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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! 
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2.0 Instellingen 

 
 
 
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.  
 

Volume instelling 

Sirene tijd 

Aan / Uit 

Sabotage schakelaar 

Leer knop 

 

 

Status LED 

 

Alarm flitslicht 
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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 

  
 

 
 

 
 

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 

30 seconden (Standaard) 

5 minuten 

2 minuten 
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alarmsysteem op 0 seconden staat ingesteld tijdens het aanmeldproces. Na het 
aanmelden kan de vertragingstijd weer naar wens worden ingesteld. 
 
 
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  (alarm inschakelen). 
Zodra er een piep hoorbaar is, is de sirene aangemeld. Druk opnieuw op de “Learn” 
toets om de sirene te verwijderen van het alarmsysteem. De sirene is verwijderd als 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 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  
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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.eminent-
online.com/support. 
 
Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op www.eminent-
online.com/support voor het telefoonnummer en de openingstijden. 
 

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. 
 
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 
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. 
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7.0 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. 
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NL | CE COMPLIANCE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

EN | CE COMPLIANCE DECLARATION OF CONFORMITY 
FR | CONFORMITÉ CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
ES | CUMPLIMIENTO NORMATIVO CE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
PT | CONFORMIDADE CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
IT  | CONFORMITÀ CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DE | CE-BEREINSTIMMUNG ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG 
HU | CE MEGFELELÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

Toepassing van Richtlijnen van de Raad| Application of Council Directives | Application des directives du comité | Aplicación de las directivas del 

Consejo | Aplicação das Diretivas do Conselho | Applicazione delle Direttive del Consiglio | Anwendung der EU-Richtlinien | Tanácsi irányelvek 

alkalmazása 

Naam fabrikant | Manufacturer’s Name | Nom du fabricant | Nombre del 

fabricante | Nome do fabricante| Nome produttore| Name des Herstellers 

Gyártó neve:  

Eminent 

Type apparatuur | Type of Equipment  | Type d'équipement | Tipo de 

equipo | Tipo de equipamento | Tipo di apparecchiatura | Gerätetyp | 

Készülék típusa:  

Draadloze buitensirene | Wireless Outdoor Siren with Solar Panel | 

Sirène d'extérieur sans fil avec panneau solaire | Sirena exterior 

inalámbrica con panel solar | Sirene exterior sem fios com painel 

solar | Sirena da esterno Wireless con pannelli solari | Drahtlose 

Außensirene mit Solarmodul | Vezetékmentes kültéri sziréna 

napelemmel 

Apparatuurklasse |Equipment Class | Classe de l'équipement  | Clase de 

equipo | Classe do equipamento | Classe apparecchiatura | Geräteklasse | 

Készülék osztály:   

Commercieel, licht industrieel, consumenten | Commercial, Light 

Industrial, Consumer | Commercial, industriel léger, 

consommateur | Comercial, Industria Ligera, Cliente | Comercial, 

Indústria Ligeira, Consumidor | Commerciale, Industria leggera, 

Consumer | Handels-, Leichtindustrie, Verbraucher |Kereskedelmi, 

könnyű ipari, fogyasztói 

Productnummer | Product number | Numéro Produit | Número del 

Producto | Número do Produto | Numero Prodotto | Produktnummer | 

Termékszám: 

EM8670 

Voldoet aan de volgende standaarden  | Conforms to the following 

standards | Conforme aux normes suivantes | Cumple las siguientes 

normativas | Em conformidade com as seguintes normas | Conforme ai 

seguenti standard | Stimmt mit folgenden Normen überein |Megfelel az 

alábbi szabványoknak: 

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011    

EN 62479: 2010 

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002    

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 +A12: 2011 

EN 300 220-1 V2.3.1: 2010   

EN 300 220-2 V2.3.1: 2010 

 

Gemaakt vanaf | Manufactured from | Fabriqué depuis | Fabricado a 

partir de | Fabricado a partir de | Prodotto dal | Fertigung ab | Gyártva: 

2013, 09-25 

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 | I, the undersigned, hereby declare that the equipment Conforms with the essential requirements 

and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) and to the above standards | Je, sous-signé, déclare par la présente que 

l'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres exigences pertinentes de la directive R&TTE (1999/5/EC) et aux normes ci-

dessus | Yo, el abajo firmante, por la presente declaro que este equipo cumple los requisitos esenciales y otros requisitos relevantes de la 

Directiva de Equipos Radioeléctricos y Equipos Terminales de Telecomunicaciones (1999/5/EC) y las normativas indicadas anteriormente | Eu, 

abaixo assinado, declaro que o equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva ETRT 

(1999/5/CE) e com as normas acima referidas | Il sottoscritto dichiara che l'apparecchiatura è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre 

disposizioni pertinenti della Direttiva R&TTE (1999/5/CE) e agli standard di cui sopra | Ich, der Unterzeichner, erkläre hiermit, dass das Gerät mit 

den wesentlichen Anforderungen und weiteren diesbezüglichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1999/5/EG) sowie den obig genannten 

Normen übereinstimmt | Alulírott, ezúton tanúsítom, hogy a berendezés megfelel az R&TTE irányelv (1999/5/EK) lényeges követelményeinek és 

egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, illetve a fenti szabványoknak. 

Plaats | Place| Lieu | Lugar | Local | Luogo | Ort | Hely:  Barneveld, The Netherlands 

Datum | Date | Date | Fecha | Data | Data | Datum | Dátum: 2013, 09-25 

Naam | Name | Nom | Nombre | Nome | Nome | Name | Név:   Marc Pannebakker 

Handtekening | Signature | Signature | Firma | Assinatura | Firma | 

Unterschrift | Aláírás: 

 

 


