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1.0 Introductie 

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent e-Domotica product! Dit 

product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit 

product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kunt u een beroep doen op de vijf 

jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop 

daarom zorgvuldig. 

1.1 Functies en kenmerken 

De EM6557 inbouwschakelaar is een draadloos e-Domotica  Z-wave apparaat dat in 

combinatie met uw e-Domotica e-Centre, smartphone of tablet uw verlichting en 

andere elektrische apparaten kan in en uitschakelen. Door de EM6557 te gebruiken in 

combinatie met uw e-Domotica e-Centre, kunt u uiteindelijk veel besparen op uw 

elektriciteitskosten. Tevens wordt het zogenaamde sluipverbruik verminderd. 
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De EM6557 inbouwschakelaar kan worden ingebouwd in een aansluitdoos ofwel 

inbouwdoos. Hierdoor kunt u de schakelaar in vrijwel uw gehele woning gebruiken. De 

inbouwschakelaar functioneert tevens als een versterker doordat de 

inbouwschakelaar de draadloze signalen van andere 230V e-Domotica apparaten 

opvangt en doorstuurt.  

1.2 Inhoud van de verpakking 

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket: 

 

• EM6557 e-Domotica inbouwschakelaar 

• Handleiding 

2.0 De inbouwschakelaar gebruiken 

De EM6557 inbouwschakelaar kan worden verbonden met een lamp, maar ook met 

een of meerdere muurschakelaars in uw woning.  

 

De voordelen: 

• Automatisch inschakelen van de verlichting wanneer u uw huis betreedt. 

Bijvoorbeeld door het gebruik van het alarmsysteem. 

• Automatisch inschakelen van de verlichting wanneer het rookalarm wordt 

geactiveerd. Hierdoor kunt u eenvoudig en snel uw huis verlaten. 

• Automatisch inschakelen van de verlichting wanneer het inbrekersalarm wordt 

geactiveerd zodat eventuele indringers worden verjaagd. 

• Door de EM6557 te gebruiken, kunt u de verlichting in en uitschakelen waardoor 

u de lichtschakelaars niet meer hoeft te gebruiken.  

 

Hieronder vindt u aan afbeelding waar alle bekabeling en functies van het apparaat 

worden aangegeven: 

 
Afbeelding 1 – EM6557 bekabeling en functies 

 

1. Blauwe neutrale uitgangsdraad voor de lamp. 

2. Blauwe neutrale ingangsdraad van aansluitdoos. 
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3. Bruine fasedraad van aansluitdoos. 

4. Zwarte schakeldraad voor de lamp. 

5. Witte hoofd schakeldraad (om te schakelen met de zwarte draden van de 

schakelaars). 

6. Zwarte draad om met andere wandschakelaars te verbinden. 

7. Gele Z-wave antenne. 

8. Aanmeld/Afmeld knop. 

9. Indicatie LED. 

 

De EM6557 inbouwschakelaar heeft in principe een tweetal functies. De 

inbouwschakelaar kan in diverse situaties worden ingezet. Niet alle situaties worden in 

deze handleiding beschreven; De drie meest voorkomende situaties worden 

beschreven in deze handleiding. U dient er wel rekening mee te houden dat de 

beschreven situaties kunnen afwijken van uw eigen situatie. 

 

1. De EM6557 wordt gebruikt in een meervoudige schakeling zoals een 

hotelschakeling. 

2. De EM6557 wordt gebruikt in een nieuw huis of nieuwe kamer waarbij alle 

bekabeling wordt gebruikt. 

3. De EM6557 wordt gebruikt in een enkelvoudige schakeling. 

2.1 De EM6557 in een bestaande situatie gebruiken 

(meervoudige schakeling) 

De EM6557 kan gebruikt worden met een meervoudige schakeling. Bijvoorbeeld: In 

een trappenhuis of in een kamer waar twee schakelaar knoppen aanwezig zijn om de 

verlichting in of uit te schakelen.   

 
Afbeelding 2 – De EM6557 gebruiken 
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Het volgende is van toepassing op de bovenstaande afbeelding: 

• Slechts een van de twee zwart schakeldraden van de EM6557 wordt gebruikt 

• De overgebleven zwarte draad dient te worden afgedopt met een kabelblokje of 

een kabelmoer 

• De bruine fasedraad tussen de schakelaar en de aansluitdoos wordt nu gebruikt 

om de witte schakeldraad te verbinden. U dient de bruine fasedraad wit te maken 

met bijvoorbeeld witte dubbelzijdige plakband 

• De bruine draad kan alleen in deze situatie worden gebruikt als deze vanuit de 

aansluitdoos loopt. U dient dit eerst te controleren voor u de EM6557 aansluit  

• Als de bruine draad is verbonden met een muurschakelaar, dan dient u een extra 

kabel te trekken. 

 

Het is tevens mogelijk om de EM6557 in een enkelvoudige schakeling te gebruiken. In 

dat geval gebruikt u de witte schakeldraad en een zwarte schakeldraad. De overige 

zwarte schakeldraad dient u dan af te doppen middels een met een kabelblokje of een 

kabelmoer. 

2.2 De schakelaar in een nieuw huis of in een nieuwe 

kamer gebruiken (alle bedrading) 
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Afbeelding 3 – Alle bekabeling gebruiken 

 

In de bovenstaande afbeelding dient u de twee zwarte schakeldraden op beide 

muurschakelaars aan te sluiten. 

2.3 Voorbeeld casus: Enkelvoudige schakeling 

U kunt de EM6557 tevens inzetten in een kamer waarbij er gebruik wordt gemaakt van 

een enkelvoudige schakeling. Bijvoorbeeld: In een slaapkamer met slechts één 

plafondlamp en een enkele muurschakelaar. 

 

 
Afbeelding 4 – Enkelvoudige schakeling 

 

Het volgende is van toepassing op de bovenstaande afbeelding: 

• Slechts één van de twee zwarte schakeldraden van de EM6557 wordt gebruikt 

• De overige zwarte schakeldraad dient u dan af te doppen middels een 

kabelblokje of een kabelmoer 

• De kabel tussen de kabelmoer en de muurschakelaar is zwart in de afbeelding, 

maar kan in uw situatie ook bruin zijn. Heeft u bruine bekabeling naar de 

muurschakelaar lopen, zorg er dan voor dat dit geen stroomdraad is/niet meer 

onder stroom staat 

• De bruine draad tussen de muurschakelaar wordt nu gebruikt om te verbinden 

met de witte schakeldraad. Maak daarom de bruine kabel wit of zwart met behulp 

van witte of zwarte dubbelzijdige plakband 
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• In dit geval kan de bruine draad alleen worden gebruikt als deze vanuit de 

aansluitdoos loopt. Controleer eerst waar de bruine draad vandaan komt voor u 

de EM6557 aansluit  

• Als de bruine draad is verbonden met de muurschakelaar, dan dient u een extra 

kabel te trekken 

3.0 De EM6557 installeren 

3.1 De EM6557 installeren 

Lees de instructies goed door. Neem uw tijd om de EM6557 te installeren, zodat er 

geen problemen of kortsluiting ontstaat. 

 

 

Waarschuwing: Lees de volgende punten door voor u de EM6557 installeert. 

 

Indien u niet voldoende ervaring of kunde heeft op het gebied van het aansluiten van 

elektrische apparaten, ga dan niet verder en laat dit doen door een gediplomeerd 

persoon. Als u toch doorgaat kunt u gewond raken of zelfs worden geëlektrocuteerd. 

 

Heeft u niet voldoende ervaring, wees dan zeer voorzichtig. Neem de volgende 

punten in acht: 

 

• Zet de hoofdschakelaar om zodat er geen stroom meer aanwezig is. Doet u dit 

niet, dan riskeert u verwondingen of elektrocutie 

• In sommige oudere huizen kunnen de kleuren van de stroomkabels afwijken. In 

sommige situaties zijn niet alle genoemde kabels aanwezig. Het kan in dat geval 

noodzakelijk zijn om extra kabels te trekken 

• Monteer de EM6557 niet nabij licht ontvlambare stoffen of hittebronnen zoals: 

Open vuur, radiatoren, boilers etc. 

• Zorg ervoor dat de switch niet aan direct zonlicht, vocht of stof wordt blootgesteld 

• Gebruik een kabelblokje of een kabelmoer om ongebruikte bekabeling af te 

dekken 

 

Eminent kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook 

voortvloeiende uit de installatie of het gebruik van de EM6557. 

 

Voordat je begint met de installatie, dien je te zorgen dat je de juiste gereedschappen 

bij de hand hebt. Bijvoorbeeld: 

 

• Schroevendraaiers 

• Kabelblokjes of kabelmoeren 

• Draadstripper 

• Dubbelzijdige gekleurde plakband (Indien noodzakelijk) 
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1. Neem de EM6557 schakelaar uit de verpakking. 

2. Controleer of de hoofdschakelaar is omgezet en dat er geen stroom meer op de 

bekabeling staat (Met een voltmeter bijvoorbeeld). 

3. Open de aansluitdoos die je wilt gebruiken om de EM6557 schakelaar in te 

bouwen. Verwijder eerst eventuele licht armaturen. 

4. Sluit de blauwe nuldraad van de lamp op de linker N aansluiting van de EM6557 

schakelaar aan en draai de schroef aan. 

5. Sluit de schakeldraad van de lamp op de LS aansluiting van de EM6557 

schakelaar aan. Deze draad heeft doorgaans een zwarte kleur. 

6. Sluit de blauwe nuldraad van het lichtnet op de N aansluiting van de EM6557 

schakelaar aan en draai de schroef aan. 

7. Sluit de 230V draad van het lichtnet op de L aansluiting van de EM6557 

schakelaar aan. Deze draad heeft doorgaans een bruine kleur. 

8. Controleer of er een zwarte schakeldraad of bruine schakeldraad vanuit de 

aansluitdoos op de eerste muurschakelaar is aangesloten.  

a. In dat geval: Sluit de witte schakeldraad van de EM6557 op de bruine draad 

van de eerste muurschakelaar aan.  

Gebruik zwarte of witte dubbelzijdige plakband om de kabel(s) eenzelfde 

kleur te geven. Dit helpt je om te herinneren dat de bruine kabel geen 

stroomkabel meer is. 

b. Is dat niet het geval: Trek een zwarte schakeldraad naar de eerste 

muuraansluiting en sluit deze op de witte schakeldraad van de EM6557 

aan. 

9. Gebruik één van de volgende opties, naar gelang je situatie: 

a. Meervoudige schakeling met gebruik van alle bekabeling:  

Als je twee muurschakelaars aan de muur hebt: Sluit één van de twee 

zwarte schakeldraden op de schakeldraad van de tweede 

muurschakelaar aan.  

b. Meervoudige en enkelvoudige schakeling: Als je slechts één 

muurschakelaar hebt: Sluit een kabelblokje op de tweede niet gebruikte 

zwarte schakeldraad van de EM6557 aan. 

10. Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten en dat niet gebruikte kabels 

goed zijn afgedekt. 

11. Zet de hoofdschakelaar weer om zodat er weer stroom aanwezig is op het 

lichtnet. 

12. Controleer of het apparaat correct functioneert door de knop op de EM6557 in te 

drukken. Wees wel voorzichtig, raak geen kabels aan. Het LED op de EM6557 

licht rood op. Het aangesloten apparaat zal tevens worden ingeschakeld. 

13. Sluit de aansluitdoos nog niet. 

3.2 De schakelaar toevoegen aan een nieuw e-Centre  

Let op: Het is mogelijk dat het vakje ‘Hoog vermogen ’aangevinkt dient te worden 

onder de ‘Toevoegen’ knop. Deze optie zorgt ervoor dat de toegevoegde 230V 

gevoede apparaten een groter bereik krijgen. Bijvoorbeeld: Als uw e-Centre in uw 
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woonkamer is gesitueerd en de schakelaar op zolder, dan kunt u ‘Hoog vermogen 

’aanklikken voor een groter bereik.  

 

1. Zorg ervoor dat uw computer volledig is opgestart. 

2. Open de webbrowser van uw computer. 

3. Vul dan in de adresbalk in: ‘http://ecentre’ en druk op de ‘Enter’ toets van uw 

toetsenbord.  

4. De webpagina van uw e-Centre wordt getoond. Als de wizard is gestart, sluit dan 

de wizard via de link ‘Wizard afronden’ onderaan de pagina.  

5. Klik op ‘e-Domotica producten’. 

6. Klik op de ‘Toevoegen’ knop. Uw e-Centre begint te zoeken naar nieuwe e-

Domotica apparaten. 

7. Druk driemaal op de knop van uw nieuwe schakelaar. 

8. De melding ‘Product gevonden’ verschijnt. 

 

Als het apparaat niet wordt gevonden, druk dan op de ‘Verwijder’ knop in de 

webpagina van uw e-Centre en druk daarna op de knop van uw schakelaar. U kunt nu 

de schakelaar op de juiste wijze toevoegen. 

 

9. Geef het gevonden en verbonden apparaat een naam en klik op ‘Opslaan’. 

10. De schakelaar is nu toegevoegd aan uw e-Centre. Uw e-Centre kan nu de 

schakelaar bedienen.. 

11. Plaats de ingebouwde schakelaar in the inbouwdoos van het plafond (indien dit 

past). Het is wel aanbevolen om de elektriciteit af te sluiten voor u de schakelaar 

in de inbouwdoos plaatst. 

 

Als de EM6557 niet in de inbouwdoos van het plafond past, dan kunt u de EM6557 

ook monteren in de armatuurbak van uw verlichting. 

3.3 Het Z-wave netwerk optimaliseren 

Het is aanbevolen om het Z-wave netwerk te optimaliseren nu er een nieuw 230V 

gevoed apparaat is toegevoegd. Ga terug naar de inlogpagina van uw e-Centre met 

behulp van de webbrowser van uw computer. Klik op ‘e-Domotica producten’ en klik 

dan op de ‘Optimaliseer’ knop. Uw e-Centre controleert dan alle draadloze verbinden 

van alle 230V gevoede apparaten en update het netwerk waar nodig. Dit proces kan 

enige minuten duren.  

4.0 Uw e-Centre instellen voor gebruik met de 

EM6557 

Nu u de EM6557 aan uw e-Centre heeft toegevoegd, kunt u de EM6557 op 

verschillende manieren gebruiken: 

 

• Voeg de schakelaar toe aan één of meerdere scènes. 
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• De switch inschakelen in geval van een alarmmelding. 

4.1 De EM6557 aan een bestaande scene toevoegen 

1. Ga terug naar de e-Centre webpagina zoals eerder is beschreven. 

2. Klik op ‘Scènes’. 

3. Selecteer de scene die u wilt bewerken, bijvoorbeeld: ‘Alles aan’. Druk dan op de 

bewerk  knop.  

4. Klik op ‘Toevoegen’ knop om een nieuw apparaat aan deze scene toe te voegen. 

5. Selecteer de EM6557 uit de apparatenlijst. 

6. The ‘Eigenschap’ optie toont alleen de ‘Switch’ optie. 

7. Selecteer ‘Instellen op’ uit de ‘Actie’ lijst. 

8. Selecteer ‘Aan’ uit de ‘Waarde’ lijst. 

9. Klik op ‘Opslaan’ om deze instellingen op te slaan. De scene toevoegen pagina 

wordt automatisch getoond. 

10. Klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen die aan de scene zijn aangebracht op te 

slaan. De ‘Scènes’ pagina wordt automatisch getoond. 

 

U kunt dezelfde stappen volgen om wijzigingen aan andere scènes aan te brengen. 

Bijvoorbeeld: 

 

• ‘Alles uit’, in dit geval wordt ‘Uit’ in de ‘Eigenschappen’ lijst weergegeven. 

• ‘Inverteren’, in dit geval wordt ‘Inverteren’ in de ‘Actie’ lijst weergegeven. 

 

Tip: Als u gebruik maakt van een smartphone of tablet om de apparaten in uw woning 

te bedienen, dan kunt u de EM6557 laten schakelen via één van de scènes, of door 

gebruik te maken van de Mweb optie voor mobiele apparaten. Raapleeg de 

handleiding van uw e-Centre 2 om meer over de Mweb functionaliteit te lezen.  

4.2 De EM6557 gebruiken om te schakelen bij een 

alarmmelding 

U kunt uw e-Centre gebruiken om de EM6557 te laten schakelen in geval van een 

alarmmelding. Dit kan met de volgende alarmgroepen worden gebruikt: Rookalarm, 

wateralarm, afwezigheidalarm en nachtalarm. 

 

Het voordeel hiervan is dat de verlichting wordt ingeschakeld wanneer er een 

alarmmelding plaatsvindt. Wanneer er bijvoorbeeld een rookalarm melding wordt 

gegenereerd, dan wordt de verlichting ingeschakeld zodat u veilig uw woning kunt 

verlaten. 

 

U kunt de EM6557 aan een scene toevoegen zodat deze gaat schakelen in geval van 

één of meerdere alarmmeldingen. In geval van de scene ‘Alles aan’. U kunt ook voor 

elke alarmtype een aparte scene aanmaken. 

 

1. Open wederom de webpagina van de webpagina van uw e-Centre. 
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2. Ga naar ‘Alarm instellingen. 

3. Selecteer de alarmgroep die u wilt bewerken en klik op de bewerken  knop. 

4. Ga naar ‘Alarmgebeurtenissen’. 

5. Selecteer de gewenste scene uit de lijst in geval er een alarm wordt geactiveerd. 

In geval van het rookalarm en wateralarm kunt u alleen kiezen voor een ‘Alarm 

gaat af’ scene. Bewerkt u een andere alarmgroep zoals het ‘Afwezigheidsalarm’ 

of het ‘Nachtalarm’, dan kunt u meerdere ‘gebeurtenissen’ selecteren die 

uitgevoerd moeten worden in geval van een alarmmelding. 

6. Klik op ‘Opslaan’ om de instellingen op te slaan. 

5.0 De inbouwschakelaar verwijderen 

Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om de inbouwschakelaar te verwijderen 

(excluden) van uw e-Centre. Gebruik de volgende stappen om de inbouwschakelaar 

te verwijderen: 

 

1. Zorg ervoor dat uw computer is opgestart. 

2. Open de webbrowser van uw computer. 

3. Vul daarna in de adresbalk in: ‘http://ecentre’ en druk op de ‘Enter’ toets van uw 

toetsenbord. 

4. Het openingsscherm van uw Eminent e-Centre wordt getoond. Klik op ‘e-

Domotica producten’. 

5. Klik op de ‘Toevoegen’ knop. 

6. Druk driemaal op de knop van de inbouwschakelaar. 

7. Het apparaat is nu van uw e-Centre verwijderd. Er wordt een melding gegeven 

dat het apparaat is verwijderd. 

6.0 Z-wave commando’s 

Inclusion (Toevoegen):  

Zorg ervoor dat uw Z-wave Controller in Inclusion mode staat. Druk drie keer op de 

aan-/uitknop van de mini schakelaar. 

 

Exclusion (Verwijderen): 

Zorg ervoor dat uw Z-wave Controller in Exclusion mode staat. Druk drie keer op de 

aan-/uitknop van de mini schakelaar. 

 

Reset: 

Druk drie keer op de aan-/uitknop om in Inclusion mode te komen. Druk binnen één 

seconde weer op de aan-/uitknop totdat de LED uit gaat. De home ID en node ID 

worden nu gewist en gereset naar fabrieksinstellingen. 
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7.0 Veel gestelde vragen 

De meest recente veelgestelde vragen voor dit product kunt u vinden op de 

supportpagina van dit product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig 

bijwerken zodat u bent voorzien van de meest recente informatie.  

 

Bezoek de Eminent e-Domotica website voor meer informatie:  

www.e-domotica.com/ondersteuning/vragen  

8.0 Service en ondersteuning 

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld.  

Mocht u desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van dit e-

Domotica product, vul dan het supportformulier in op de website: 

www.e-domotica.com/ondersteuning/klanten-service  

 

U kunt tevens gebruik maken van het Eminent e-Domotica servicenummer. Bel 0900-

EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval u woonachtig bent in 

Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*). 

 

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

9.0 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 de (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.e-domotica.com/ondersteuning/5-jaar-garantie  

 

*Tip: e-Domotica 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 geüpdate met de nieuwste informatie.  
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Mocht u een probleem ervaren met de geprinte handleiding, controleer dan altijd eerst 

onze website www.e-domotica.com waar de meest recente handleiding te 

downloaden is. 

 

Tevens vindt u op onze website in de Veelgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel 

informatie over dit product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, 

vaak is het antwoord op uw vraag hier terug te vinden. 

10.0 Garantievoorwaarden 

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent e-Domotica producten, tenzij 

anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands 

Eminent e-Domotica product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment 

van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van 

toepassing op alle Eminent e-Domotica 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. 
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11.0 Verklaring van Overeenstemming 

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de 

Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met 

betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: 

info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar: 

 

Eminent Computer Supplies 

Postbus 276 

6160 AG Geleen 

Nederland 

 

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk ‘Verklaring van Overeenstemming’ en het 

artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming 

opvraagt. 
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