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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
Het EM6644 e-Domotica Draadloos Tafelalarm is een knop waarmee u op tafel, in de
keuken of op het nachtkastie direct alarm kunt slaan mocht u in nood verkeren.
Bovendien kan deze draadloze noodoproep knop ook aan een wand gemonteerd
worden als wandzender. Door op de knop te drukken wordt het e-Domotica
personenalarm geactiveerd waarmee familie, buren of een mantelzorger direct
geïnformeerd kunnen worden over uw noodoproep.
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Afbeelding 1. Draadloze verbindingen
Het systeem werkt draadloos, de tafelknop staat draadloos in verbinding met de
alarmontvanger van de EM6640 e-Domotica Noodoproep Knop (vereist). Deze
ontvanger is wederom draadloos gekoppeld met uw e-Domotica e-Centre basisstation
via de EM6515 e-Domotica Interface Link. Uw e-Domotica e-Centre kan draadloos of
bekabeld verbonden zijn met het internet. Via de streng beveiligde verbinding met de
online e-Domotica Portal wordt vervolgens het alarm via telefoon, SMS of e-mail
doorgestuurd naar één of meerdere contactpersonen.

1.2 Inhoud van de verpakking
De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:
•
e-Domotica Draadloos Tafelalarm
•
Batterij (3V CR123A/CR17345)

1.3 Benodigdheden
Om de EM6644 e-Domotica Draadloze Tafelalarm knop te kunnen gebruiken dient u
een e-Domotica e-Centre basisstation (EM6505 of EM6506) en een EM6640 eDomotica Draadloze Noodoproep knop te hebben met een EM6515 e-Domotica
Interface Link. De EM6644 wordt namelijk draadloos gekoppeld aan de
alarmontvanger van de EM6640. In deze handleiding gaan we er vanuit dat deze
producten volledig geïnstalleerd zijn en dat de EM6644 toegevoegd wordt.

2.0 Installatie van de batterij
Draai de onderkant van de tafelalarm knop los van de bovenkant.
Plaats de batterij (3V CR123A/CR17345) in het batterijcompartiment. Let daarbij op de
+ en – kant.
Sluit de behuizing nog niet, de aanmeldknop is hierdoor nog bereikbaar.
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3.0 Draadloos koppelen met alarmontvanger
De EM6644 Draadloze Tafel alarm knop kunt u nu koppelen met de alarmontvanger
van de EM6640 Draadloze Noodoproep knop.
De alarmontvanger staat in verbinding met uw e-Domotica systeem en regelt de
draadloze communicatie met diverse zenders (zoals de noodoproep knop,
oproeptrekker en tafelalarm knop)
1.

Open de behuizing van de alarmontvanger (van de EM6640). U ziet daarna het
volgende:

Afbeelding 2. Binnenkant van de alarmontvanger
2.

3.

Druk twee seconden lang op de aanmeldknop op de alarmontvanger (zie witte
cirkel). Laat de knop daarna los. De groene LED zal nu 1x per seconden
oplichten om aan te geven dat de alarmontvanger in de leermodus staat.
Druk op de aanmeldknop van het tafelalarm. Zie witte cirkel:

Afbeelding 3. Binnenkant van de tafelalarm knop
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4.
5.
6.
7.
8.

De groene LED zal snel gaan knipperen, om aan te geven dat de zender herkend
is door de alarmontvanger.
Druk wederom op de knop zodat de verbinding opgeslagen wordt. De rode en
groene LED op de alarmontvanger lichten samen 2 seconden op.
De groene LED gaat daarna weer rustig knipperen, om aan te geven dat de
alarmontvanger gereed is om meer zenders in te leren.
Herhaal eventueel de stappen 3 en 4 om meerdere tafel alarm knoppen in te
leren.
Houdt de aanmeldknop van de alarmontvanger 2 seconden ingedrukt en laat
deze daarna los om de leermodus te beëindigen.

Indien tijdens deze procedure een reeds gekoppelde zender (noodoproep knop,
oproeptrekker of tafelalarm bijvoorbeeld) nogmaals wordt gekoppeld, zal bij stap 3 de
groene LED 2 seconden lang oplichten.
De klep van het tafelalarm kan nu weer aan de achterzijde van de tafelalarm knop
vastgezet worden.

4.0 Persoonsalarm testen
Het tafelalarm is nu toegevoegd aan de alarmontvanger van de EM6640. Omdat deze
al geïnstalleerd is en toegevoegd is aan het persoonsalarm van het e-Centre
basisstation, kunt u het persoonsalarm nu testen.
1. Druk op de tafelalarm knop, waarna deze zal piepen en gaat trillen.
2. Het e-Centre zal nu tevens melden dat het persoonsalarm geactiveerd is.
3. Indien ingesteld, gaat de interne en een optionele externe sirene af.
4. Eventueel wordt een scène automatisch uitgevoerd (indien ingesteld).
5. Binnen enkele minuten ontvangt de eerste contactpersoon een telefoongesprek
of SMS bericht (afhankelijk van de instellingen gedaan in hoofdstuk 4.2)
Tips
•
Mocht het persoonsalarm niet naar wens zijn uitgevoerd, controleer dan de
instellingen met behulp van de EM6640 handleiding.
•
Controleer in het berichtenscherm van uw e-Centre basisstation of op de eDomotica Portal bij ‘Alarm meldingen’ de log van het uitgevoerde alarm.

5.0 Montage als noodoproep knop aan de
wand
Het is mogelijk om de EM6644 e-Domotica Tafelalarm knop ook als wandzender te
monteren. Haal de klep aan de onderkant van de knop los door met de klok mee te
draaien. Deze klep bevat twee schroefgaten waarmee de knop met schroeven en
eventueel pluggen aan een wand gemonteerd kunnen worden.
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6.0 Wissen van zenders
Mocht een zender niet meer gebruikt worden, niet correct gekoppeld zijn of niet meer
functioneren, dan dienen alle verbindingen in de alarmontvanger gewist te worden.
Hierna kunnen de koppelingen met overige zenders weer opnieuw aangemaakt
worden.
1.
2.
3.
4.

Maak de behuizing van de alarmontvanger open.
Houdt de aanmeldknop 6 seconden lang ingedrukt en laat deze dan los.
De groene LED gaat 5 seconden branden. Alle zender koppelingen worden nu
gewist.
Koppel de nog te gebruiken zenders opnieuw volgens de procedure zoals
vermeld in hoofdstuk 3.

7.0 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

8.0 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
(45ct per minuut*) of, in geval u woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per
minuut*).
*Exclusief de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon.

9.0 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.
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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.

10.0 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
opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan eDomotica.

8 | NEDERLANDS

11.0 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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