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1.0 Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige e-Domotica product! Dit product is
door de technische experts van e-Domotica uitgebreid getest. Mocht dit product
ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kunt u een beroep doen op de vijf jaar
garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom
zorgvuldig.

1.1 Functies en kenmerken
Schakel draadloos LED lampen en spaarlampen, waar u maar bent dankzij de
EM6616 e-Domotica Relais Schakelaar.
Met deze relais schakelaar kunt u tot maar liefst 1000W aan verlichting schakelen via
het sensor bedieningsvlak. Maar ook, na aanmelding, draadloos via het e-Centre
basisstation, waar u maar bent.

1.2 Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:
•
e-Domotica Relais Schakelaar
•
Sensor bedieningsvlak
•
Enkelvoudig afdekraam
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•

Handleiding

1.3 Technische tekeningen

Afbeelding 1

Afbeelding 2

2.0 Zo monteert u de relais schakelaar
Levensgevaar door elektrische stroom.
Indien u niet voldoende ervaring of kunde heeft op het gebied van het aansluiten van
elektrische apparaten, ga dan niet verder en laat dit doen door een gediplomeerd
persoon. Als u toch doorgaat kunt u gewond raken of zelfs worden geëlektrocuteerd.
Levensgevaar door elektrische stroom.
Ook bij een uitgeschakelde verbruiker kan spanning aan de uitgang aanwezig zijn. Bij
werkzaamheden aan aangesloten verbruikers dienen deze altijd via de
voorgeschakelde zekering spanningsvrij geschakeld te worden.
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Nuldraad vereist
Om deze relais schakelaar te kunnen monteren is een (blauwe) nuldraad vereist op de
montageplek.
1.
2.

Relais schakelaar voor de gewenste functie bedraden, zoals weergegeven.
De elektronische basis zodanig in de schakelaardoos monteren, dat de
penaansluiting (afbeelding 1A) zich aan de onderzijde bevindt.

Let op: De contactpennen aan de achterzijde van het sensor bedieningsvlak kunnen
bij sterke kanteling verbuigen. Het sensor bedieningsvlak daarom altijd zo recht
mogelijk plaatsen.

3.0 Zo monteert u het sensor bedieningsvlak
Steek het sensorvlak met afdekraam in de inbouwsokkel. Draai het sensorvlak bij het
insteken zodanig, dat de uitsparing aan de achterzijde zich aan de onderzijde bevindt
en de pen (1A) van de sokkel opneemt. Bij het insteken brengt de stekker aan de
achterzijde de verbinding voor de stroomvoorziening en de data-uitwisseling tot stand.

3.1 De schakelaar toevoegen aan een e-Domotica e-Centre
Let op: Het is mogelijk dat het vakje ‘Hoog vermogen ’aangevinkt dient te worden
onder de ‘Toevoegen’ knop. Deze optie zorgt ervoor dat de toegevoegde 230V
gevoede apparaten een groter bereik krijgen. Bijvoorbeeld: Als uw e-Centre in uw
woonkamer is gesitueerd en de schakelaar op zolder, dan kunt u ‘Hoog vermogen
’aanklikken voor een groter bereik.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zorg ervoor dat uw computer volledig is opgestart.
Open de webbrowser van uw computer.
Vul dan in de adresbalk in: ‘http://ecentre’ en druk op de ‘Enter’ toets van uw
toetsenbord.
De webpagina van uw e-Centre wordt getoond. Als de wizard is gestart, sluit dan
de wizard via de link ‘Wizard afronden’ onderaan de pagina.
Klik op ‘e-Domotica producten’.
Klik op de ‘Toevoegen’ knop. Uw e-Centre begint te zoeken naar nieuwe eDomotica apparaten.
Druk driemaal binnen 1,5 seconden, op de knop van uw nieuwe sensor
bedieningsvlak.
De melding ‘Product gevonden’ verschijnt.

Als het apparaat niet wordt gevonden, druk dan op de ‘Verwijder’ knop in de
webpagina van uw e-Centre en druk daarna driemaal binnen 1,5 seconden op het
sensor bedieningsvlak. U kunt nu de schakelaar op de juiste wijze toevoegen, ga
daarvoor terug naar stap 6.
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9.

Geef het gevonden en verbonden apparaat een naam, selecteer een pictogram,
selecteer een locatie en klik op ‘Opslaan’.
10. De schakelaar is nu toegevoegd aan uw e-Centre. Uw e-Centre kan nu de
aangesloten belasting op de schakelaar aansturen.

4.0 Zo bedient u de schakelaar
U kunt de schakelaar met de volgende bedieningselementen bedienen:
•
In de ruimte met het sensor bedieningsvlak
•
Via het EM6505 e-Domotica e-Centre basisstation
•
EM6511 e-Domotica afstandsbediening (gebruik maken van een scène)
•
Smartphone of tablet

5.0 Zo vervangt u de zekering
Levensgevaar:
Netspanning eerst uitschakelen.

Afbeelding 3
1.
2.

Controleer of de netspanning is uitgeschakeld, met bijvoorbeeld geïsoleerde
spanningzoeker.
Afbeelding 3: Zekeringhouder naar voren eruit trekken en zekering C vervangen
(reservezekering B (zekeringtype T 1.6 H)).

6.0 Zo reinigt u het sensorvlak
Let op: Door reiniging met schoonmaakmiddelen of natte doeken kan het apparaat
ernstig beschadigd raken. Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
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7.0 Wat te doen bij storingen?
De verbruiker kan niet ter plaatse via het sensorvlak bediend worden.
Zorg ervoor dat het sensorvlak stevig vastzit op de sokkel.
De verbruiker kan niet met de zendtoets bediend worden.
Controleer of het maximale bereik in acht genomen is, en of zich geen metalen
oppervlakken zoals metalen kasten en dergelijke in het Z-wave zendtraject bevinden.

7.1 Terugzetten van het sensorvlak in de toestand bij
levering (reset)
In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om het sensorvlak (en evt. ook de andere
apparaten van het Z-wave systeem) terug te zetten in de toestand bij levering en
het Z-wave systeem opnieuw te configureren:
1. Druk binnen ca. 1,5 seconden drie keer op het sensorvlak. De aangesloten
verbruiker wisselt één keer kort zijn schakeltoestand.
2. Houdt het sensorvlak vervolgens ca. 5 seconden ingedrukt tot de aangesloten
verbruiker uitgaat. Het sensorvlak bevindt zich weer in de toestand bij levering.
Let op.
Bij het terugzetten in de toestand bij levering gaan alle instellingen en verbindingen
van dit apparaat verloren. U dient het product daarna opnieuw aan te melden op uw eCentre basisstation, zoals eerder vermeld in deze handleiding.

8.0 Veel gestelde vragen
De meest recente veelgestelde vragen voor dit product kunt u vinden op de
supportpagina van dit product. e-Domotica zal deze veelgestelde vragen regelmatig
bijwerken zodat u bent voorzien van de meest recente informatie.
Bezoek de e-Domotica website voor meer informatie:
http://www.e-domotica.com/nl/tips-en-advies

9.0 Service en ondersteuning
Deze handleiding is door de technische experts van e-Domotica met zorg opgesteld.
Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van dit eDomotica product, vul dan het supportformulier in op de website:
http://www.e-domotica.com/nl/klantenservice
U kunt tevens gebruik maken van het e-Domotica servicenummer. Bel (0900-3646368
(1 euro per gesprek*) of, in geval u woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct
per minuut*).
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*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

10.0 Waarschuwingen en aandachtspunten
Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige
(draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in
bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van
deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met de (lokale) overheid voor meer
informatie over deze beperkingen.
Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding, speciaal wanneer het apparatuur
betreft wat geassembleerd dient te worden.
Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat.
Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.
Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd eDomotica personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf
gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie
voorwaarden, ga naar het volgende hoofdstuk.
*Tip: e-Domotica handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt.
Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte
handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt
altijd direct geüpdate met de nieuwste informatie.
Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst
onze website www.e-domotica.com waar de meest recente handleiding te
downloaden is.
Tevens vindt u op onze website in de Veelgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel
informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen,
vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden.

11.0 Garantievoorwaarden
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle e-Domotica producten, tenzij anders
aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands eDomotica product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de
aankoop door de eerste eigenaar. Deze garantieregeling is van toepassing op alle eDomotica producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende
product. Voedingen, batterijen, accu’s, antennes en alle andere producten niet
geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen
dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de e-Domotica garantieregeling. De
garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij
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opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan eDomotica.

12.0 Verklaring van Overeenstemming
Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de
Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met
betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@edomotica.com. U kunt ook een brief sturen naar:
e-Domotica
Postbus 123
3770 AC Barneveld
Nederland
Vermeld bij uw aanvraag duidelijk ‘Verklaring van Overeenstemming’ en het
artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming
opvraagt.

Trademarks: all brand names are trademarks and/or
registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been
created with the utmost care. No legal rights can be derived
from these contents. e-Domotica cannot be held
responsible, nor liable for the information contained in this
document. e-Domotica is part of Cross Hardware BV
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