Sterowanie RoomManager'em przez Pilota Podczerwieni 
RoomManager'y (RM) posiadają predefiniowane kody sterujące pilota dla każdej funkcji sterowania. Odnoszą się one do pilota SONY RMT-V260, który bardzo dobrze nadaje się do sterowania systemem eHouse. Indywidualnie, np przy konflikcie z innymi urządzeniami AV lub decyzji o wyborze innego pilota, można przeprogramować znaczenie kodów i przycisków w pilocie (w aplikacji eHouse), a następnie wgrać ustawienia do RM. Opisy przycisków odnoszą się do pilota SONY RMT-V260.


Zmiana stanu wyjścia cyfrowego (odbiornika sterowanego przekaźnikiem)

1. Na pilocie należy wcisnąć przycisk (Input Select)
2. Nr wyjścia
3 Nacisnąć jeden z przycisków: 
·			(POWER) dla zmiany stanu (ON->OFF lub OFF->ON), 
·			(Play) - włączenie,
·			(Stop) - wyłączenie.

Przykłady:
(Input Select) -> (1) -> (3) -> (Play)  	= Włączenie wyjścia nr 13
(Input Select) -> (7) -> (Stop)  		= Wyłączenie wyjścia nr 7
(Input Select) -> (1) -> (7) -> (Power)  	= Zmiana stanu wyjścia nr 17

Zmiana profilu użytkownika (programu)

1. Na pilocie należy wcisnąć przycisk (Smart File)
2. Nr programu
3. (OK)

Przykłady:
(Smart File) -> (1) -> (3) -> (OK)  	= Wybór programu 13
(Smart File) -> (7) -> (OK)  		= Wybór programu 7
(Smart File) -> (1) -> (7) -> (OK)	 	= Wybór programu 17

Przesunięcie progów wejść analogowo cyfrowych

1. Na pilocie nacisnąć przycisk (Audio Monitor)
2. Nr wejścia analogowego.
3. Koło przewijania zgodnie z kierunkiem zegara (+) przeciwnie (-)  ( jeden impuls = przesunięcie o (5V*1/1024) pełnej skali pomiarowej dla napięcia ok 5mV, dla temperatury ok. 0.5 st).

Np zwiększenie  ogrzewania o 1,5 stopnia, sterowanego przez czujnik temp podłączony do wejścia 2 przetwornika ADC.
1. (Audio monitor) -> (2) -> (Koło przewijania +) -> (Koło przewijania +) -> (Koło przewijania +) 

Sterowanie poziomem oświetlenia
 
1. Wcisnąć przycisk (Display)
2. wybrać nr ściemniacza:
·	1-3 -> Dla Ściemniaczy nr (1..3)  PWM
·	9    -> dla rwszystkich ściemniaczy PWM
·	0    -> dla włączania/wyłączania kolejnych wyjść cyfrowych (grup oświetleniowych)
3. Wybrać jedną z funkcji sterowania, Wyłącz (Stop), Włącz (Play), Przełącz (Power),"+" (Przekręcić pokrętło zgodnie dla zwiększenia), "-" (Przekręcić pokrętło przeciwnie dla zmniejszenia poziomu oświetlenia).
4. (Wyłącz) - 
	Dla nr ściemniacza:
	1-3  -> W przypadku ściemniaczy PWM (aby zatrzymać wzrost lub zmniejszanie) jeśli ściemniacz aktualnie zmienia swoje ustawienia, 
		Jeśli ściemniacz nie zmienia ustawień to naciśnięcie tego przycisku inicjuje ściemnianie.
	9     -> Jeśli ściemniacze zmieniają ustawienia zatrzymuje zmianę wszystkich ściemniaczy, 
		jeśli ściemniacze nie zmienia ustawień inicjuje ściemnianie wszystkich ściemniaczy,
4 (Przełącz)
	Dla nr ściemniacza:
	1-3  -> Jeśli poziom ściemniacza jest równy zero inicjuje rozjaśnienie danego ściemniacza, w przeciwnym razie inicjuje jego ściemnianie,
4 (Włącz)
	Dla nr ściemniacza:
	1-3 -> Inicjuje wzrost poziomu oświetlenia na danym ściemniaczu (Do całkowitego rozjaśnienia lub manualnego zatrzymania),
	9    -> Inicjuje wzrost poziomu wszystkich ściemniaczy (Do całkowitego rozjaśnienia lub manualnego zatrzymania).
4 (-)
	Dla nr ściemniacza:
	0    -> wyłącza ostatnie włączone wyjście  (grupę oświetleniową)
	1-3 -> inicjuje zmniejszanie poziomu danego ściemniacza (Do całkowitego zgaszenia lub manualnego zatrzymania)
	9   -> inicjuje zmniejszenie poziomu świecenia wszystkich ściemniaczy (Do całkowitego zgaszenia lub manualnego zatrzymania)
4. (+)
	Dla nr ściemniacza:
	0    -> włącza następne wyjście  (grupę oświetleniową)
	1-3 -> inicjuje zwiększanie poziomu danego ściemniacza (Do całkowitego rozjaśnienia lub manualnego zatrzymania)
	9   -> inicjuje zwiększanie poziomu świecenia wszystkich ściemniaczy (Do całkowitego rozjaśnienia lub manualnego zatrzymania)
Np
(Display) -> (1) -> (+) ->......(oczekiwanie np 10s)....-> (Stop) - Rozpoczęcie zwiększania poziomu świecenia ściemniacza 1 i zatrzymanie wzrostu po 10s
(Display) -> (9) -> (+)  - Rozpoczęcie rozjaśniania wszystkich ściemniaczy (do momentu naciśnięcia przycisku Stop lub osiągnięcia maksymalnego poziomu świecenia)
(Display) -> (+) - Włączenie następnej grupy oświetleniowej (kolejnego odbiornika)
(Display) -> (-) - Wyłączenie bierzącej grupy oświetleniowej (ostatniego włączonego odbiornika)
(Display) -> (9) -> (-)  -> (oczekiwanie) -> (Display) -> (1) -> (Stop) - Rozpoczęcie gaszenia wszystkich ściemniaczy, zatrzymanie ściemniacza 1 w porządanej pozycji, pozostałe ściemniacze zostaną wygaszone po upłynięciu pewnego czasu.

Sterowanie wyjściami innego RoomManagera

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem komputera PC i aplikacji eHouse. Komputer musi pracować z uruchomioną aplikacją eHouse.
1. Nacisnąć przycisk (Menu)
2. Wybrać nr RM (Address Low)
3. Nacisnąc przycisk zatwierdzenia (OK)
4. Dalej postępować jak w przypadku sterowania oświetleniem lokalnego RM (Input Select -> (nr wyjścia) - (Power lub Play lub Stop)
5. Obsługa lokalnego RM zostanie przywrócona po ok 2 minutach nieaktywności pilota lub po wybraniu urządzenia (RM) 0.

np.
(Menu) -> (2) -> (OK) Wybranie drugiego RM (o adresie bazowym = 55,2)
(Input Select) -> (1) -> (2) -> (Power) Zmiana stanu 12 wyjścia na wybranym RoomManagerze
(Input Select) -> (1) -> (0) -> (Play) Włączenie 10 wyjścia na wybranym RoomManagerze
(Input Select) -> (4) -> (Stop) Wyłączenie 4 wyjścia na wybranym RoomManagerze
(Menu)  -> (OK) Wybranie bierzącego  RM. 

Sterowanie Aplikacją Winamp

Aplikacja Winamp musi być zainstalowana i uruchomiona na komputerze będącym serverem systemu eHouse. Aplikacja eHouse musi być uruchomiona na tym komputerze.
Przyciski predefiniowane do obsługi aplikacji winamp i odpowiadające im funkcje:
Pause			Winamp (Play) lub powtórne odtworzenie bierzącego utworu
SAT			Winamp (Stop) wyciszenie granego utworu i zatrzymanie
Index Next		Winamp (Next Track) Następny utwór
Index Prev		Winamp (Prev  Track) Poprzedni utwór
>>			Winamp (FF) Przewinięcie do przodu o kilka sekund
<<			Winamp (Rew) Przewinięcie do tyłu o kilka sekund
SP/LP			Winamp (Shuffle) Włączenie/wyłączenie przypadkowej kolejności odtwarzania utworów
Wide			Winamp (Repeat) Włączenie/wyłączenie powtarzania odtwarzania danej listy utworów
Vol+			Winamp (Volume+) Zwiększenie głośności o 1%
Vol-			Winamp (Volume-)  Zmniejszenie głośności o 1%

2. Przyporządkowanie zdarzeń bieżącego kontrolera pomieszczeń przyciskom pilota
RoomManager posiada funkcje wykonania zdarzenia systemowego po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku pilota sterującego (max 240).
Aby stworzyć definicje kodów pilota dla danego kontrolera pomieszczeń należy wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń oraz typ pilota (Sony) w ustawieniach ogólnych a następnie wybrać z listy odpowiedni sygnał. Jeśli chcemy nadać nową nazwę można ją wpisać w odpowiednim polu. Z listy należy wybrać zdarzenie, które będzie uruchamiane po naciśnięciu przycisku. Następnie należy nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" a następnie nacisnąć wymagany przycisk pilota. Kod pilota powinien się pojawić na nagłówku przycisku. Następnie należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i ten sam przycisk pilota. Po pojawieniu się kodu na nagłówku przycisku należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod". 
Po zaprogramowaniu wszystkich potrzebnych przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".

Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez emulację sygnałów pilotów w różnych standardach
RoomManager'y posiadają wbudowane funkcje emulacji sygnałów pilotów podczerwieni do sterowania sprzętem A/V różnych firm. Mają możliwość nauczenia się kodów sterujących (maksymalnie 248 kodów dla każdego RM), a po ich zaprogramowaniu utworzenia z nich standardowych zdarzeń systemowych i uruchamianiu w dowolny sposób.

3. Definiowanie sygnałów pilotów, sterujących urządzenia zewnętrzne
Aby dodać sygnał pilota do sterowania urządzeń zewnętrznych (TV, HiFi, Video, DVD itd) pod kontrolą danego kontrolera pomieszczeń należy:
- wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń w ustawieniach ogólnych.
- wpisać nazwę opisującą dany sygnał np. (TV ON/OFF).
- następnie należy nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i nacisnąć wymagany przycisk pilota. Kod pilota powinien się pojawić na nagłówku przycisku. 
- należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod" i ten sam przycisk pilota. Po pojawieniu się kodu na nagłówku przycisku należy ponownie nacisnąć przycisk "Odczytaj Kod". 
- jeśli w oknie rezultatów pojawi się komunikat o zgodności kodów należy dodać go do listy naciskając przycisk "Dodaj".
- po zaprogramowaniu wszystkich potrzebnych przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".

4. Tworzenie makr - sekwencji 1 do 4 komend pilota
Aby utworzyć sekwencję 1 do 4 komend pilota do sterowania urządzeń zewnętrznych (TV, HiFi, Video, DVD itd) będącego pod kontrolą danego kontrolera pomieszczeń należy:
- wybrać z listy odpowiednią nazwę kontrolera pomieszczeń w ustawieniach ogólnych.
- nacisnąć przycisk "Dodaj" i przejść na koniec listy (jeśli chcemy dodać) lub wybrać z listy pozycję do zastąpienia.
- w polach 1, 2, 3, 4 wybierz chronologicznie sygnały pilota zdefiniowane w grupie 3. Sygnały te będą wykonywane w tej samej kolejności.
- po zaprogramowaniu wszystkich potrzebnych przycisków należy nacisnąć przycisk "Zapisz kody".
- na zakończenie w ustawieniach ogólnych należy nacisnąć przycisk "Zapisz Ustawienia", aby wygenerować zdarzenia podczerwieni.




