
Gebruiksaanwijzing
Ei modules om 9V rook- en hittemelders, serie 
Ei 600, draadloos (RF) te koppelen

Ei650M module
(zie tabel 1 voor comptabiliteit)

Informatie over product, installatie, onderhoud en algemene informatie
Lees deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze gedurende de volledige levensduur van het 
product. Het document bevat belangrijke informatie over de bediening en installatie van uw rookmelder. 
De bedieningsinstructies moeten worden beschouwd als onderdeel van het product. Als u de detector 
op de taak installeert, moet het document aan de eigenaar worden overhandigd. De gebruikers-
handleiding moet worden doorgegeven aan elke volgende gebruiker.





Model

Ei605

Ei650

Tabel 1

Model

Ei650 i-serie

Ei605C

Ei603C

Ei603TYC

Ei605TY

Ei605TYC

Nee

Nee
Ja

Nee
Ja

Bedraad te 
koppelen

Bedraad te 
koppelen

Nee

Nee
Ja

Ja

Ja

Ja

Draadloos (RF)
te koppelen

Draadloos (RF)
te koppelen

Nee

Nee
Ei650M

Ei650M

Ei650M

Ei650M

RF module (optio- 
neel verkrijgbaar)

RF module (optio-  
neel verkrijgbaar)

Nee
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Gefeliciteerd met uw aankoop van uw RF-module Ei650M. Deze draadloze module 
kan gemakkelijk worden geïnstalleerd in de Ei605- en Ei650-serie alarmen. Zo kunt 
u een RF gekoppeld waarschuwingssysteem installeren: wanneer één melder in 
alarm gaat, geven alle gekoppelde melders een luid alarmsignaal dat in de hele 
woning gehoord wordt. Dit vergroot de veiligheid voor de bewoners.

1. De alarmen uit de Ei605 en Ei650-serie moeten worden geïnstalleerd volgens de 
instructies in de rookmeldershandleiding.
2. Haal de draadloze module uit de verpakking en plaats deze voorzichtig in de 
achterkant van het alarm (zie Afbeelding 1) - (Sommige draadloze alarmmodellen 
hebben de draadloze modules al geïnstalleerd).
Wijs een huiscode toe aan het alarm:
3. Stel de huiscode in voordat u de melder op de montageplaat klikt. Druk de 
huiscode programmeerknop op de RF module in totdat de rode LED gaat branden 
(zie afb. 2a). Laat dan de knop los.
4. Draai de melder op de montageplaat totdat deze vastklikt.
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5. Druk ook op de huiscode programmeerknop van het tweede melder totdat 
de rode LED oplicht. Laat dan de knop los. Draai de melder op de 
montageplaat totdat deze vastklikt. Herhaal deze procedure bij de overige 
melders. Hiervoor hebt u 15 minuten de tijd. (De huiscoderingsmodus beëindigt 
automatisch na 30 minuten).

6. Wanneer de huiscodemodus actief is, knippert de groene LED (op de voorkant 
van het alarm - zie afbeelding 2b) een paar keer per 5 seconden om aan te geven:

(a) dat de melder in de huiscode programmering staat en
(b) het aantal RF gekoppelde Ei rook- en/of hittemelders dat in het 

geheugen staat.

PLAATS DE RF MODULE DOOR DE UITEINDES IN DE GAATJES TE STEKEN 
EN OOK DE ANTENNE IN HET DAARVOOR BESTEMDE GAATJE IN DE 
ANTENNE SLEUF - HOUD HIERBIJ HET LABEL VAST EN DRUK 
VOORZICHTIG IN,TOTDAT DE MODULE VOLLEDIG IS GEMONTEERD

Gaatje voor 
antenne

Antenne
LED
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Als u bijvoorbeeld 3 melders heeft gekoppeld, zal de groene LED elke vijf 
seconden drie keer achter elkaar knipperen, met vier alarmen knippert de groene 
LED vier keer, enz.. (Vanaf het 10e apparaat knippert het groene lampje langer).

Controleer of het aantal keren de groene LED knippert, overeenkomt met het aantal 
gekoppelde melders. Klopt het aantal niet, lees dan het volgende gedeelte "RF 
probleemoplossingen’
7. De melders blijven 30 minuten in de huiscode programmeerstatus staan en gaan 
automatisch uit deze status. U kunt de melders sneller uit de huiscode program-
meerstatus halen. Verwijder bij een van de melders de montageplaat. Houd de 
huiscoderingsknop ingedrukt totdat de rode LED blijft branden. Laat de knop los. 
De rode LED gaat nu uit, wat aangeeft dat het alarm niet langer in de huiscode 
programmeerstatus staat. Plaats de melder terug op de montageplaat. De groene 
LED stopt met knipperen.

Groen
Licht

rood licht

huiscode
programmeerknop

Afbeelding 2a Afbeelding 2b
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Let op: wanneer een melder uit de huiscode programmeerstatus gehaald wordt, 
wordt een signaal naar de andere melders gestuurd om deze ook uit de huiscode 
programmeerstatus te halen. Controleer voor de zekerheid of de groene LED van de 
andere melders ook niet meer knippert.
8. Druk bij elke alarm de testknop één voor één in om te controleren of alle
apparaten tegelijkertijd alarmeren. Als dit niet het geval is en de apparaten com-
municeren niet met elkaar, lees dan het volgende gedeelte "RF probleem-
oplossingen".
Extra RF-melders kunnen op elk moment aan het systeem worden toegevoegd. 
Zet alle alarmen gelijktijdig in de huiscode programmeerstatus en controleer 
opnieuw of de groene LED op elk alarm knippert.

RF probleemoplossingen
Alle melders in het systeem moeten met elkaar communiceren. Let op: muren, 
deuren, glas, obstakels, etc. kunnen de RF-signalen nadelig beïnvloeden waardoor 
de melders niet goed met elkaar kunnen communiceren.
Wanneer u de RF-verbinding gecontroleerd hebt, doordat u de test-knop ingedrukt 
hebt en niet alle melders in alarm gaan, kunt u het volgende doen:
(i) Installeer een extra melder als een 'repeater' (zie de paragraaf ‘koppelen met
RF-modules' hieronder) tussen apparaten die niet met elkaar communiceren. Dit
verkort het pad en/of overbrugt het obstakel dat het signaal blokkeert. Na montage
moet u alle alarmen weer gelijktijdig in de huiscode programmeer-
status zetten zoals hierboven beschreven.
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(ii) Verwijder de module en trek de antenne verticaal (of horizontaal) uit zoals
getoond in Figuur 3. (Om alle draadloze signaalsterkte te bereiken, lijnt u alle
antennes in dezelfde richting uit - zie Afbeelding 4).
(iii) Draai / verplaats de apparaten (verwijder ze bijvoorbeeld van metalen opper
vlakken of draden). Als na deze wijzigingen de RF-signalen nog steeds niet alle
alarmen bereiken, kijk dan bij paragraaf  'beperkingen'.

Het is belangrijk dat alle alarmen op hun definitieve installatielocaties worden 
gecodeerd. Als de alarmen zijn gedraaid, de antennes zijn uitgebreid en/of gewijzigd, 
raden we aan om alle alarmen naar hun fabrieksinstellingen te resetten en 
vervolgens de huiscodes opnieuw in te stellen (zie hierboven). De RF-verbinding 
moet opnieuw worden gecontroleerd door op alle apparaten de testknop in te 
drukken.

Antenne vertikaal
verlengen

Maak een opening in 
de rookmelder en de 
montageplaat Antenne horizontaal

verlengen

Afbeelding 3
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Let op: de RF-module wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen door de 
huisprogrammeerknop ingedrukt te houden totdat de rode LED constant brandt 
en vervolgens langzaam knippert. Dit proces duurt ongeveer 10 seconden en wist 
de geleerde huiscodes.

Grote opening 
richten naar de 
de voorkant van
het pand

Monteer de 
Montageplaten
allemaal in
dezelfde
richting

Voorkant Voorkant

Montageplaat Montageplaat

Montageplaat Montageplaat

Afbeelding 4
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Er kunnen maximaal 12 melders met RF-modules op een netwerk worden 
aangesloten met RF-modules. Wanneer één melder afgaat zullen de overige ook 
een melding geven voor een optimale alarmering
Om veiligheidsredenen krijgen alle melders vanuit de fabriek een standaard RF-
signaal voor communicatie. Om activering door/van naburige systemen te 
voorkomen, raden we aan om huiscode toe te wijzen.
Een ander voordeel is dat melders met een huiscode standaard als 'repeater' 
functioneren: d.w.z. ze herhalen signalen van andere melders waardoor de 
stabiliteit van het draadloze netwerk en het potentiële bereik toeneemt.
Let op: koppel alleen melders die toegankelijk zijn en met een gedeelde 
bestemming zoals woning. Dit voorkomt valse alarmen. En niet elke bewoner weet 
bijvoorbeeld of iemand anders momenteel de melders aan het testen is of dat 
kookdampen in een ander appartement voor een vals alarm zorgen.

Afhankelijk van het aangeschafte model wordt de RF-module meegeleverd met 
het alarm of moet deze apart worden aangeschaft.
Gebruik de plastic tab bij het monteren of verwijderen van de RF-module. 
Voorkom dat de tab vast komt te zitten in de montageplaat.
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Uw rookmelder is een veiligheidsproduct en moet regelmatig gecontroleerd 
worden. In de normale situatie: rode LED in de melder flitst om de 40 seconden: 
melder en batterij functioneren goed (zelftest). Vervang het alarm wanneer de LED 
stopt met knipperen.
Testen van melders
Wij raden u aan om direct bij installatie en maandelijks uw rook- en hittemelders te 
controleren om er zeker van te zijn dat de melders correct werken. Het indrukken 
van de testknop bootst het effect van rook of hitte van een echte brand na en maakt 
bewoners bekend met het geluid van een rookmelder. 
-  Melders zonder netwerk: houd de testknop ingedrukt totdat het alarm klinkt en 
de rode LED knippert. Het alarm zal stoppen kort nadat de knop is losgelaten.

-  Melders in een netwerk met RF-modules zijn: houdt de testknop ingedrukt tot de 
groene LED op de voorkant van de melder oplicht. Controleer of alle andere melders 
worden geactiveerd.

- Laat de testknop los. Het alarm zal stoppen op de melder en alle gekoppelde 
apparaten.
- Herhaal deze procedure voor alle andere melders in het systeem.

WAARSCHUWING: TEST NOOIT MET VUUR, SIGARETTENROOK, KAARSEN E.D.! 
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Beperkingen van RF-signalen
De RF- signaalsystemen van Ei Electronics zijn zeer betrouwbaar en getest volgens 
de hoogste prestatienormen. Vanwege het lage zendvermogen en het beperkte 
bereik (vereist door regelgevende instanties), moeten echter enkele beperkingen 
in acht worden genomen:
(i) De ontvangers kunnen worden geblokkeerd door radiosignalen die voorkomen 
op of nabij de werkfrequentie, ongeacht de huiscode.

(ii) Melders met RF-modules moeten regelmatig worden gecontroleerd 
(bijvoorbeeld eenmaal per maand). Hierdoor kunnen bronnen van storing of 
blokkades van het RF-signaal tijdig worden opgespoord. 

Wanneer uw melder niet meer werkt en u de paragrafen "Installatie", "Test, 
Onderhoud " en "Problemen oplossen" in de handleiding hebt gelezen, neem dan 
contact op met de klantenservice of uw dealer. Als het apparaat moet worden
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geretourneerd voor reparatie of vervanging, plaats het dan in een gevoerde doos. 
De detector moet eerst van de montageplaat worden verwijderd. Retourneer het 
apparaat naar de dealer waar u het hebt gekocht. Beschrijf de fout en voeg het 
aankoopbewijs bij.

Ei Electronics garandeert vijf jaar productgarantie na aankoopdatum, tegen alle 
defecten die niet veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik, vervuiling of 
beschadiging van de RF module. Deze garantie geldt alleen bij gebruik onder 
normale omstandigheden. Schade veroorzaakt door een ongeluk, nalatigheid, 
verkeerd gebruik, niet-toegestane bedekking en gebruik na de aangegeven 
levensduur, hoe dan ook veroorzaakt, worden van deze garantie uitgesloten. Ook 
incidentele en daaruit volgende schade zijn hierbij niet inbegrepen. Deze garantie 
dekt niet de kosten die gepaard gaan met het herplaatsen van rook- en/of 
hittemelders en RF modules. De schade ontstaan door brand is niet te verhalen op 
de leverancier. 
Repareer of sleutel niet zelf aan de RF-module en/of melder. Hierdoor vervalt het 
recht op garantie, maar belangrijker: het kan de gebruiker blootstellen aan 
elektriciteit of brandgevaar.
Deze garantie komt bovenop uw wettelijke rechten als klant.
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Het symbool met de doorgekruiste klikobak op uw 
product will zeggen dat het niet met het normale 
huisafval mee kan. Een correcte afvalscheiding 
beschermt natuur en mens. Wanneer u dit product 
weggooit, scheidt u het aub van het normale 
huisvuil om er zeker van te zijn dat het op de juiste 
manier gerecycled kan worden.
Voor verdere informatie over inzameling en 
afvalverwerking kunt u contact opnemen met uw 
lokale milieustraat / eco-station of uw leverancier.

Block G2

Hierbij verklaart Ei Electronics dat de Ei650M-radiomodule voldoet aan de 
beoogde vereisten en relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5 / EG. De 
conformiteitsverklaring kunt u hier bekijken: www.eielectronics.com/compliance
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