakt als een gepland schakelmoment niet uitgevoerd kan 
worden (switching malfunction).  
Standaard worden alle alarmmeldingen in een log file opgenomen 
en getoond in het pop-up “Alarm log” venster (zie Figuur #33).  
 

Figuur #33 
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Wellicht wilt u deze alarmmeldingen anders verwerken, bijvoorbeeld 
door een bepaald programma te openen of een email te versturen, 
etc. 
 

• Zet een vinkje bij “Disable alarm log window” om het pop-up venster 
uit te schakelen (geldt voor alle aangesloten apparaten). 

• Zet een vinkje bij “When alarm goes on” en klik op de bladerfunctie 
(…) om een programma (.exe file) in te stellen dat geopend moet 
worden in geval van een voltage alarm. 

• Zet een vinkje bij “When alarm goes off” en klik op de bladerfunctie 
(…) om een programma (.exe file) in te stellen dat geopend moet 
worden zodra het alarm weer uit gaat. 

 
8.2. EG-PMS-LAN delen op het netwerk 
 
Het is niet nodig om elke gebruiker binnen uw locale netwerk directe 
toegang te verschaffen tot de EG-PMS-LAN via het IP-adres. U kunt 
uw EG-PMS-LAN ook instellen als een gedeeld apparaat op uw 
server, zodat andere gebruikers erbij kunnen via deze server. 
Om uw EG-PMS-LAN in te stellen als een gedeeld apparaat op uw 
server klikt u op de “Device sharing” knop in het “Advanced 
Features” venster (zie Figuur #32). Het “Device sharing” venster 
verschijnt dan in beeld (zie Figuur #34) 
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Figuur #34 

 

Zet een vinkje voor “Share this device via network” als u 
netwerktoegang tot deze EG-PMS-LAN wilt toestaan (via deze PC). 
Om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot het 
apparaat kunt u een wachtwoord instellen. LET OP: Poort 6100 
moet open staan. Neem contact op met uw netwerkadministrator 
voor meer details.  
 
Om de gedeelde EG-PMS-LAN te gebruiken op een client PC 
installeert u de PowerManager software en kiest u “Shared devices” 
vanuit het hoofdmenu (zie Figuur #14). U krijgt dan onderstaand 
venster in beeld (zie Figuur #35). 
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Figuur #35 

 
 

Klik op de “Add” knop om een nieuw gedeeld netwerkapparaat toe te 
voegen. U krijgt dan het “Add network device” venster in beeld (zie 
Figuur #36). 
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Figuur #36 

 

Vul bij “Hostname” de netwerknaam in van de server die is 
verbonden met de EG-PMS-LAN. Vul de naam van de gedeelde EG-
PMS-LAN in het tekstvak bij “Device name”. Voer vervolgens het 
wachtwoord in. Door het vinkje bij “Enabled” weg te halen en terug 
te zetten kunt de netwerkverbinding verbreken en weer herstellen. 
Als u een gedeelde EG-PMS-LAN wilt vinden binnen uw netwerk 
klikt up op “Find”. Er verschijnt dan een dialoogvenster “Find network 
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device” in beeld. Kies de juiste server en vervolgens het juiste 
apparaat en klik dan op “OK”. 
Als u de instellingen van een bestaand netwerkapparaat wilt wijzigen 
klikt u op de “Edit” knop, of dubbelklikt u op het desbetreffende 
apparaat. (zie Figuur #35). Het “Edit network device” venster 
verschijnt dan in beeld (zie Figuur #37). 

Figuur #37 
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• Als u een gedeeld netwerkapparaat wilt verwijderen selecteert u het 
desbetreffende apparaat en klikt u op de “Remove” knop (zie Figuur 
#35). Door CTRL en/of SHIFT in te drukken kunt u meerdere 
apparaten tegelijk selecteren. U kunt ook alles tegelijk wissen door 
op de “Clear” knop te klikken. 

 
TIP: Als u binnen het “network devices” venster op de 
rechtermuisknop klikt, verschijnt er een shortcut menu van waaruit 
alle bovengenoemde functies toegankelijk zijn.  
 
8.3. De EG-PMS-LAN beheren via uw eigen software 
 
Om het mogelijk te maken de programmeerbare stopcontacten aan 
te sturen vanuit uw eigen software, dient u de volgende command 
line interface syntax te gebruiken:  
 

• pm.exe -[on | off] -device name -socket name  
 
Bijvoorbeeld:  
 

• "C:\Program Files\ Energenie\Power Manager\pm.exe" -on -My 
EnerGenie -Socket1  

• "E:\Utils\PM3\pm.exe" -off -My EnerGenie -Table lamp  
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• Execute pm.exe with -info key (pm.exe –info) om de volledige 
informatie te krijgen over de huidige status van de aangesloten 
apparaten. 

Voor elk van de aangesloten apparaten wordt de volgende 
informatie verschaft en geplaatst in de Info.ini file in de Power 
Manager map:  
 

• DeviceName: De naam die aan het apparaat is gegeven 
• Socket#name, waar # wordt vervangen door volgnummer 1/2/3/4:  

De naam die aan een stopcontact is gegeven 
• Socket#SwitchState, waar # wordt vervangen door volgnummer 

1/2/3/4:  TRUE, als een stopcontact is ingeschakeld, FALSE, als een 
stopcontact is uitgeschakeld  

• Socket#VoltageState, waar # wordt vervangen door volgnummer 
1/2/3/4: TRUE, als er spanning op een stopcontact staat, FALSE, als 
er geen spanning op een stopcontact staat;  
 
LET OP: Elke keer dat bovenstaande command line optie wordt 
uitgevoerd, wordt de oude data in de Info.ini file volledig 
overschreven.  
LET OP: Power Manager moet actief zijn. 
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9. Problemen oplossen 
  

Probleem Oplossing 

De automatische zekering is 
geactiveerd. 

De electronische belasting van de EG-
PMS-LAN is te hoog. Verwijder enkele 
aangesloten apparaten en reset de 
zekering. 

Schakelopdrachten worden 
niet uitgevoerd en het licht van 
de hoofdschakelaar is uit. 
 

De EG-PMS-LAN krijgt geen stroom. 
Controleer of de stekker goed is 
aangesloten en of de hoofdschakelaar is 
ingeschakeld. 

De status van de EG-PMS-
LAN in Power Manager 
verandert niet naar Connected 

Probeer het apparaat te pingen (zie § 6.1) 

EG-PMS-LAN is verbonden 
met het locale netwerk (ping 
test is succesvol), maar 
reageert niet.  
 

Reset de EG-PMS-LAN door op de 
Resetknop te drukken (zie Figuur #2), of 
zet het apparaat uit en aan met de 
hoofdschakelaar (Z) (zie Figuur #1). 

De verbinding met de EG-
PMS-LAN is verbroken. Het 
lijkt erop dat er iets mis is met 
het IP-adres. 

Controleer of de EG-PMS-LAN aan staat 
en is verbonden met het netwerk. Gebruik 
“Find EG-PMS-LAN” om de verbinding te 
herstellen. Of druk op de IP config (C)  
knop om IP-adres te verversen (zie § 3.2) 
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Waste disposal: 
 
 
      Do not deposit this equipment with the 
household waste. Improper disposal can harm 
both the environment and human health. For 
Information about waste collection facilities for 
used electrical and electronic devices, please 
contact your city council or an authorized 
company for the disposal of electrical and 
electronic equipment. 
 

Entsorgungshinweise: 
 
 
       Werfen Sie dieses Gerät nicht in den 
Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann 
sowohl der Umwelt als auch der menschlichen 
Gesundheit schaden. Informationen zu 
Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei 
Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten 
Stelle für die Entsorgung von Elektro-und 
Elektronikgeräten. 

Richtlijnen m.b.t. afvalverwerking 
 
 
      Batterijen en accu’s dienen als klein-
chemisch afval afgeleverd te worden bij 
toegewezen afvalverzamelpunten (zie 
www.afvalgids.nl). U dient ervoor te zorgen 
dat de batterijen/accu’s leeg zijn en dus geen 
stroom meer kunnen leveren. Let op, de 
batterijen/accu’s dienen onbeschadigd 
ingeleverd te worden. 
 
Gooi dit product niet weg in uw vuilnisbak. Dit 
kan zowel het milieu als de menselijke 
gezondheid schade toebrengen. Informatie 
over het inleveren van dit product kunt u 
inwinnen bij uw gemeentelijke vuilnisdienst of 
andere geautoriseerde instelling in uw buurt. 

Traitement des déchets: 
 
 
      Ne jetez pas cet appareil dans les déchets 
domestiques. Un traitement inapproprié peut 
être dommageable à l'environnement et à la 
santé humain. 
 
Vous trouvez des informations sur les centres 
de rassemblement des appareils vieux chez 
l'administration municipale ou  
 
chez un centre autorisé pour le traitement des 
appareils électriques ou électroniques. 

 

http://www.afvalgids.nl)
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WARRANTY CONDITIONS 
 

 

GARANTIE BEDINGUNGEN 
 

The warranty period is 36 months and begins with 
the sale to the end user. The receipt must clearly list 
the date of purchase and the part number, in addition 

it should be printed. Keep the receipt for the entire 
warranty period since it is required for all warranty 
claims. During the warranty period the defective 
items will be credited, repaired or replaced at the 

manufacturer's expense. Work carried out under the 
warranty neither extends the warranty period nor 
starts a new warranty period. The manufacturer 
reserves the right to void any warranty claim for 

damages or defects due to misuse, abuse or 
external impact (falling down, impact, ingress of 

water, dust, contamination or break). Wearing parts 
(e.g. rechargeable batteries) are excluded from the 
warranty. Upon receipt of the RMA goods, Gembird 
Europe B.V. reserves the right to choose between 
replacement of defective goods or issuing a credit 

note. The credit note amount will always be 
calculated on the basis of the current market value of 

the defective products 

 
Die Garantie beträgt 36 Monate ab Verkaufsdatum 
an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der 

Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte 
Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren 
Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da 
er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation 
ist. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, 

wahlweise durch den Hersteller entweder durch 
Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder 

im Austausch, behoben. Die Ausführung der 
Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung 

noch einen Neubeginn der Garantiezeit. 
Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder 

Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder 
durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, 
Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt 
wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der 

Garantie ausgenommen. 

 
Gembird Europe B.V. 

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere 
The Netherlands 

www.gembird.nl/support 
support@gembird.nl 
Tel. +31-36-5211588 

(0900-4362473 inside The Netherlands, € 0,15 p/m, 
mobile costs not included) 

Gembird Deutschland GmbH 
Overweg 27, 59494 Soest 

Deutschland 
www.gembird.de/support 

support@gembird.de 
Tel. +49-180 5-436247 

0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. 
Mobilfunkpreise können abweichen 

 

http://www.gembird.nl/support
mailto:support@gembird.nl
http://www.gembird.de/support
mailto:support@gembird.de
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GARANTIE VOORWAARDEN 

 
CONDITIONS DE GARANTIE 

De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in 
op de aankoopdatum van het product door de 
eindgebruiker. Op de aankoopbon moeten de 

aankoopdatum en productomschrijving duidelijk 
vermeld staan. Gelieve de aankoopbon de gehele 
garantieperiode te bewaren, deze is ten alle tijden 

benodigd voor alle garantie aanspraken. Tijdens de 
garantieperiode zullen alle gebreken verholpen of 

vervangen worden door de fabrikant d.m.v. reparatie, 
omruiling van het defecte onderdeel of het gehele 
apparaat. Aanspraken tijdens de garantieperiode 

leiden niet tot verlenging hiervan. Garantieaanspraak 
vervalt bij schade of gebreken die ontstaan zijn door 

oneigenlijk gebruik, misbruik of invloeden van 
buitenaf (vallen, stoten, water, stof, vuil of breken). 
Slijtagegevoelige onderdelen (b.v. batterijen) zijn 

uitgesloten van garantie. Bij ontvangst van de RMA 
goederen behoudt Gembird zich het recht om te 

kiezen tussen vervanging van de defecte waren of 
het uitgeven van een kreditnota. Het bedrag van de 
kreditnota zal altijd gecalculeerd zijn op basis van de 

huidige marktprijs voor het defecte produkt. 

Garantie est de 36 mois a partir de la date d’achat de 
l'utilisateur final. Le talon de garantie doit énumérer 

clairement la date d'achat et le type d'appareil. 
 Conservez le reçu d'achat pendant toute la durée de la 
garantie car elle est nécessaire pour toute réclamation. 

 Au cours de la période de garantie tous les défauts 
doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la 
réparation ou la remplacement de la pièce défectueuse 
ou l'ensemble du produit. Les travaux effectués sous 

garantie ne prolongent pas la période de garantie ni ne 
commencent pas une nouvelle période de garantie.  

Le fabricant se réserve le droit d'annuler toute demande 
de garantie pour les dommages ou défauts dus à une 

mauvaise utilisation, abus ou les effets externes (chute, 
choc, pénétration de l'eau, la poussière, etc..).  

Les pièces d'usure (par exemple les piles rechargeables) 
sont exclus de la garantie.  

Dès réception de la marchandise sous garantie, le SAV 
de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir 
entre le remplacement des produits défectueux ou de 

délivrer un avoir. 
Le montant d’avoir sera toujours calculée sur la base de 
la valeur actuelle du marché des produits défectueux. 

Gembird Europe B.V. 
Wittevrouwen 56, 1358CD Almere 

The Netherlands 
www.gembird.nl/support 

support@gembird.nl 
Tel. 0900-4362473 

€ 0,15 p/m binnen Nederland 
Exclusief mobiele telefoonkosten 

Gembird Europe B.V. 
Wittevrouwen 56 

1358CD Almere,   The Netherlands 
www.gembird.nl/support 

support@gembird.nl 
Tel. +31 (36) 5211588 

Prix d'appel depuis telephone fixe Pays-Bas : 0.15 euro / min 
Prix d'appel depuis telephone mobile / autre pays - selon 

operateur 

http://www.gembird.nl/support
mailto:support@gembird.nl
http://www.gembird.nl/support
mailto:support@gembird.nl
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
1. Гарантийное обслуживание предоставляется в течение 
срока гарантии, при наличии правильно и четко заполненного 
гарантийного талона, и изделия в полной комплектации. 
Серийный номер и модель изделия должны соответствовать 
указанным в гарантийном талоне.  
2. Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное 
устранение всех неполадок (ремонт), или замену изделия на 
новое (аналогичное).  
3. Гарантия не распространяется на неисправности, 
вызванные следующими причинами: 
•  использование изделия не по назначению. 
• нарушение условий эксплуатации, хранения или перевозки 
изделия, которые указаны в настоящей инструкции. 
• подключение нестандартных или неисправных периферийных 
устройств, аксессуаров. 
•  механические повреждения, попадание внутрь изделия 
посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых. 
•  ремонт изделия не уполномоченными на то лицами.  
4. Комплектность и внешний вид изделия проверяются 
Покупателем при получении товара в присутствии персонала 
фирмы.  
Послепродажные претензии по укомплектованности и 
внешнему виду не принимаются. 
 
Наименование изделия:  ___________________________ 
 
Модель  _________________________________________ 
 
Серийный номер  _________________________________ 
 
Срок гарантии  ___________________________________ 
 
Дата продажи «____» ___________________ 20____ года 
 
Фирма-продавец:  _________________________________ 
Адрес и телефон фирмы-продавца:  
________________________________________________ 
М.П.  С условиями гарантии ознакомлен и согласен: 
 
Продавец: _____________  Покупатель: _____________ 

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну 
гарантії, при наявності Гарантійного талону, заповненого 
належним чином, та виробу в повній комплектації. 
2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі 
порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення 
виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу. 
3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках: 
- наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього 
втручання; 
- пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним 
випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб 
сторонніх предметів, рідин, комах, тощо; 
- пошкодження викликані застосуванням або підключенням 
нестандартних або несправних периферійних пристроїв, 
аксесуарів;  
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові 
аксесуари;  
З гарантійними умовами згоден.  
 
Підпис покупця:  ____________________  
 
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №  __________________________ 
 
Товар/модель  ____________________________________ 
 
Серійний номер __________________________________ 
 
Термін гаранії ____________________________________ 
 
Дата продажу ____________________________________ 
 
Продавець (назва, телефон)  
 
_________________________________________ 
 
Печатка та підпис продавця  
 
_________________________________________ 
З гарантійних питань звертайтесь до сервісних центрів 
Gembird. Про адреси та контакти Ви можете дізнатись на сайті 
www.gembird.ua або по телефону 044-4510213. 
 

 

http://www.gembird.ua

