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LED-joondusnool

Avariituli

Oleku LED-tuli

Tehniline info

• Alarmi tüüp: optiline suitsuandur

• Kaetud keskmine pindala: 50 m²

• Kasutusala: siseruumides

• Toide: liitiumaku, 2 x 3 V, integreeritud, 
mitte-vahetatav, 10-aastase tööeaga

• Hoiatus: häireolek, vead

• Integreeritud hoiatusheli tuvastamisel: 85 dB(A) – 
3 m juures

Anduri Eve Smoke tutvustus

Alustamine .............................................................................................................................. 3

• Integreeritud katse- ja veateade: 75 dB(A) – 1 m 
juures

• Töötemperatuur: -10 °C kuni + 55 °C

• Säilitustemperatuur: -10 °C kuni + 65 °C

• Kaitsereiting: IP22

• Mõõtmed (D × K): 116 mm x 49 mm

• Kaal: 255 g
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Anduri Eve Smoke tööpõhimõtted
Eve Smoke on mõeldud suitsu ja sooja tuvastamiseks elamutes, korterites ning vagunelamutes. See 
ühendab kahte tuvastuspõhimõtet: optiline suitsu tuvastamine ja termiliselt erineva kuumuse 
tuvastamine.

Suitsuandur tuvastab aeglaselt arenevad tulekahjud, mis võivad tundide jooksul hõõguda, enne kui 
tekib leek.

Soojuseandur tuvastab tulekahjud, mis arenevad mõõdukalt kiiresti, lisades täiendava 
tuvastustaseme, mida standardsed optilised suitsuandurid ei paku. Soojusalarm käivitub sõltuvalt 
sellest, kui kiiresti õhutemperatuur tõuseb (vastavalt standardile EN 54-5):
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Eve Smoke jätkab hoiatamist, kuni suitsu või soojust enam ei tuvastata või kuni häire vaigistatakse. Suitsu- ja 
soojusalarmi kuvatakse rakenduses Eve. Kodurakenduse abil saate samuti lubada häireteateid läbi anduri Eve 
Smoke üksikasjade vaate.

Eve Smoke hoiatab teid järgmiselt:

Lisaks regulaarse ja nõuetekohase hoolduse teostamisele, soovitatakse andur Eve 
Smoke välja vahetada hiljemalt asenduse kuupäeval, mis asub seadme tagaküljel, või 
mittelähtestavata aku vea korral (vt peatükki 8).

Tavarežiim

Suitsualarm

Soojusalarm

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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Kollane, iga 10 sekundi tagant

Punane, kiire vilkumine Pidev heli

Heli 
(85 dB(A) 3 m juures)

Punane, kiire vilkumine Heli / paus, iga 1 sekundi tagantSees

Sees

Oleku LED-tuli Avariituli
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Paigaldamine ja seadistamine

Anduri Eve Smoke 
aktiveerimiseks vajutage 
nuppu Test.

Laadige App Store’ist alla rakendus 
Elgato Eve.

Avage rakendus Elgato Eve ja puudutage valikut Add Accessory (Lisa lisavarustusena).

Kui te olete rakenduse Eve seadistanud, toksake Settings (Seaded) ja lisage Eve Smoke.
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Suitsuanduri väljalülitamine

Suitsuanduri saab deaktiveerida, nii et töötab ainult soojusandur. See võimaldab teil paigaldada 
anduri Eve Smoke:

• kööki, kus toiduvalmistamisel tekib aur;

• tolmustesse ja asustamata kohtadesse (nt garaaž).

Anduri Eve Smoke kasutamiseks ainult soojusalarmina, eemaldage kruvikeerajaga kate, nagu 
näidatud joonisel, ja lülitage lüliti asendisse ON (SEES).

Niipea kui mikrolüliti kate on ära murtud ja eemaldatud ning suitsuandur on 
välja lülitatud, ei vasta andur Eve Smoke enam standardile EN 14604-2005 
ega CE-nõuetele. Sellisel juhul on CE-vastavus tühine.
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Andurile Eve Smoke asukoha valimine
Paigaldage Eve Smoke ruumidesse, kus esineb tuleoht (kaminaga elutuba, lastetuba, pööningu- / 
keldrilaiendused jne):

• eelistatult keset lage;

• eemale ventilatsiooniavadest, mis võivad suunata suitsu ära;

• üle 50 cm kaugusele igasugustest takistustest (seinad, vaheseinad, talad jne);

• üle 10 m pikkuste koridoride korral paigaldage andur koridori mõlemasse otsa.

Kui te ei saa paigaldada andurit Eve Smoke lakke horisontaalselt, siis paigaldage see:

• laest üle 50 cm allpoole ja ruumi nurkadest üle 50 cm kaugusele;

• eemale elektrilistest häireallikatest (elektriarvestid, metallkapid jne);

• Kui paigaldate metallist seinale, kipsplaatkonstruktsioonile või torustikule: paigaldage Eve Smoke 
mittemetallilisele alusele (puit või plastik) ja eemale võimalikest elektrilistest häireallikatest 
(elektriarvestid, metallist korpused, fluorestsentslambid jne).

Minimaalne kaitse: iga korruse jaoks tuleks 
paigaldada üks andur koridori või trepimademele, 
samuti üks igasse magamis- ja lastetuppa.

Lisakaitse: ühe anduri saab paigaldada kööki 
tingimusel, et suitsuandurifunktsioon on välja 
lülitatud (vt peatükki 2). 

Maksimaalne kaitse: täiendavad andurid võib 
paigaldada elu- ja hobituppa, pesuruumi, 
pööningule ning keldrisse.

Vältige anduri Eve Smoke paigaldamist:

• vahetult metallpinnale;

• madalpingetrafode, energiasäästulampide ja elektrooniliste liiteseadiste lähedale (<50 cm);

• väga tolmustesse kohtadesse;

• ruumidesse, kus temperatuur on alla -10 °C või üle +55 °C, kuna need temperatuurid võivad põhjustada 
suitsuanduri mittetoimivust;

• alla 1 m kaugusele sooja õhu, õhukonditsioneeri või ventilatsiooniväljundavast, kuna need võivad suitsu 
hajutada;

• alla 6 m kaugusele kaminast või puuküttega ahjust, kuna põlemisel tekkiv suits võib põhjustada tarbetuid 
häireid;

• ruumidesse, kus võib esineda tarbetuid häireid, nt söögitegemise või auru korral;

• niisketesse ruumidesse või ruumidesse, kus tekib kondensatsiooni (vannitoad, pesuruumid jne);

• võlvlagede kõige ülemisse osasse, kuhu moodustuda võiv õhutasku võib takistada suitsu andurini Eve 
Smoke jõudmist ≥ 50 cm.

≥ 50 cm ≥ 50 cm

Ideaalne asukoht

Alternatiivne asukoht 
kaldpinnaga lakke 
paigaldamiseks

Alternatiivne 
asukoht, kui lakke 
paigaldamine pole 
võimalik 40
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Järgige ehituseeskirju.
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Anduri Eve Smoke paigaldamine
Paigaldage paigaldusplaat ja märkige kruviaugud. Eemaldage paigaldusplaat ja puurige märgitud 
kohtadesse kruviaugud. Kinnitage paigaldusplaat, kasutades kaasasolevaid tüübleid ja kruvisid.

Õige paigalduse korral vilgub 
oleku LED-märgutuli kiiresti 
kollasena, seejärel vilgub kord 
iga 10 sekundi tagant, osutades, 
et Eve Smoke on täielikult 
töökorras ja kasutamisvalmis.

Kergelt surudes vajutage ja 
keerake andurit Eve Smoke 
päripäeva, kuni see lukustub 
oma kohale.

Anduri Eve Smoke testimine
• Eve Smoke tuleb enne testimist paigaldada paigaldusplaadile

• Ärge kunagi testige andurit Eve Smoke lahtise tulega

• Testige andurit vähemalt üks kord kuus ja kohe pärast seda, kui olete viibinud pikema aja vältel kodust 
eemal

Anduri Eve Smoke igal ajal mugavalt testimiseks kasutage rakendust Eve. Teise võimalusena käivitage 
testimisalarm, vajutades ja hoides nuppu Test, kuni kuulete 2. heli, ning seejärel nupu vabastades.

Alarmi väljalülitamiseks kasutage rakendust Eve või vajutage uuesti nuppu Test.

LED-joondusnool osutab pärast paigaldamist oleku LED-tule suunda.
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Rõngasmarker

Alarmi testimine
Punane, kiire vilkumine Heli / paus, iga 1 sekundi tagantSees

Oleku LED-tuli Avariituli
Heli 

(75 dB(A) 1 m juures)
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Joondage Eve Smoke 
vastavalt joonisele 
paigaldusplaadi keskele.



Alarmide vaigistamine

Pärast seda, kui suits või kuumus on alarmi käivitanud, saate selle väljalülitamiseks kasutada 
alljärgnevaid meetodeid:

• Avage rakendus Eve

• Vajutage anduril Eve Smoke nuppu Test.

• Võtke enda kätte mõni infrapuna-kaugjuhtimispult (teleri, BluRay mängija või HiFi-süsteemi 
kaugjuhtimispult), osutage sellega käivitunud alarmile ja vajutage kaugjuhtimispuldil ükskõik 
millist nuppu 2 korda.

Alarm vaigistatakse 15 minutiks. Kui andur tuvastab suitsu ka 15 minuti pärast, siis hakkab 
alarm taas tööle.

Anduri Eve Smoke igapäevane kasutamine
Alarmide peatamine

Saate anduri Eve Smoke välja lülitada umbes 15 minutiks, et vältida asjatut häire vallandumist, 
kui teostate tolmu või suitsu tekitada võivaid tegevusi (tolmutamine, kaminapuhastus, toidu 
röstimine jne).

Anduri ajutiselt väljalülitamiseks vajutage lühidalt nupule Test. Näidatakse järgmisi olekuid:

Anduri Eve Smoke taas-aktiveerimiseks vajutage nuppu Test. Andurist Eve Smoke kostub heli ja 
punane oleku LED-tuli lülitub välja.

Umbes 15 minuti pärast lülitub Eve Smoke automaatselt tagasi tavapärasele töörežiimile.
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Alarm peatatud
Punane, iga 2 sekundi tagant ühekordne piiks

Oleku LED-tuli Avariituli Heli

Teie ohutuse huvides saab saab alarmi vaigistada ainult rakenduse Eve abil, 
kui vastav lisatarvik Eve Smoke asub otseses vahemikus ja ainult siis, kui 
ekraanil näidatakse rakendust Eve.
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HOIATUS! Selle 15-minutilise ajavahemiku jooksul ei saa andur Eve Smoke  
alarmi käivitada.



Veateated
Eve Smoke kontrollib ennast pidevalt ise. Lisaks sellele, et hoida teid ajakohasena seoses suitsu- ja 
soojusalarmidele, teavitab seade teid ka võimalikest vigadest. Vigasid näidatakse rakenduses Eve 
järgmiselt:

Aku viga

Seadmes Eve Smoke kasutatakse mitteasendatavat, 10-aastase tööeaga akut. Aku rikke korral 
töötab Eve Smoke tavapärast 30 päeva. Siiski tuleks rikkis seade Eve Smoke asendada niipea kui 
võimalik.

Vea tuvastamine

Mustus või tehniline rike võivad põhjustada tuvastamisrikke. Tuvastamisrikke korral tuleks esimese 
sammuna seadet Eve Smoke (tolmust) puhastada. Kui pärast puhastamist / tolmu eemaldamist 
tuvastamisrike püsib, tuleb andur Eve Smoke välja vahetada.

Summutatud helid

Et teid magamise ajal mitte üles äratada, on aku- ja tuvastamisrikete heli pimedal ajal summutatud. Teid 
teavitatakse rikkest 10 minutit pärast koitu või 8 tundi pärast vea tuvastamist.
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Kui kuulete öösel alarmi, siis tähendab see, et rike on seotud kas suitsu või 
kuumuse tuvastamise funktsiooniga. Sellisel juhul tuleb andur Eve Smoke välja 
vahetada.

Kui veaalarm jätkub ka pärast edasilükkamist, siis tähendab see, et rike on seotud kas 
suitsu või kuumuse tuvastamise funktsiooniga. Sellisel juhul tuleb andur Eve Smoke 
välja vahetada.

Aku viga

Vea tuvastamine
Kui veateade kostub ebamugaval ajal, saate selle kuni 7 päeva võrra edasi lükata, vajutades nuppu Test, 
kuni kuulete esimest heli. 7 päeva pärast ei saa heli enam välja lülitada.

Kollane, 8x iga 8 sekundi tagant

Kollane, 2x iga 5 sekundi tagant

Oleku LED-tuli Avariituli

8x, iga 60 sekundi tagant

2x, iga 60 sekundi tagant

Heli
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Puhastamine
On oluline, et puhastaksite andurit Eve Smoke regulaarselt. Anduri Eve Smoke avasid tuleb puhastada 
vähemalt kord aastas vastavalt suitsuandurite standarditele, nagu DIN 14676. Anduri Eve Smoke 
puhastamiseks kasutage ainult lappi – mitte tolmuimejat ega tolmutit.

Remondi ajal  

Andurit Eve Smoke ei tohi üle värvida. Kui remonditöid teostatakse pärast anduri Eve Smoke 
paigaldamist, siis tuleb andurit kaitsta. Pärast renoveerimistööde lõpetamist ärge unustage 
tolmukaitseid eemaldada.

Olekuteadete ülevaade 9 11

Olek Peatükk

Tavarežiim
2

Suitsualarm

2

Soojussignalisatsioon

2

Alarmi testimine
6

Alarm peatatud
7

Aku viga
8

Vea tuvastamine
8

Anduri Eve Smoke lähtestamine10

Andurit Eve Smoke saab lähtestada läbi rakenduse Eve seadistusprotsessi.

Kollane, iga 10 sekundi tagant

Oleku LED-tuli Avariituli Heli

Punane, kiire vilkumine Heli / paus, iga 1 sekundi tagantSees

Punane, kiire vilkumine Pidev heliSees

Punane, kiire vilkumine Heli / paus, iga 1 sekundi tagantSees

Punane, iga 2 sekundi tagant ühekordne piiks

Kollane, 8x iga 8 sekundi tagant 8x, iga 60 sekundi tagant

Kollane, 2x iga 5 sekundi tagant 2x, iga 60 sekundi tagant
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Säilitage tootega kaasasolevaid dokumente kogu toote kasutusaja vältel.

Käesolevat toodet võib kasutada ainult kodus või sarnastes eluruumides vastavalt standardile 
DIN 14676. Käesolevat toodet ei tohi kasutada tulekahju tuvastamise süsteemis vastavalt standardile 
DIN 14676.

See seade vastab 2014/53/EÜ direktiivi üldistele nõuetele ja edasistele asjakohastele sätetele, mis on 
sätestatud ELi määruses nr 305/2011 ja ühtlustatud standardi EN14604 (2005) asjakohastes osades. 
Saate vastavusdeklaratsiooni ja toimivusdeklaratsiooni nr 1772-170155 alla laadida aadressilt 
www.elgato.com/doc.

Käesolev toode on loodud viisil, kus seadme sisemistele osadele, mida käesolevas juhendis ei 
kirjeldata, ei ole vajalik juurdepääs ei paigaldamisel ega hooldamisel. Seadme valesti avamine võib 
seadet ennast ja/või selle elektroonilisi osi kahjustada. Selle tagajärjel muutub seadme garantii 
kehtetuks ja see toob endaga kaasa igasuguse vastutuse välistamise.
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