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EM8670 R2 - Draadloze buitensirene
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1.0 Introductie
Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is
door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks
alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de Eminent garantie.
Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.
Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!
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2.0 Instellingen
Volume instelling

Aan / Uit

Sabotage schakelaar
Leer knop

Status LED

Alarm flitslicht

Opmerking: Als het alarm is ingeschakeld zal de status LED iedere 5 seconden
oplichten. Als het alarm is uitgeschakeld zal de status LED uitgeschakeld zijn.

2.1 Antisabotage schakelaar
Indien de behuizing van de sirene ongeoorloofd wordt geopend zal de sirene
afgaan en zal er naargelang de instellingen een SMS worden verstuurd of een
contactpersoon worden gebeld. De sirene bevat naast de ingebouwde
antisabotage schakelaar ook een externe antisabotage schakelaar. Hierdoor zal
ook wanneer de sirene van de muur wordt gehaald bovenstaande procedure in
werking treden.

2.2 Schakelaar instellingen
Om de sirene op de juiste manier in te stellen dienen er schakelaars correct
ingesteld te worden. In onderstaande tekeningen wordt per schakelaar duidelijk
uitgelegd hoe deze ingesteld moet staan. The schakelaars bevinden zich op de
printplaat.
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2.2.1 Volume instellingen
Sirene hoog volume
(standaard)

Sirene uit

Sirene laag volume
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2.2.2 Tijd dat sirene afgaat

5 minuten

2 minuten

30 seconden (Standaard)

2.3 Verbinden met het alarmsysteem
Opmerking: voordat de sirene met het alarmsysteem wordt verbonden dient eerst de
9V batterij geplaatst te worden. Zorg er ook voor dat de vertragingstijd van het
alarmsysteem op 0 seconden staat ingesteld tijdens het aanmeldproces. Na het
aanmelden kan de vertragingstijd weer naar wens worden ingesteld.
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Druk voor minimaal een halve seconde op de “Learn” toets. De sirene gaat nu over in
leer-modus. Schakel nu het alarm in via het bedieningspaneel
Zodra er een piep hoorbaar is, is de sirene aangemeld.

(alarm inschakelen).

Om de sirene te verwijderen druk op de “Learn” toets en houd deze ingedrukt totdat er
2 pieptonen klinken.
Opmerking: het geluid van sirene is automatisch uitgeschakeld bij het in/uitschakelen
van het alarmsysteem ! Het alarmsysteem kan dus worden in of uitgeschakeld zonder
dat medebewoners worden gestoord.

3.0 Installatie
Open de behuizing en verwijder de beschermstrip van de accu’s.
Houd de montage plaat tegen de muur en teken de boorgaten af.
Door de ingebouwde waterpas is de sirene eenvoudig recht te monteren.
Boor 4 gaten in de muur en bevestig de pluggen. Schroef de sirene nu met 4
schroeven vast.
Plaats de voorkant terug op de sirene en zet deze met de schroef aan de onderkant
vast. Draai de schroef niet te hard vast anders kan de behuizing beschadigd raken.

4.0 Veel gestelde vragen en andere relevante
informatie
De meest recente veel gestelde vragen voor je product kun je vinden op de
supportpagina van je product. Eminent zal deze veel gestelde vragen regelmatig
bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent
website voor meer informatie: www.eminent-online.com

5.0 Service en ondersteuning
Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld.
Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je
Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminentonline.com/support.
Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op www.eminentonline.com/support voor het telefoonnummer en de openingstijden.
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6.0 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 je (lokale) overheid voor meer
informatie over deze beperkingen.
Volg te 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.
Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt
beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.
Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.
Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd
Eminent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt
per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt
is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/warranty
Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de
geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.
Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:
- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of
geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchtingsgaten van het apparaat
- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok
veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd
niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
*Tip: Eminent 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 geüpdatet met de nieuwste informatie.
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Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst
onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te
downloaden is.
Tevens vind je op onze website in de Vaak gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel
informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen,
vaak is je antwoord hier terug te vinden.

7.0 Garantievoorwaarden
De garantie geldt voor alle Eminent producten. Bij aankoop van een tweedehands
Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de
aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op
alle Eminent 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 Eminent 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
Eminent. Eminent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of
vervangen van uw defecte product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen
in de netwerkinstellingen door internet providers. Eminent biedt geen garantie voor het
niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de
netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent
niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps
en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Eminent.
Als mijn product defect raakt
Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem
dan alstublieft contact op met uw verkoper.

EM8670 NL | 06-2017

