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Emergency Pendant
Noodoproep knop

EM6640 Draadloze Noodoproep Knop

EM6640 Wireless Emergency Pendant

Inhoud van de verpakking
• Noodoproep knop (met koord en batterij)
• Polsband
• Alarmontvanger met voedingsadapter
• Schroeven en pluggen
• Datakabel met één RJ12 stekker

Package contents
• Emergency pendant button (with cord and battery)
• Wrist band
• Alarm receiver with power supply adapter
• Screws and plugs
• Data cable with one RJ12 connector

Benodigdheden:
• Platte kleine schroevendraaier
• Kabelstripper
• EM6515 e-Domotica Interface Koppeling (volledig geïnstalleerd en toegevoegd aan basisstation)

Equipment needed:
• Small flat screwdriver
• Wire stripper
• EM6515 e-Domotica Interface Link (fully installed and included to the base station)

Montageplaats alarmontvanger bepalen

Determine mounting location

Bepaal een geschikte locatie voor de montage van de alarmontvanger, bij voorkeur een centrale locatie
om daarmee een optimale ontvangst te verkrijgen. Bijvoorbeeld in de woonkamer. Er dient een dubbele
230V wandcontactdoos aanwezig te zijn voor het aansluiten van de adapter en het aansluiten van de
EM6515 Interface link met het e-Centre.

Determine a proper location to mount the alarm receiver, a central location is recommended to have an
optimal wireless reception throughout the house. For example in the living room. You need to have a
double mains outlet in the area to plug in the adapter of the alarm receiver and to plug in the power cable
of the EM6615 e-Domotica interface link.

Monteer de alarmontvanger niet aan of dicht bij metalen kasten of andere draadloze zendapparatuur
omdat dit de draadloze verbinding negatief kan beïnvloeden.

Do not mount the alarm receiver too close to or on metal cabinets or other wireless transmitters, to avoid
interference with the wireless connection.
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Installatie van de alarmontvanger

Installing the alarm receiver

1. Schroef de bovenkant los van de bodemplaat van de (2 schroeven).
2. Markeer met behulp van de bodem en een stift of potlood twee gewenste
boorgaten.
3. Indien de alarmontvanger aan een betonnen wand wordt gemonteerd: Boor met
een 6mm boor twee gaten van ruim 5cm diepte in de wand. Steek daarna de
bijgeleverde pluggen in de gaten
4. Bevestig de bodemplaat met de schroeven aan de muur.
5. Zet de bovenkant weer op de bodemplaat. Haal de bovenkant over de twee
nokjes van de bodemplaat en schroef deze vast met de twee schroeven.
6. Sluit de voedingskabel van de adapter aan op de rechter RJ12 ingang (zie afbeelding).
7. Sluit de datakabel aan op de linker RJ12 ingang. Dit is het potentiaalvrije signaleringsrelais. Sluit de
NO draad (Normally Open, rood) en de COM draad (common, zwart) aan op de witte potentiaalvrije
contacten van de EM6515. De groene draad en gele draad worden in deze situatie niet gebruikt.

1. Unscrew the (top) cover of the alarm receiver (2 screws).
2. Mark the desired drill holes using the bottom part and a marker or pencil.
3. If you need to mount the alarm receiver on a concrete wall: Drill two holes with
5cm depth using a 6mm drill. Next, plug in the dowels.
4. Mount the bottom part to the wall using the screws.
5. Mount the (top) cover onto the bottom part. Use the two notches on the top side
to mount it correctly. Screw both parts together with the two screws.
6. Connect the power supply (adapter) onto the right hand sided RJ12 socket.
7. Connect the data cable to the left hand sided RJ12 socket. This is a potential
free signal relay. Connect the NO wire (Normally open, red) and the COM wire (common, black) to
the white potential free wires of the EM6515. The green and yellow wires are not used in this
situation.
Note! The potential free signal relay is not suitable to switch 230V mains power.

Let op! Het potentiaalvrije signaleringsrelais is NIET geschikt om 230V netspanning te schakelen.

Noodoproep knop gebruiken
De noodoproep knop is in de verpakking al aangemeld op de alarm ontvanger en kan op verschillende
manieren gebruikt worden:
• De noodoproep knop is standaard uitgerust met een koord om deze als medaillon te gebruiken. Het
koord is instelbaar en beveiligd tegen verstikking (veiligheidsslot).
• Dankzij de clip aan de achterzijde van de noodoproep knop, kan de knop ook aan kleding
vastgemaakt worden.
• Haal de achterkant van de noodoproep knop los en gebruik de polsband om de noodoproep knop
aan de pols te gebruiken. De polsband is instelbaar dankzij de flexibele band.

Using the Emergency Pendant
The emergency pendant button is connected wirelessly to the alarm receiver inside the giftbox, you can
use the pendant button in several manners:
• By default, the emergency button is equipped with a cord to use as a pendant around your neck.
The cord adjustable and protected against suffocation (safety lock).
• Use the clip on the back side to attach the emergency button to your clothing.
• Remove the back panel of the button and use the wrist band to use the button around your wrist.
You can adjust the wrist band because it is flexible.

Support
Find more support on our website (online advanced manuals, instruction videos, download, examples etc.). Scan the QR code or go to:
http://www.e-domotica.com/en/customer-service

Ga naar onze website voor meer ondersteuning (online uitgebreide 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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