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Стрелка за 
изравняване на 
светодиода

Аварийно осветление

Светодиод за състояние

Техническа информация

• Аларма, тип: оптична аларма за дим

• Средно покрита площ: 50 m²

• Област на употреба: на закрито

• Захранване: литиева батерия, 2 x 3 V, 
вградена, неподлежаща на подмяна, 
10 години живот

• Предупреждение: алармено състояние, 
неизправности

• Вграден предупреждаващ звук при детекция 
на: 85 dB(A) на 3 m

Представяме ви Eve Smoke

Начало ........................................................................................................................................ . 3

• Вградена аларма за тест и неизправност: 75 
dB(A) на 1 m

• Работна температура: -10°C до + 55°C

• Температура на съхранение: -10°C до + 65°C

• Клас защита: IP22

• Размери (Ш х В): 116 mm x 49 mm

• Тегло: 255 g

1

BG

3

BG

Маркер на пръстена

Тестов бутон

Монтажна планка



Как работи Eve Smoke

Eve Smoke е предназначена за детекция на дим и топлина в жилищни сгради, апартаменти и домове на 
колела. Тя обединява два принципа на детекция: оптична детекция на дим и топлинна диференциална 
детекция на топлина.

Датчикът за дим регистрира бавно развиващ се огън, който може да тлее часове преди да се 
разгори.

Датчикът за топлина регистрира огън, който се развива от умерено до бързо, като така добавя 
допълнителна детекция, която стандартните оптични аларми не осигуряват. Топлинната аларма 
се включва при бързо повишение на температурата (съгласно стандарта EN 54-5):
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Eve Smoke продължава да ви предупреждава, докато димът не изчезне или докато не изключите алармата. 
Алармите за дим и топлина се показват от приложението Eve. С приложението Home освен това можете да 
разрешите известия за аларми, като влезете в Details view (преглед подробности) на Eve Smoke.

Eve Smoke ви предупреждава по следния начин:

Освен редовната и правилна поддръжка препоръчваме Eve Smoke да се подменя 
не по-късно от датата за подмяна на гърба на уреда, както и при отказ на 
несменяемата батерия (виж раздел 8).

Нормална работа

Аларма за дим

Топлинна аларма

7:13 - 16:00

4:09 - 10:00

2:00 - 5:30

1:00 - 3:13

0:40 - 2:25

29:00 - 46:001
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Повишение на 
температурата

(°C/минута)

Време за реакция
(минути)

Жълт, през 10 секунди

Червен, бързо мигащ Постоянен звук

Звук 
(85 dB(A) на 3 m)

Червен, бързо мигащ Звук/пауза през 1 секундаВкл

Вкл

Светодиод за състояние Аварийно осветление
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Монтаж и настройка

Натиснете бутона за тест, 
за да активирате Eve 
Smoke.

Изтеглете приложението Elgato Eve от 
App Store.

Отворете приложението Elgato Eve и чукнете върху Add Accessory (Добави аксесоар).

Ако вече сте инсталирали Eve, отидете на Настройките (Settings) и добавете Eve Smoke.
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Дезактивиране на датчика за дим

Датчикът за дим може да се дезактивира и така да остане да работи само датчикът за топлина. 
Това ви позволява да инсталирате Eve Smoke:

• В кухня, където при готвене се отделя пара

• В прашни и необитаеми помещения (напр. във вашия гараж)

За да използвате Eve Smoke само като топлинна аларма, свалете капака с отвертка, както е 
показано на илюстрацията, и поставете превключвателя в положение ON (ВКЛ).

Когато обаче капакът на превключвателя се счупи и отстрани, а датчикът за 
дим бъде дезактивиран, Eve Smoke вече не съответства на европейския 
стандарт EN 14604-2005. Това обезсилва съответствието (СЕ щемпел).
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Избор на място за Eve Smoke

Монтирайте Eve Smoke в помещения, където има опасност от пожар (дневни с камина, детски стаи, 
разширителни съдове в тавани/мазета и др.):

• За предпочитане е монтаж централно на тавана

• Далеч от вентилационни отвори, които могат да отведат дима

• Над повече от 50 cm разстояние от всякакви препятствия (стени, прегради, греди и пр.)

• В коридори с дължина над 10 m монтирайте аларма в двата края

Ако не можете да монтирате Eve Smoke хоризонтално на тавана, монтирайте я:

• На повече от 50 cm под тавана и на повече от 50 cm от ъглите на стаята

• Далеч от всякакви източници на електрически смущения (електромери, метални шкафове и пр.)

• Ако я монтирате на метална стена, суха зидария или въздуховод: монтирайте Eve Smoke върху 
неметална основа (дървена или пластмасова) и далеч от всякакви източници на електрически 
смущения (електромери, метални шкафове, флуоресцентно осветление и пр.)

Минимална защита: на всеки етаж монтирайте 
по една аларма за дим в коридора или на 
стълбищната площадка, както и по една във всяка 
спалня и детска стая.

Допълнителна защита: Монтирайте една 
аларма за дим в кухнята, като блокирате 
функцията аларма за дим (виж Раздел 2). 

Максимална защита: Монтирайте допълнителни 
аларми за дим в дневната, кабинета, пералното 
помещение, на тавана и в мазето.

Избягвайте да монтирате Eve Smoke:

• Директно върху метална повърхност

• Близо (< 50 cm) до нисковолтови трансформатори, енергоспестяващи крушки, електронни баласти

• В много запрашени помещения

• В стаи, където температурата е по-ниска от -10°C или по-висока от +55 °C, защото тези температури 
може да влошат работата на алармата за дим

• На по-малко от 1 m от топъл въздух, климатици или вентилационни отвори, защото те могат да 
разсеят дима

• На по-малко от 6 m от камини или печки на дърва, защото отделяният при горенето дим може да 
предизвика фалшива аларма

• В помещения, където алармата може да се задейства излишно заради готвене или отделяне на пара

• Във влажни помещения и в помещения, където се отделя конденз (баня, перално помещение и пр.)

• В най-горната част на сводести тавани, където може да се образува въздушен джоб, който да попречи 
на дима да стигне до Eve Smoke ≥ 50 cm.

≥ 50 cm ≥ 50 cm

Идеално местоположение

Алтернативно 
местоположение за 
монтаж на наклонен таван

Алтернативно 
местоположение, 
ако не е възможен 
монтаж на тавана 40
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Спазвайте строителните разпоредби.
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Монтаж на Eve Smoke

Позиционирайте планката за монтаж и отбележете отворите за винтовете. Свалете 
монтажната планка и пробийте отвори за винтовете. Фиксирайте планката за монтаж с 
дюбелите и винтовете от комплекта.

Ако монтажът е правилен, 
светодиодът за състояние известно 
време мига бързо в жълт цвят, след 
което мига веднъж на 10 секунди, 
което означава, че вашата Eve 
Smoke е напълно функционална и 
готова за използване.

С лек натиск поставете и 
завъртете Eve Smoke по 
посока на часовника, докато 
щракне на мястото си.

Тест на Eve Smoke

• Eve Smoke трябва да се постави към планката за монтаж, преди да се изпробва

• Никога не изпробвайте Eve Smoke с открит пламък

• Тествайте алармата поне веднъж месечно, както и всеки път, когато сте отсъствали за дълго от дома

Използвайте приложението Eve за удобен тест на Eve Smoke по всяко време. Можете да задействате 
тестова аларма, като натиснете и задържите бутона за тест, докато чуете втори звук, след което може 
да пуснете бутона.

За да дезактивирате алармата, използвайте приложението Eve или натиснете повторно бутона за тест.

Стрелката за изравняване на светодиода ви показва мястото на 
светодиода за състояние след монтажа.
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Маркер на 
пръстена

Тестова аларма
Червен, бързо мигащ Звук/пауза през 1 секундаВкл

Светодиод за състояние Аварийно осветление
Звук 

(75 dB(A) на 1 m)
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Изравнете Eve Smoke с 
центъра на планката за 
монтаж, както е показано на 
илюстрацията.



Изключване на звука на алармата

След като алармата е задействана от дим или топлина, можете да изключите звука по един 
от следните начини:

• Отворете приложението Eve

• Натиснете бутона за тест на Eve Smoke

• Вземете каквото и да е инфрачервено дистанционно управление (TV, Blu-ray плеър, 
управление на hi-fi система), насочете го към задействаната аларма и натиснете два пъти 
който и да е бутон на дистанционното управление

Звукът на алармата ще се изключи за 15 минути. Ако след 15 минути все още се регистрира 
дим, звукът на алармата ще се включи отново.

Ежедневна употреба на Eve Smoke

Спиране на аларма

Можете да дезактивирате Eve Smoke за около 15 минути, за да избегнете излишно 
задействане, когато извършвате дейности, при които се отделя прах или дим (чистете на 
прах, почистване на камина, печене на храна и пр.).

Натиснете за кратко бутона за тест, за да спрете временно алармата. Ще се покаже 
следното състояние:

За да активирате отново Eve Smoke, натиснете бутона за тест. Eve Smoke издава звук и 
червеният диод за състояние изгасва.

След около 15 минути Eve Smoke се връща автоматично в нормален работен режим.
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Спряна аларма
Червен, през 2 секунди единичен звук

Светодиод за състояние Аварийно осветление Звук

За ваша безопасност звукът на алармата може да се изключва от 
приложението Eve, само когато съответният датчик Eve Smoke е в директен 
обхват, както и само когато приложението Eve се вижда на екрана.
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ВНИМАНИЕ: През този 15-минутен интервал Eve Smoke не може да 
задейства аларма.



Предупреждения за неизправност

Eve Smoke непрекъснато извършва самопроверка. Освен аларми за дим и топлина, тя ви показва 
предупреждения за потенциална неизправност. Неизправностите се показват в приложението Eve 
както следва:

Неизправност на батерията

Eve Smoke има вградена, неподлежаща на подмяна батерия с 10 години живот. В случай на 
отказ на батерията Eve Smoke продължава да работи нормално още 30 дни. Подменете обаче 
батерията на вашия уред Eve Smoke възможно най-скоро.

Детекция на неизправност

Замърсяванията и техническите дефекти могат да причинят неизправност на детекцията. 
В случай на неизправност на детекцията, като първа мярка почистете от замърсяване и прах 
вашата Eve Smoke. Ако неизправността на детекцията продължи и след почистването от 
замърсяване и прах, Eve Smoke трябва да се подмени.

Изключване на звука

За да не ви буди по време на сън, звукът за неизправност на батерията или детекцията може да се 
изключва, когато е тъмно. Ще бъдете предупредени за неизправността до 10 минути след съмване или 
8 часа след възникването на неизправността.
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Ако нощем чуете предупреждение за неизправност на детекцията, това 
означава, че е неизправна функцията за детекция на дим или топлина. Ако 
това се случи, Eve Smoke трябва да се подмени.

Ако звукът на предупреждението за неизправност продължи, след като е бил 
отложен, това означава, че е неизправна функцията за детекция на дим или 
топлина. Ако това се случи, Eve Smoke трябва да се подмени.

Неизправност на батерията

Детекция на неизправност
Ако предупреждението за неизправност звучи в неподходящо време, можете да го отложите за от 8 часа 
до 7 дни, като натиснете бутона за тест, докато чуете първия звук. След 7 звукът повече няма да може 
да бъде изключен.

Жълт, 8x през 8 секунди

Жълт, 2x през 5 секунди

Светодиод за състояние Аварийно осветление

8x, през 60 секунди

2x, през 60 секунди

Звук
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Почистване

Много е важно да редовно да почиствате Eve Smoke. Отворите на Eve Smoke трябва да се 
почистват най-малко веднъж в годината съгласно съответните стандарти за аларми за дим като 
например DIN 14676. За почистване на Eve Smoke използвайте само кърпа - не прахосмукачка и 
не четка за прах.

При ремонт на дома 

Не покривайте с боя Eve Smoke. Ако ремонтът се извършва след монтажа на Eve Smoke, 
предпазете я. След края на ремонта не забравяйте да премахнете всички защити от прах.

Преглед на предупрежденията за състояние9 11

Състояние Раздел

Нормална работа
2

Аларма за дим

2

Топлинна аларма

2

Тестова аларма
6

Спряна аларма
7

Неизправност на батерията
8

Детекция на неизправност
8

Нулиране на Eve Smoke10

Eve Smoke се нулира чрез рестартиране на процеса на настройка в приложението Eve.

Жълт, през 10 секунди

Светодиод за състояние Аварийно осветление Звук

Червен, бързо мигащ Звук/пауза през 1 секундаВкл

Червен, бързо мигащ Постоянен звукВкл

Червен, бързо мигащ Звук/пауза през 1 секундаВкл

Червен, през 2 секунди единичен звук

Жълт, 8x през 8 секунди 8x, през 60 секунди

Жълт, 2x през 5 секунди 2x, през 60 секунди
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Моля пазете доставената с този продукт документация през целия му живот.

Този продукт е само за употреба у дома или в сходни жилищни площи в съответствие с DIN 14676. 
Той не трябва да се използва като система за детекция на пожар съгласно DIN 14676.

Този уред съответства на общите изисквания и на съответните допълнителни разпоредби на 
директива 2014/53/EC, изискванията на Европейски регламент 305/2011 и съответните части на 
хармонизирания стандарт EN14604 (2005). Можете да изтеглите декларацията за съответствие и 
декларацията за експлоатационни показатели № 1772-170155 от www.elgato.com/doc.

Конструкцията на този продукт е такава, че не е необходим достъп за монтаж и поддръжка до 
вътрешните части на уреда, които не са описани в този наръчник. Неправилното отваряне на 
уреда може да повреди него и/или неговите електронни компоненти. Това обезсилва гаранцията 
на уреда и изключва каквато и да е отговорност на производителя.

1918




