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Šipka pro polohu LED

Nouzové světlo

Stavová LED

Technické informace

• Typ alarmu: optický kouřový alarm

• Průměrná pokrytá plocha: 50 m²

• Oblast použití: vnitřní prostory

• Napájení: lithiová baterie 2 x 3 V, 
vestavěná, nevyměnitelná, životnost 10 
let

• Výstraha: stav alarmu, poruchy

• Vestavěný výstražný zvukový signál při 
detekci: 85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m

Představení Eve Smoke

Stručný návod ........................................................................................................................... 3

• Vestavěný testovací a poruchový alarm: 75 dB(A) 
ve vzdálenosti 1 m

• Provozní teplota: -10 °C až + 55 °C

• Skladovací teplota: -10 °C až + 65 °C

• Krytí: IP22

• Rozměry (průměr x výška): 116 mm x 49 mm

• Hmotnost: 255 g
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Značka na prstenci

Testovací tlačítko

Montážní deska 



Jak Eve Smoke funguje
Eve Smoke je určen k detekci kouře a tepla v obytných budovách, bytech a mobilních domech. Spojuje 
dohromady dva principy detekce: optickou detekci kouře a tepelnou diferenciální detekci tepla.

Kouřové čidlo detekuje pomalu se rozvíjející požáry, které mohou doutnat hodiny, než se rozhoří.

Teplotní čidlo detekuje požáry, které se rozvíjejí mírně až rychle, tím přidává další úroveň 
detekce, kterou standardní optické alarmy neposkytují. Tepelný alarm je spuštěn v závislosti na 
tom, jak rychle stoupá teplota vzduchu (v souladu s normou EN 54-5):
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Eve Smoke vás bude stále upozorňovat, dokud nebude zjištěn stav bez kouře nebo tepla, nebo dokud 
nebude alarm ztlumen. Kouřový a tepelný alarm bude zobrazen v aplikaci Eve. Pomocí aplikace Home
můžete také povolit upozornění alarmu, když přejdete na podrobné zobrazení Eve Smoke.

Eve Smoke vás upozorní takto:

Vedle provádění pravidelné a řádné údržby se doporučuje, aby byl Eve Smoke 
vyměněn nejpozději do data výměny uvedeného na zadní straně přístroje, anebo 
v případě poruchy baterie, kterou nelze resetovat (viz kapitola 8).

Normální provoz

Kouřový alarm

Tepelný alarm

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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Doba odezvy
(minut)

Žlutá, každých 10 sekund

Červená, rychlé blikání Nepřetržitý zvuk

Zvuk 
(85 dB(A) ve vzdálenosti 3 m)

Červená, rychlé blikání Zvuk/pauza každou sekunduSvítí

Svítí

Stavová LED Nouzové světlo
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Instalace a nastavení

Stisknutím testovacího tlačítka 
aktivujte Eve Smoke.

Z App Store si stáhněte aplikaci 
Elgato Eve.

Otevřete aplikaci Elgato Eve a klepněte na Add Accessory (přidat příslušenství).

Pokud jste již Eve nastavovali, klepněte na Settings (nastavení) a přidejte Eve Smoke.
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Deaktivace kouřového čidla

Kouřové čidlo lze deaktivovat tak, aby zůstalo funkční pouze teplotní čidlo. To vám umožní instalovat 
Eve Smoke:

• Do kuchyně, kde při vaření vzniká pára

• Do prašných neobývaných prostor (např. do vaší garáže)

Chcete-li používat Eve Smoke výhradně jako tepelný alarm, odstraňte pomocí šroubováku kryt, jak je 
znázorněno na obrázku, a nastavte přepínač do polohy ON.

Jakmile je kryt mikrospínače vylomený a odstraněný a kouřové čidlo je 
deaktivováno, tak již dále Eve Smoke neodpovídá CE v souladu s normou 
EN 14604-2005. Pokud tak učiníte, bude anulována shoda s předpisy CE.
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Výběr umístění pro Eve Smoke
Nainstalujte Eve Smoke do místností ohrožených požárem (obývací pokoj s krbem, dětské pokoje, 
půdní/sklepní vestavby, atd.):

• Pokud možno uprostřed na strop

• Daleko od ventilačních otvorů, které mohou odvádět kouř

• Více než 50 cm od všech překážek (stěny, příčky, nosníky nebo podobné)

• U chodeb delších než 10 m nainstalujte alarm na obou koncích

Pokud nemůžete Eve Smoke nainstalovat vodorovně na strop, nainstalujte jej:

• Více než 50 cm pod stropem a více než 50 cm od rohů místnosti

• Daleko od zdrojů elektrického rušení (elektroměry, kovové skříně atd.)

• Při instalaci na kovovou stěnu, sádrokartonovou konstrukci nebo potrubí: namontujte Eve Smoke na nekovovou 
základnu (dřevěnou nebo plastovou) a daleko od zdrojů elektrického rušení (elektroměry, kovové skříňky, 
zářivky atd.)

Minimální ochrana: pro každé patro nainstalujte 
jeden kouřový alarm na chodbu nebo podestu, navíc 
po jednom do každé ložnice a dětského pokoje.

Zvýšená ochrana: nainstalujte jeden kouřový alarm 
do kuchyně za předpokladu, že je deaktivována 
funkce kouřového alarmu (viz kapitola 2). 

Maximální ochrana: nainstalujte další kouřové 
alarmy do obývacího pokoje, do hobby místnosti, 
prádelny, do podkroví a do sklepa.

Neinstalujte Eve Smoke:

• Přímo na kovový povrch

• Blízko (< 50 cm) nízkonapěťových transformátorů, úsporných žárovek, elektronických předřadníků

• Do velmi prašného prostředí

• Do místností s teplotou nižší než -10 °C nebo vyšší než +55 °C, protože tyto teploty mohou ohrozit 
funkčnost kouřového alarmu

• Blíže než 1 m od vývodů horkého vzduchu, klimatizace nebo větracích otvorů, protože ty by mohly 
rozptylovat kouř

• Blíže než 6 m od krbu nebo kamen na dřevo, protože kouř vznikající při spalování může vyvolávat 
nechtěné alarmy

• Do místností, kde mohou být alarmy zbytečně spuštěny v důsledku vaření nebo páření

• Do vlhkých místností nebo místností, které jsou náchylné ke vzniku kondenzace (koupelny, prádelny atd.)

• Do nejvyššího bodu klenutých stropů, kde se může vytvořit vzduchová kapsa zabraňující, aby se kouř 
dostal k Eve Smoke

≥ 50 cm ≥ 50 cm

Ideální umístění

Alternativní umístění pro 
montáž na šikmý strop

Alternativní 
umístění, pokud 
není možná 
montáž na strop 40
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Dodržujte stavební předpisy.
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Montáž Eve Smoke
Umístěte montážní desku a označte si otvory pro šrouby. Odstraňte montážní desku a vyvrtejte 
otvory podle označení. Připevněte montážní deska s pomocí dodaných hmoždinek a šroubků.

Po správné instalaci bude 
stavová LED rychle blikat žlutě, 
poté blikat jednou za10 
sekund, aby signalizovala, že 
je váš Eve Smoke plně funkční 
a připravený k použití.

Eve Smoke jemně přitiskněte a 
pootočte jím po směru 
hodinových ručiček, dokud 
nezapadne na své místo.

Testování Eve Smoke
• Eve Smoke musí být před zkouškou připevněn na montážní desce

• Nikdy neprovádějte zkoušku Eve Smoke pomocí otevřeného plamene

• Provádějte nejméně jednu zkoušku měsíčně a ihned po delším pobytu mimo domov

Pro zkoušku Eve Smoke použijte kdykoli aplikaci Eve. Případně spusťte zkoušku stisknutím a přidržením 
testovacího tlačítka, dokud neuslyšíte druhý zvuk, poté tlačítko uvolněte.

Pro deaktivaci alarmu použijte aplikaci Eve, nebo stiskněte opětovně testovací tlačítko.

Šipka pro polohu LED ukazuje směr stavové LED po instalaci.
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Značka na 
prstenci

Zkušební alarm
Červená, rychlé blikání Zvuk/pauza každou sekunduSvítí

Stavová LED Nouzové světlo
Zvuk 

(75 dB(A) ve vzdálenosti 1 m)
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Vyrovnejte Eve Smoke ve 
středu montážní desky podle 
obrázku.



Ztlumení alarmů

Poté, co kouř nebo teplo spustily alarm, jej můžete ztlumit s pomocí jedné z následujících 
metod:

• Otevřete aplikaci Eve

• Stiskněte testovací tlačítko na Eve Smoke

• Podržte libovolné infračervené dálkové ovládání (televizor, přehrávač Blu-ray, dálkový ovladač 
hi-fi), nasměrujte jej na aktivovaný alarm a stiskněte dvakrát libovolné tlačítko na ovladači

Alarm se ztlumí na 15 minut. Pokud je po 15 minutách stále detekován kouř, alarm se znovu 
rozezní.

Každodenní používání Eve Smoke
Pozastavení alarmů

Eve Smoke můžete deaktivovat přibližně na 15 minut, abyste zabránili nechtěnému spuštění 
alarmu při činnostech, které mohou vytvářet prach nebo kouř (oprašování, čištění krbu, pečení 
jídla apod.).

Pro dočasné pozastavení alarmu rychle stiskněte testovací tlačítko. Přístroj vykáže 
následující stav:

Pro opětovnou aktivaci Eve Smoke opět stiskněte testovací tlačítko. Eve Smoke vydá zvuk a 
červená stavová LED zhasne.

Po přibližně 15 minutách se Eve Smoke automaticky přepne do normálního provozního režimu.
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Pozastavený alarm
Červená, každé 2 sekundy jedno pípnutí

Stavová LED Nouzové světlo Zvuk

Kvůli vaší bezpečnosti může být alarm ztlumen pouze pomocí aplikace Eve, 
když je příslušný přístroj Eve Smoke v přímém dosahu, a pouze v případě, že 
je aplikace Eve zobrazena na displeji.
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UPOZORNĚNÍ: Eve Smoke nemůže během této 15minutové doby spustit alarm.



Poruchové výstrahy
Eve Smoke se neustále kontroluje. Navíc kromě toho, že vás informuje o kouřových a tepelných 
alarmech, upozorňuje vás také na jakékoli možné poruchy. Poruchy se zobrazují v aplikaci Eve 
následujícím způsobem:

Porucha baterie 

Eve Smoke má vestavěnou, nevyměnitelnou baterii s 10letou životností. V případě poruchy baterie 
bude Eve Smoke normálně dále fungovat po dobu 30 dnů. Nicméně své vadné zařízení Eve Smoke 
co nejdříve vyměňte.

Porucha čidla 

Nečistoty nebo technická závada mohou způsobit poruchu čidla. V případě poruchy čidla je třeba 
v první řadě Eve Smoke vyčistit/odstranit z něj prach. Pokud porucha čidla po těchto operacích 
nadále trvá, musí se Eve Smoke vyměnit.

Potlačení zvuků

Aby nedošlo k vašemu probuzení během spánku, jsou zvuky poruchy baterie nebo poruchy čidla potlačeny, 
když je tma. Na poruchu budete upozornění do 10 minut po rozbřesku nebo 8 hodin po vzniku poruchy.
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Pokud se výstraha poruchy čidla rozezní v noci, znamená to, že došlo k poruše 
funkce čidla kouře nebo tepla. Pokud k tomu dojde, musí se Eve Smoke 
vyměnit.

Pokud výstraha poruchy nadále zní i po tom, co byla odložena, znamená to, že 
došlo k poruše funkce kouřového a tepelného čidla, Eve Smoke se musí vyměnit.

Porucha baterie

Porucha čidla
Pokud zní zvuková výstraha poruchy v nevhodnou dobu, můžete ji odložit o 8 hodin až 7 dnů mačkáním 
testovacího tlačítka, dokud neuslyšíte první zvuk. Po 7 dnech již nelze zvuk dále deaktivovat.

Žlutá, 8x každých 8 sekund

Žlutá, 2x každých 5 sekund

Stavová LED Nouzové světlo

8x každých 60 sekund

2x každých 60 sekund

Zvuk
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Čištění 
Je důležité, abyste Eve Smoke pravidelně čistili. Otvory Eve Smoke je třeba čistit nejméně jednou za 
rok v souladu s příslušnými normami pro kouřové alarmy, jako je DIN 14676. K čištění Eve Smoke 
používejte pouze hadřík, ne vysavač nebo stlačený vzduch.

Během renovace domu 

Eve Smoke se nesmí natírat. Pokud se má renovace provádět po instalaci, je třeba Eve Smoke chránit. 
Nezapomeňte po dokončení renovace odstranit veškerou ochranu před prachem.

Přehled stavů výstrahy9 11

Stav Kapitola

Normální provoz
2

Kouřový alarm

2

Tepelný alarm

2

Zkušební alarm
6

Pozastavený alarm
7

Porucha baterie
8

Porucha čidla
8

Provedení resetu Eve Smoke10

Reset Eve Smoke proveďte pomocí opětovného spuštění procesu instalace v aplikaci Eve app.

Žlutá, každých 10 sekund

Stavová LED Nouzové světlo Zvuk

Červená, rychlé blikání Zvuk/pauza každou sekunduSvítí

Červená, rychlé blikání Nepřetržitý zvukSvítí

Červená, rychlé blikání Zvuk/pauza každou sekunduSvítí

Červená, každé 2 sekundy jedno pípnutí

Žlutá, 8x každých 8 sekund 8x každých 60 sekund

Žlutá, 2x každých 5 sekund 2x každých 60 sekund
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Uchovávejte prosím dokumentaci dodanou s tímto výrobkem po celou dobu jeho životnosti.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v domácnosti nebo obdobných obytných prostorách v souladu 
s DIN 14676. Nesmí být používán v systému detekce požáru v souladu s DIN 14676.

Toto zařízení je v souladu s obecnými požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 
2014/53/EU, požadavky nařízení EU č. 305/2011 a s příslušnými částmi harmonizované normy 
EN14604 (2005). Prohlášení o shodě a prohlášení o vlastnostech č. 1772-170155 si můžete stáhnout 
z www.elgato.com/doc.

Tento výrobek byl navržen tak, aby vnitřní součásti zařízení, které nejsou v této příručce popsány, 
nemusely být přístupné pro instalaci nebo údržbu. Nesprávné otevření zařízení může poškodit jak samo 
zařízení, tak jeho elektronické součásti. Pokud tak učiníte, stane se neplatnou záruka na zařízení a 
bude to mít za následek vyloučení jakékoli odpovědnosti.
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