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Eve Degree works wonders when simply placed on any surface, or mounted on a wall. Thanks to 
IPX3 water resistance, even outdoor locations exposed to a little rain are suitable.
Eve Degree pracuje výtečně, když je jednoduše umístěn na jakýkoli povrch, nebo namontován na 
zeď. Díky odolnosti proti vodě IPX3 je vhodný i pro venkovní prostory vystavené malému dešti.
Eve Degree pracuje výborne, keď je jednoducho umiestnený na akomkoľvek povrchu, alebo 
namontovaný na stenu. Vďaka odolnosti proti vode IPX3 je vhodný aj do vonkajších priestorov 
vystavených malému dažďu.

Press the button once to activate Eve Degree. Thereafter press the button to toggle between 
temperature and humidity on the screen.

Pro aktivaci Eve Degree stiskněte jednou tlačítko. Poté mačkejte tlačítko pro přepínání mezi 
zobrazením teploty a vlhkosti.

Pre aktiváciu Eve Degree stlačte raz tlačidlo. Potom stláčajte tlačidlo na prepínanie medzi 
zobrazením teploty a vlhkosti.
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Download the Elgato Eve app from the App Store.

Z App Store si stáhněte aplikaci Elgato Eve.

Z App Store si prevezmite aplikáciu Elgato Eve.
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Open the Elgato Eve app and tap Add Accessory. Eve will now guide you through the setup process.

Otevřete aplikaci Elgato Eve a klepněte na položku Add Accessory (Přidat příslušenství). Eve vás nyní 
provede procesem instalace.

Otvorte aplikáciu Elgato Eve a kliknite na položku Add Accessory (Pridať príslušenstvo). Eve vás teraz 
prevedie procesom inštalácie.

If you have already set up another accessory, go to the Eve settings to add Eve Degree to 
your home.

Pokud jste již nastavovali nějaké jiné příslušenství, přejděte do nastavení Eve a přidejte do 
vašeho domu Eve Degree.

Pokiaľ ste už nastavovali nejaké iné príslušenstvo, prejdite do nastavenia Eve a pridajte do 
svojho domu Eve Degree.
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Hereby, Elgato Systems declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity is available at www.elgato.com/doc

Frequency range: 2402 - 2480 MHz, RF power: 3 dBm EIRP

Product: 10EAF9901 • Model: 20EAF9901 • Part: 51EAF9902 •FCC ID: SNE-THP-001 • IC: 11192A-THP001

Společnost Elgato Systems tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 2014/53/ES. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.elgato.com/doc

Frekvenční rozsah: 2402 - 2480 MHz, vysokofrenkční výkon: 3 dBm EIRP

Výrobek: 10EAF9901 • Model: 20EAF9901 • Díl: 51EAF9902 •FCC ID: SNE-THP-001 • IC: 11192A-THP001

Spoločnosť Elgato Systems týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími 
príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese www.elgato.com/doc

Frekvenčný rozsah: 2 402 – 2 480 MHz, vysokofrekvenčný výkon: 3 dBm EIRP

Výrobok: 10EAF9901 • Model: 20EAF9901 • Diel: 51EAF9902 •FCC ID: SNE-THP-001 • IC: 11192A-THP001
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When replacing the battery, use a coin to open the enclosure. Insert a new CR2450 battery with the 
positive (+) side up, and push gently while closing the cover. 
Press and hold the button for 10 seconds to reset Eve Degree.

Při výměně baterie použijte k otevření krytu minci. Vložte novou baterii CR2450 s kladnou (+) stranou 
nahoru a na kryt opatrně při zavírání zatlačte.
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, aby se Eve Degree resetoval.

Pri výmene batérie použite na otvorenie krytu mincu. Vložte novú batériu CR2450 s kladnou (+) 
stranou hore a na kryt opatrne pri zatváraní zatlačte.
Stlačte a podržte tlačidlo počas 10 sekúnd, aby sa Eve Degree resetoval.
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Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place. You need it to  securely add 
Eve to your home, and nobody but you has a copy.

Uchovávejte prosím svůj instalační kód HomeKit na bezpečném místě. Potřebujete 
ho, abyste bezpečně přidali Eve do svého domu, a nikdo kromě vás nemá jeho kopii.

Uchovávajte, prosím, svoj inštalačný kód HomeKit na bezpečnom mieste. Potrebujete 
ho, aby ste bezpečne pridali Eve do svojho domu, a nikto okrem vás nemá jeho kópiu.

Battery & Reset • Baterie a reset • Batéria a reset
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