
1. INTRODUCTIE

Door  op de zwarte punt van de Ei407 noodknop te drukken,  gaan alle 
RadioLINK melders die op RF sokkels geplaatst zijn, én alle RadioLINK 
melders af. Hiermee worden de bewoners gewaarschuwd dat het gebouw 
geëvacueerd dient te worden.
De Ei407 noodknop maakt het ook mogelijk om de melders te testen 
zonder daarvoor naar het plafond te moeten klimmen, hij kan ge-reset 
worden doormiddel van een (meegeleverde) plastic sleutel.
We adviseren om de plastic sleutel na elke reset op een kleine spijker 
terug te hangen onder of naast de noodknop waardoor  deze bij een 
volgende keer makkelijk te vinden is. (zie ook de afbeelding hierboven) 

2. INSTALLATIE

We raden aan om alle RadioLINK sokkels/melders  en andere RadioLINK 
units te installeren,  alvorens deze noodknop te installeren. 
Alle RadioLINK units moeten op hun uiteindelijke vaste positie geïnstalleerd 
zijn, voordat met de huiscoderings-procedure aangevangen wordt. 
1. De noodknop dient aan de muur op (ongeveer) 1.2 meter hoogte 
gepositioneerd te worden, op een  geschikte plek  in een vluchtroute 
(vermijd  plaatsing vlakbij metalen objekten).
2. Bevestig de behuizing van de noodknop stevig vast aan de de muur 
door de daarvoor meegeleverde schroeven te gebruiken.
3. Verwijder het onderste gedeelte van de behuizing, door eerst het 
vorkvormige uiteinde van de plastic sleutel (met het pijlvormige uiteinde 
naar buiten) in de 2 openingen te steken (zie afbeelding 1)  Het onderste 
gedeelte moet dan ongeveer 10mm  naar beneden komen en maakt dan 
de gele rand bovenaan het witte gedeelte zichtbaar (met de zwarte stip).
Verwijder de sleutel , trek het onderste gedeelte van de behuizing naar 
beneden en til het dan op om het te verwijderen (zie afbeelding 2).
4.Verwijder vervolgens het witte element door het lagere gedeelte op te 
tillen (zie afbeelding 3).

5. Activeer de ingebouwde batterij door het 
batterij-schuifje in de „on“ positie te zetten (zie 
afbeelding 4).
6. Druk op de huiscodetoets totdat het lichtje 
aan de voorkant rood oplicht (zie afbeelding 4) 
(De unit stuurt nu een gecodeerd alarmsignaal 
en het rode licht begint te knipperen). 
7. Schroef het voorste gedeelte van de 
behuizing op het gedeelte aan de muur met 
gebruik van de bijgeleverde schroeven (zie 
afbeelding  5). 
8. Herplaats nu het witte element, met de 
gele rand aan de bovenkant (zie afbeelding 
6).  Herplaats het onderste gedeelte van de 
behuizing door het  gelijk te te leggen met 
de gleuven aan weerszijde en het voorzichtig 
vlak te leggen –nu moet het ongeveer 10 mm 
boven de onderkant liggen.
Schuif nu het onderste gedeelte van de 
behuizing omhoog (zie afbeelding 7). De 
noodknop is nu ge-reset.  De gele rand van het 
witte element is nu niet meer zichtbaar (de unit 
stuurt nu  een gecodeerd alarm-cancel-signaal 
). Het rode licht blijft knipperen waarmee het 
aangeeft dat het zich in  huiscode modus 
bevindt, voor de duur van 15 minuten.         
9. Breng nu meteen alle andere RadioLINK 
rookmelders en andere componenten binnen 
10 minuten in de huiscode modus. 
10. In de huiscode modus stuurt de noodknop 
elke 5 seconden een radiosignaal.  Alle 
RadioLINK sokkels en rook/hittemelders 
binnen bereik, en die zich ook in de huiscode 
modus bevinden, zullen de huiscode van de 
noodknop in het geheugen opslaan.
11. Verifieer dat het aantal maal het 
amberkleurige (bij RadioLINK sokkels)  lichtje 
knippert,  of het blauwe lichtje knippert 
(bij RadioLINK melders), overeenkomt 
met het aantal units in het systeem (bijv. 
sokkels,melders plus noodknop). Bijvoorbeeld, 
bij 3 RadioLINK sokkels en 1 noodknop moet u  
4 maal het amber lichtje(of blauwe bij melders) 
op de units zien knipperen.
(Opmerking;  het rode knipperende lichtje op 
de noodknop geeft niet  het aantal melders 
in het systeem aan.  Het knippert  alleen snel 
om aan te geven dat het zich in de huiscode 
modus bevindt. De noodknop zendt uitsluitend 
een radiosignaal, en kan geen radiosignaal 
ontvangen).
12. Verwijder alle RadioLINK sokkels /melders 
uit de huiscode modus zoals in hun gebruik-
saanwijzingen beschreven.

13. De noodknop verlaat zelf de huiscode 
modus na ongeveer 15 minuten zonder 
gebruikers‘ interventie.
Ofschoon, dit kan resulteren in problemen 
met nabijgelegen systemen als hun units 
tegelijkertijd gecodeerd worden.  Als dit het 
geval is, verwijder de noodknop van zijn 
behuizing en breng hem dan in huiscode 
modus,  door het ingedrukt houden van 
de huiscode toets totdat het rode lichtje 
aangaat. (d.w.z. gebruik dezelfde methode 
als die om in de huiscode modus te geraken) 
Laat de toets los; het rode lichtje gaat uit, 
daarmee aangevend dat de noodknop zich 
niet meer in de huiscode modus bevindt. Zet 
de noodknop weer in elkaar zoals al eerder 
beschreven.
Houdt u er rekening mee dat hiermee een 
gecodeerd alarmsignaal verstuurd wordt dat 
de RadioLINK  sokkels/melders activeert, 
die eerder tijdens de installatie-procedure 
gecodeerd zijn. 

3. HET CONTROLEREN EN TESTEN VAN DE NOODKNOP
De noodknop is een belangrijk alarmerings-apparaat en hoort na 
installatie getest te worden,  en vervolgens wekelijks  (en na langdurige 
afwezigheid) om een juist functioneren te waarborgen. Als volgt ;
a) Controleer of het groene lichtje elke 40 seconden kort aangaat.  Dit 
geeft aan dat de noodknop stroom krijgt. 
b) Druk op de zwarte stip en het witte element zal naar beneden komen,  
en daarmee de gele rand zichtbaar maken, om aan te geven dat de 
noodknop geactiveerd is. Het rode lichtje zal 3 seconden aangaan and 
dan beginnen te knipperen (iedere 20 seconden) voor een periode van 
5 minuten. Daarmee aangevend dat het een alarmsignaal verstuurt.  
(opmerking: het alarmsignaal stopt na 5 minuten, dus de melders zullen 
stoppen met de alarmmelding. Dit voorkomt dat de batterijen van de 
noodknop en de melders onnodig belast worden )
c) Controleer of de RadioLINK units nu alarm afgeven  (als er enkele 
of alle units niet actief zijn, dient de huiscoderings procedure herhaald 
te worden) Als er zich nog steeds problemen voordoen,  lees dan de “ 
RadioLINK problemen oplossen” sectie op pagina 4. 
d) De noodknop moet ge-reset worden door middel van de meegeleverde 
plastic sleutel door eerst het vorkvormige uiteinde van de sleutel (met 
het pijlvormige uiteinde naar buiten ) in de 2 openingen te steken (zie 
afbeelding 1), en dan het onderste gedeelte van de behuizing naar 
beneden te trekken. Verwijder de plastic sleutel. Druk nu het onderste 
gedeelte van de behuizing stevig tegen de achterkant en schuif deze 
omhoog. Hiermee is de noodknop ge-reset. De gele rand op het witte 
element is niet langer zichtbaar.
e) Als de noodknop niet ge-reset is, zal het rode lichtje iedere 40 seconden 
knipperen ter herinnering dat de noodknop ge-reset dient te worden.                                                                                                           
Tijdens de reset zal een alarm-cancel-signaal verstuurd worden (zichtbaar 
doordat het rode lichtje  eenmalig 3 seconden oplicht).
Als het amberkleurige lichtje iedere 9 seconden knippert, zijn de batterijen 
leeggeraakt en is de noodknop  niet langer in staat een alarmsignaal te 

Noodknop

Model: Ei407

Voor gebruik met RadioLINK rook/hittemelders  en sokkels

Huiscodetoets

BATTERIJ
ON/OFF SCHUIFJE

Afbeelding 1

Afbeelding 6

Afbeelding 7

Afbeelding 3

Afbeelding 2

Afbeelding 4

1 2 3
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achtergelaten wordt. 
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versturen.  De noodknop moet dan verwijderd worden en indien het nog 
binnen de garantietermijn ligt, ter reparatie gestuurd worden. (zie sectie 7 
& 8 voor verdere informatie hieromtrent).
Als de noodknop het einde van zijn gebruiksduur bereikt heeft, verwijder 
hem dan conform de geldende voorschriften en reguleringen (zie sectie 6 
„einde van de gebruiksduur“).

4. RADIOLINK PROBLEMEN OPLOSSEN
Als sommige melders tijdens het checken van het radiosignaal niet op de 
noodknop reageren,  dan;
(i)Verzeker u ervan dat de noodknop op de juiste wijze geactiveerd is, de 
gele rand zichtbaar is, en het rode lichtje  3 seconden lang aangeweest 
is,  en daarna elke 20 seconden knippert. 
(ii) Draai/verplaats de andere RadioLINK units die problemen geven.  
Er zijn een aantal mogelijkheden waarom de radiosignalen niet alle 
melders in uw systeem bereiken ( zie sectie 5 „beperkingen van 
radio communicatie). Probeer de units te draaien of ze te verplaatsen 
(haal ze bijv.weg van metalen ondergrond of bedrading) daar dit de 
signaalontvangst sterk kan verbeteren. 
Het draaien of verplaatsen van de units kan ze ook buiten bereik van 
bestaande units brengen, ook als ze toch op correcte wijze gehuiscodeerd 
zijn. Het is daarom belangrijk om te checken of alle units met elkaar 
communiceren vanaf hun uiteindelijke positie. Als er units gedraaid of 
verplaatst zijn, kunt u beter alle units terug naar de fabrieksinstelling 
zetten ( zie daarvoor de instructies in hun respectievelijke  gebruiksaan-
wijzingen). Huiscodeer de units dan opnieuw op hun uiteindelijke positie. 
De radioverbinding behoort dan opnieuw getest te worden. 
Het verwijderen van de huiscodes:
• Verwijder de noodknop van het achterste gedeelte van de behuizing.
• De- activeer de batterij door het batterij-schuifje in de „off“ positie te 
zetten. Wacht 5 seconden, activeer de batterij dan opnieuw.
• Druk op de huiscodetoets en houd deze ongeveer 6 seconden ingedrukt, 
totdat het rode lichtje aangaat en dan langzaam knippert. Laat de knop 
los, het rode lichtje zal dan uitgaan.
• Herbevestig de noodknop terug op het achterste gedeelte van de 
behuizing. 
Opmerking; Het verwijderen van de huiscodes zorgt ervoor dat de 
noodknop weer terug in de originele fabrieksinstelling is. Hij communiceert 
nu uitsluitend met ongecodeerde melders ( zie de gebruiksaanwijzing van 
de sokkels/melders voor het verwijderen van deze huiscodes).

5. BEPERKINGEN VAN RADIOCOMMUNICATIE 

Ei electronics radio- en communicatiesystemen zijn uitermate betrouwbaar 
en worden naar de hoogste standaarden getest. Hoewel, door de 
lage kracht van de  zendcapaciteit en beperkt bereik (vereiste van de 
regelgeving),  zijn er enkele beperking in ogenschouw te nemen: 
(i) Zendapparatuur, zoals deze noodknop, behoort regelmatig getest te 
worden-minstens wekelijks. Dit is om vast te stellen of er storingsbronnen 
zijn die de communicatie belemmeren. De zendrichtingen zouden 
geblokkeerd kunnen zijn door het verplaatsen van meubels of 
renoveringen, regelmatig testen kan deze en andere fouten aantonen.
(ii) Ontvangers kunnen geblokkeerd zijn door radiosignalen die zich op 
of dichtbij hun frequentie  bevinden , onafhankelijk van de huiscodering.

De zender van de noodknop is getest naar EN 300 220-1 V1.3.1 (2000-09) 
in overeenstemming met de eisen van EN300 220V1.1.1 (2000-09). Deze 
testen zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat er redelijke bescherming 
is tegen schadelijke storingen bij installaties in woonhuizen. Dit apparaat 
genereert, gebruikt en kan radio-frequentie energie uitstralen en, indien 
niet volgens de instructies geinstalleerd, kan mogelijkerwijs storingen bij 
radio- en televisieontvangst veroorzaken.
Ofschoon, er kan niet gegarandeerd worden dat er zich geen storing 
voordoet bij een bepaalde installatie. Storing van het alarmsysteem 
kan vastgesteld worden  door het systeem tijdelijk uit te schakelen.  Zie 
sectie2. voor het uitschakelen van de noodknop. Raadpleeg de instructies 
van de andere producten voor informatie betreffende deze producten.  De 
gebruiker wordt aangeraden om storingen te vermijden door :
(i) De unit te verplaatsen.
(ii) De afstand te vergroten tussen de noodknop en het apparaat dat 
storing ondervindt.
(iii) Raadpleeg de verkoper of een ervaren radio/televisie technicien.

6. END OF LIFE

De noodknop is ontworpen om bij normaal gebruik minstens 10 jaar mee 
te gaan.
Hoewel, de noodknop moet in de volgende gevallen vervangen worden;
1. Het groene lichtje gaat niet elke 40 seconden aan.
2. De unit is ouder dan 10 jaar (zie het  „vervangen voor“ etiket aan de 
zijkant van de behuizing).
3. Als de melders niet geactiveerd worden wanneer er op de zwarte stip 
gedrukt wordt.
4. Als het amberkleurige lichtje iedere 9 seconden knippert ( geeft aan dat 
de batterij leeg is) (overmatig gebruik van de noodknop kan de levensduur 
van de batterij verkorten).
De noodknop dient uitgeschakeld te worden ( zie afbeelding 4) voor het 
wordt weggegooid of gerecycled in overeenstemming met voorschrift 
2002/96/EC  aangaande afval van electrische en electronische apparaten 
(WEEE).

7. UW EI407 NOODKNOP LATEN NAZIEN

Als uw noodknop na het lezen van deze gebruiksaanwijzing niet juist 
functioneert, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice 
die aan aan het einde van deze gebruiksaanwijzing gegeven wordt. Als 
het ter reparatie of vervanging teruggestuurd dient te worden,  plaats 
het dan in een stevige doos (met vulling) met losgekoppelde batterij (zet 
het batterij-schuifje in de „off“ positie –zie afbeelding 4). Vermeld een 
beschrijving van het probleem, waar de noodknop is gekocht en tevens 
de aankoopdatum. 
Opmerking: Het kan soms nodig zijn om een rookmelder met de 
noodknop mee te sturen (zie gebruiksaanwijzing van de rookmelder), als 
u niet kunt vaststellen welke niet juist functioneert.

8. VIJF JAAR GARANTIE

Ei electronics geeft na aankoopdatum op deze Ei407 noodknop vijf jaar 
garantie tegen defecten als gevolg van materiaal-of fabricagefouten. 
Deze garantie is alleen van toepassing op normaal gebruik en service en 
omvat geen schade als gevolg van ongelukken, verwaarlozing,misbruik, 
onbevoegde demontage of contaminatie, ongeacht de oorzaak. Overmatig 
gebruik van de alarmknop van de Ei407 zal de levensduur van de batterij 
verkorten en valt niet onder de garantie. Als het product binnen de 
garantieperiode defect raakt, moet het samen het aankoopbewijs naar Ei 
Electronics worden geretourneerd. 
Als het product defect geraakt is tijdens de 5 jarige garantieduur , zal het 
product zonder bijkomende kosten gerepareerd of vervangen worden. 
Deze garantie dekt geen gevolgschade. 
U mag niet met de noodknop knoeien of interfereren.  Dit maakt deze 
garantie ongeldig.

  

Ei Electronics
Shannon Industrial Estate,

Shannon, Co. Clare, Ireland.
Telephone:  +353 (0)61 471277
www.eielectronics.com

4 5 6
P/N A17220 Rev 0© Ei Electronics 2011

0889

Het symbool met de doorgekruiste klikobak op uw produkt 
will zeggen dat het niet met het normale huisafval mee 
kan. Een korrekte afvalscheiding beschermt natuur en 
mens. Wanneer u dit produkt 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 aangaande collectie en 
afvalverwerking kunt u kontakt opnemen met uw lokale 
gemeentehuis of op de plaats waar u het produkt gekocht 
heeft.
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