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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 vijf jaar 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! 

1.1 Inhoud van de verpakking 

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket: 

 

 EM8660 Draadloos deur/raamcontact 

 Handleiding 
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2.0 voorkant deur/raam contact 

 
 

LED indicator : 

Knippert 1 keer : Deur/raam open gedetecteerd 

Knippert snel :  Batterij bijna leeg, vervang batterij* 

 

* U krijgt een SMS bericht wanneer het batterijniveau laag is. Het bericht bestaat (tot 

en met sensor 9) uit de sensorbenaming aangevuld met de melding ‘batterij bijna leeg’. 

Vanaf sensor 10 bestaat de melding uit het zone nummer aangevuld met ‘batterij bijna 

leeg’. 

 

3.0 Binnenkant deur/raam contact 

 
 

LED Indicator 

Zender 
Magneet 

Groep instelling (jumpers) 

Anti sabotage  

knop 
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3.1 Anti sabotage knop 

Wanneer de behuizing van het deur/raam contact geopend wordt zal deze schakelaar 

dit detecteren en zorgen voor een alarmmelding. 

3.2 Groepsinstelling (jumpers) 

De jumpers voor de groepsinstelling staan standaard op D0, D1 en D2. Dit betekent 

dat het deurcontact altijd ingeschakeld wordt ongeacht of het alarmsysteem geheel of 

gedeeltelijk wordt ingeschakeld. Dit kan middels de centrale, Eminent e-Alarm APP,  

de GSM module of de afstandsbedieningen. De sensor bevindt zich in de zogenaamde 

Normale-groep. 

 
Als de jumpers op D1 en D2 worden geplaatst bevindt het deur/raamcontact zich in de 

zogenaamde Thuis-groep. Wanneer het alarmsysteem geheel wordt ingeschakeld zal 

dit deurcontact ook inschakelen. Wanneer het alarmsysteem gedeeltelijk (Thuis) wordt 

ingeschakeld zal dit deurcontact NIET inschakelen. 

 
Het is mogelijk een vertragingstijd mee te geven aan uitsluitend deze sensor. 

Hiervoor worden de jumpers op D1 en D3 geplaatst. Dit is de zogenaamde Enkele-

groep. 

 

Opmerking : Sensoren welke in de Enkele-groep zijn geplaats zullen altijd worden 

ingeschakeld ongeacht of het systeem volledig of gedeeltelijk (thuis) wordt 

ingeschakeld. 

 
Let op: indien de jumpers worden omgezet, dient de sensor opnieuw 

aangemeld te worden. 

 

 

24-uurs-groep 

Thuis-groep Normale-groep Enkele-groep 
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Opmerking : Het is aanbevolen om sensoren zoals bv een rookdetector in de 24-uurs- 

groep in te stellen. 

4.0 Installatietips 
Het is gebruikelijk de zender op het kozijn (niet bewegend deel) aan te 

brengen en de magneet op de deur of raam zelf. 

 
Let op dat de magneet aan de rechterkant van de zender komt te hangen. Het rode 

lampje moet 1 x knipperen wanneer de deur of het raam geopend wordt! 

 

 

De afstand tussen de zender en de magneet mag in stand-by stand niet meer dan 1 

cm bedragen. 

 
Bevestig beide delen met de meegeleverde dubbelzijdige tape. Eventueel kan het 

deurcontact ook vastgeschroefd worden. 

 
Het is niet aan te raden het deur/raamcontact in ruimtes met veel metaal aan te 

brengen. Dit geldt ook voor een ondergrond met veel metaal. Controleer altijd of het 

rode lampje brandt wanneer de deur of het raam geopend wordt. 

4.1 Deur/raam contact aanmelden 

Zorg ervoor dat de magneet naast de sensor geplaatst is. 

Geef op het alarmsysteem het wachtwoord in en druk op de spraakmemo toets .  

De spraakmemo toets zal oplichten. Separeer de magneet nu van de sensor. De 

sensor zal nu geactiveerd worden. Het alarmsysteem piept 1 keer als het aanmelden 

succesvol heeft plaatsgevonden. Als het systeem 2 keer piept betekent dit dat de 

sensor reeds was aangemeld. 
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5.0 Veelgestelde vragen en andere relevante 

informatie 
De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de 

supportpagina van je product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig 

bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent 

website voor meer informatie: www.eminent-online.com  

6.0 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.eminent-

online.com/support. 

 

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT 

(0900-3646368, 10ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 

277 286 (30ct per minuut*). 

 

 *Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. 

7.0 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 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 

Eminent 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 www.eminent-online.com/garantie. 

 

*Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door 

nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte 

http://www.eminent-online.com/
http://www.eminent-online.com/support
http://www.eminent-online.com/support
http://www.eminent-online.com/garantie
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handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt 

altijd direct geupdate met de nieuwste informatie.  

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 Vaakgestelde 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. 

8.0 Garantievoorwaarden 
De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders 

aangegeven op het moment van aankoop. 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 of Ewent. Producten van 

Eminent met een interne vaste schijf hebben een beperkte garantieperiode van twee 

jaar op de harde schijf. Eminent is niet aansprakelijk voor gegevensverlies. Zorg er 

dus altijd voor dat als het product gegevens opslaat op een vaste schijf of andere 

geheugenbron, u een kopie maakt voordat u het product voor reparatie terugbrengt.  

 

Als mijn product defect raakt 

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem 

dan alstublieft contact op met uw verkoper. 

 

 

http://www.eminent-online.com/
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9.0 Verklaring van Overeenstemming 
Toepassing van Richtlijnen van de Raad:  
 
Naam fabrikant:   Eminent 
 
Type apparatuur:   Draadloos deur/raamcontact 
     
Apparatuurklasse:    Commercieel, licht industrieel, consumenten
   
PRODUCTNUMMER:  EM8660 
 
Voldoet aan de volgende standaarden:  EN301 489-1 V1.8.1:2008 EN50371:2002 

EN301 489-3 V1.4.1:2002  

 EN60950-1:2006 +11:2009+A1:2010 
EN300 220-1 V2.3.1:2010 
EN300 220-2 V2.3.1:2010 

 
Gemaakt vanaf: 04-06-2013 

 
Ik, de ondergetekende, verklaar hierbij dat de apparatuur overeenkomt met de 
essentiële eisen en andere relevante eisen van de R&TTE Richtlijn (1999/5/EG) en de 
bovengenoemde normen. 

 
Plaats:  Barneveld 
Datum: 04-06-2013 
Naam: Marc Pannebakker 
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