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LED állás nyíl

Vészlámpa

Állapotjelző LED

Műszaki információk

• Riasztás típusa: optikai füstriasztó

• Átlagos lefedett terület: 50 m²

• Alkalmazási terület: beltér

• Tápellátás: 2 x 3 V lítium akkumulátor, beépített, 
nem cserélhető, 10 év élettartam

• Figyelmeztetés: riasztás állapot, meghibásodás

• Beépített figyelmeztető hangjelzés detektáláskor: 
85 dB(A) 3 m távolságban

Bemutatkozik az Eve Smoke

Rövid útmutató ......................................................................................................................... 3

• Beépített próba- és hibariasztás: 75 dB(A) 1 m 
távolságban

• Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +55 °C-ig

• Tárolási hőmérséklet: -10°C-tól + 65°C-ig

• Védettség: IP22

• Méretek (átmérő x magasság): 116 mm x 49 mm

• Tömeg: 255 g

1

HU

3

HU

Jel a gyűrűn

Teszt gomb

Szerelőlap



Hogyan működik az Eve Smoke
Az Eve Smoke füst- és hőérzékelő használata lakóépületekben, lakásokban és mobil házakban javasolt. Két 
érzékelési alapelvet kombinációján alapul: optikai füstérzékelés és differenciál hőérzékelés.

A füstérzékelő érzékeli a lassan kifejlődő, a belobbanásuk előtt akár órákon át parázsló tüzeket.

A hőérzékelő egy olyan újabb érzékelési szintet hozzáadva érzékeli a - mind lassabban, mind 
gyorsabban kifejlődő - tüzeket, amelyet a standard optikai riasztók nem nyújtanak. A hőalapú 
riasztó attól függően kapcsol be, hogy milyen gyorsan emelkedik a levegő hőmérséklete 
(összhangban az EN 54-5 szabvánnyal)::
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Az Eve Smoke folyamatosan értesíti mindaddig, amíg füst- vagy hőmentes állapotot nem detektál, vagy amíg a 
riasztás kikapcsolásra nem kerül. A füst- és hőriasztás megjelenítésre kerül az Eve alkalmazásban. A Home app 
alkalmazás segítségével engedélyezheti a figyelmeztető riasztást, amikor áttér a részletes Eve Smoke 
megjelenítésre.

Az Eve Smoke a következő módon figyelmeztet:

Rendszeres és megfelelő karbantartás mellett ajánlott, hogy az Eve Smoke legkésőbb 
a készülék hátoldalán feltüntetett csereidőpontban, vagy a már újra nem indítható 
elem meghibásodása esetén kicserélésre kerüljön (lásd a 8 fejezet).

Normál működés

Füstriasztó

Hőriasztó

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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Válaszadási idő
(perc)

Sárga, 10 másodpercenként

Piros, gyors villogás Folyamatos hangjelzés

Hang 
(85 dB(A) 3 m távolságban)

Piros, gyors villogás Másodpercenként hang/szünetVilágít

Világít

Állapotjelző LED Vészlámpa
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Telepítés és beállítás

A teszt gombot lenyomva 
aktiválja az Eve Smoke-ot.

Töltse le az App Store-ból az Elgato Eve 
alkalmazást.

Nyissa meg az Elegato Eve alkalmazást, és kattintson az Add Accessory (tartozék 
hozzáadása) gombra.

Ha korábban már beállította az Eve-t, kattintson a Settings (beállítások) gombra, és 
adja hozzá az Eve Smoke-ot.
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A füstérzékelő kikapcsolása

A füstérzékelő kikapcsolható úgy, hogy csak a hőérzékelő maradjon bekapcsolt állapotú. Ez lehetővé 
teszi az Eve Smoke telepítését:

• Konyhában, ahol főzés közben gőz keletkezik

• Poros, lakatlan terekben (pl. garázsban)

Ha az Eve Smoke-ot kizárólag hőriasztóként szeretné használni, távolítsa el a képen látható módon 
egy csavarhúzó segítségével a fedelet, majd állítsa a kapcsolót ON állásba.

Amint a mikrokapcsoló fedele ki van törve és eltávolításra kerül, a füstérzékelő 
deaktivált állapotú, és az Eve Smoke nem felel meg többé az EN 14604-2005 
szabvánnyal összhangban a CE-nek. Ennek bekövetkezte esetén 
érvénytelenítésre kerül a CE előírásoknak való megfelelőség.
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Az Eve Smoke helyének kiválasztása
Telepítse az Eve Smoke-ot a tűz által veszélyeztetett helyiségbe (nappali kandallóval, gyerekszobák, 
tetőtér/pince beépítések, stb.):

• Lehetőség szerint középen a mennyezetre

• Távol a füstöt elvezető szellőzőnyílásoktól

• Több mint 50 cm-re minden akadálytól (falak, válaszfalak, gerendák stb.)

• 10 m-nél hosszabb folyosók esetén mindkét végükön telepítsen riasztót

Ha nem lehetséges az Eve Smoke-ot vízszintesen telepíteni a mennyezetre, telepítse:

• A mennyezet alatt több mint 50 cm-rel, legalább 50 cm-re a helyiség sarkaitól

• Távol az elektromos interferencia forrásoktól (villanyórák, fémszekrények stb.)

• Fémfalra, gipszkartonra vagy csővezetékre telepítéskor: szerelje az Eve Smoke-ot fémmentes aljzatra 
(fa vagy műanyag), távol az elektromos interferencia forrásoktól (villanyórák, fémszekrények, 
fénysugárzók stb.)

Minimális védelem: minden emeleten szereljen fel 
egy füstriasztót a folyosón vagy a lépcsőfordulóban, 
valamint egy-egy füstriasztót minden hálószobába 
és gyerekszobába.

Fokozott védelem: szereljen fel egy füstriasztót a 
konyhába kikapcsolt füstérzékelő funkció mellett 
(lásd a 2- fejezetet). 

Maximális védelem: telepítsen további 
füstriasztókat a lakószobába, hobbi helyiségekbe, 
mosodába, padlásra és pincébe.

Ne telepítse az Eve Smoke-ot:

• Közvetlenül fémfelületre

• Alacsony feszültségű transzformátorok, energiatakarékos izzók, elektronikus fénycsőelőtétek közelébe (< 
50 cm)

• Fokozottan poros környezetbe

• -10°C-nál alacsonyabb, vagy +55°C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségbe, mivel ezek a hőmérsékletek 
veszélyeztethetik a füstriasztó működését

• Forró levegő kivezetések, klímaberendezések vagy szellőző nyílások esetében 1 m-nél közelebbre, mivel 
azok eloszlathatják a füstöt

• Fatüzelésű kandallóhoz vagy kályhához 6 méternél közelebb, mivel a tüzelés során keletkező füst 
nemkívánatos riasztásokhoz vezethet

• Főzés vagy gőzölgés következtében felesleges riasztások előfordulásával fenyegető helyiségekbe

• Nedves, vagy nedvesség-kicsapódás veszélyének kitett helyiségekben (fürdőszobák, mosodák stb.)

• Boltíves mennyezetek legmagasabb pontjára, miután itt olyan levegőzseb alakulhat ki, amely 
megakadályozza, hogy a füst eljusson az Eve Smoke-hoz

≥ 50 cm ≥ 50 cm

Ideális elhelyezés

Alternatív elhelyezés ferde 
mennyezetre szereléshez

Alternatív elhelyezés, 
amennyiben nincs 
lehetőség a 
mennyezetre telepíteni 40

 c
m

 (m
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.) 
- 

50
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Tartsa be az építési szabályokat.
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Az Eve Smoke telepítése
Helyezze el a szerelőlapot, és jelölje be a csavarok helyeit. Távolítsa el a szerelőlap, és fúrja ki a 
megjelölt pontokon a lyukakat. Rögzítse a szerelőlapot a csomagolás részét képező tiplik és 
csavarok segítségével.

A helytelen telepítést követően 
az állapotjelző LED sárgán villog, 
majd 10 másodpercenként 
egyszer villan fel annak kijelzése 
érdekében, hogy az Eve Smoke 
működőképes és használatra 
kész.

Enyhén nyomja meg az Eve 
Smoke-ot, majd forgassa el az 
óramutató járásával megegyező 
irányba, amíg be nem kattan a 
helyére.

Eve Smoke próba
• Az Eve Smoke-ot a próba elvégzése előtt a szerelőlapra kell erősíteni

• Soha ne használjon az Eve Smoke próbájához nyílt lángot

• A próbát legalább havonta egyszer, illetve minden hosszabb távollét után végezze el

Az Eve Smoke próbájához használja bármikor az Eve alkalmazást. Esetleg a próbát a próbagomb 
lenyomásával és a második hangig tartó lenyomva tartásával indítsa el, majd engedje el a gombot.

A riasztás kikapcsolásához használja az Eve alkalmazást, vagy nyomja meg ismét a próba gombot.

A LED pozícióját jelző nyíl az állapotjelző LED telepítési irányát mutatja.
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Jel a 
gyűrűn

Próbariasztás
Piros, gyors villogás Másodpercenként hang/szünetVilágít

Állapotjelző LED Vészlámpa
Hang 

(75 dB(A) 1 m távolságban)
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A képen látható módon 
igazítsa az Eve Smoke-ot a 
szerelőlap közepére.



A riasztás elnémítása

Miután a füst vagy a hő riasztáshoz vezetett, a riasztás elnémításához az alábbi módszerek 
egyikét használja:

• Nyissa meg az Eve alkalmazást

• Nyomja meg az Eve Smoke próba gombot

• Vegyen kézbe bármilyen infravörös távirányítót (tévé, Blu-ray lejátszó, hi-fi távirányító), és 
irányítsa az aktivált riasztóra, majd nyomja meg kétszer a távirányító tetszőleges gombját

A riasztás 15 percre elnémul. Ha a riasztó 15 perc múlva még mindig füstöt érzékel, ismét 
megszólal.

Az Eve Smoke mindennapos használata
A riasztások leállítása

Az Eve Smoke-ot megközelítőleg 15 percre deaktiválhatja, ha olyan tevékenységeket kíván 
végezni, amelyek porral vagy füsttel járnak (porolás, kandalló tisztítás, ételsütés stb.).

A riasztás időszakos leállítása érdekében nyomja meg a próba gombot. A készülék a következő 
állapotot jelzi:

Az Eve Smoke újbóli aktiválásához nyomja ismét meg a próba gombot. Az Eve Smoke hangot ad 
ki, és a piros állapotjelző LED kialszik.

15 perc leteltével az Eve Smoke automatikusan visszakapcsol normál üzemmódba.
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Felfüggesztett riasztás
Piros, 2 másodpercenként egy sípolás

Állapotjelző LED Vészlámpa Hang

Az Ön biztonsága érdekében a riasztó kizárólag az Eve alkalmazás 
segítségével némítható el akkor, ha az Eve Smoke készülék közvetlenül 
elérhető, és az Eve látható a kijelzőn.
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FIGYELEM: Az Eve Smoke e 15 perc alatt nem képes riasztani.



Hiba jelzések
Az Eve Smoke folyamatosan ellenőrzi saját magát. Azon kívül, hogy tájékoztatja Önt a füst- és 
hőriasztásokról, a lehetséges meghibásodásokra is figyelmeztet. A hibákat az Eve alkalmazás a 
következők szerint jelzi:

Elemhiba

Az Eve Smoke-ban egy beépített, nem cserélhető, 10 év élettartamú elem található. Az elem 
meghibásodása esetén az Eve Smoke 30 napig még tovább működik. Mindazonáltal a 
meghibásodott Eve Smoke készüléket mihamarabb cserélje ki.

Érzékelő hiba

A szennyeződések vagy műszaki hibák az érzékelő meghibásodásához vezethetnek. Meghibásodott 
érzékelő esetén első sorban ki kell tisztítani és portalanítani kell az Eve Smoke-ot. Ha az érzékelő 
hibája mindezek után továbbra is fennáll, az Eve Smoke-ot ki kell cserélni.

Hangnémítás

Annak érdekében, hogy az elem vagy az érzékelő meghibásodása miatti hangjelzések nem ébresszék fel 
éjszaka, sötétben ezek le vannak halkítva. A készülék ezekre a meghibásodásukra a napkeltét követően 10 
perccel, vagy a hiba felmerülését követően 8 órával figyelmeztet.
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Ha az érzékelő meghibásodására figyelmeztető hangjelzés éjjel szólal meg, az 
azt jelenti, hogy meghibásodott a füst- vagy a hőérzékelő funkció. Ennek 
bekövetkezte esetén az Eve Smoke-ot ki kell cserélni.

Ha a hibariasztás az elhalasztását követően továbbra is szól, az azt jelenti, hogy 
meghibásodott a füst- vagy a hőérzékelő funkció, és az Eve Smoke-ot ki kell cserélni.

Elemhiba

Érzékelő hiba
Ha a riasztás időpontja nem megfelelő, 8 órától 7 napig terjedő időhatáron belül a próba gomb segítségével 
az első hang megszólalásáig elhalaszthatja. 7 napnál hosszabban a hang nem inaktiválható tovább.

Sárga, 8 másodpercenként 8x

Sárga, 5 másodpercenként 2x

Állapotjelző LED Vészlámpa

60 másodpercenként 8x

60 másodpercenként 2x

Hang
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Tisztítás 
Fontos az Eve Smoke-ot rendszeres tisztán tartása. Az Eve Smoke-ot legkevesebb évente egyszer meg 
kell tisztítani a füstjelzőkre vonatkozó szabványoknak (pl. DIN 14676) megfelelően. Az Eve Smoke 
tisztításához kizárólag törlőruhát, porszívót vagy sűrített levegőt használjon.

A ház felújítása 

Az Eve Smoke-ot tilos átfesteni. Ha a ház felújítására az Eve Smoke telepítését követően kerül sor, 
óvni kell a készüléket. Ne feledje el a felújítás befejezését követően eltávolítani az összes porral 
szemben védő kiegészítőt.

A figyelmeztetés állapotok áttekintése9 11

Állapot Fejezet

Normál működés
2

Füstriasztó

2

Hőriasztó

2

Próbariasztás
6

Felfüggesztett riasztás
7

Elemhiba
8

Érzékelő hiba
8

Az Eve Smoke újraindítása10

Az Eve Smoke újraindításához indítsa el újból az Eve alkalmazásban a telepítés folyamatát.

Sárga, 10 másodpercenként

Állapotjelző LED Vészlámpa Hang

Piros, gyors villogás Másodpercenként hang/szünetVilágít

Piros, gyors villogás Folyamatos hangjelzésVilágít

Piros, gyors villogás Másodpercenként hang/szünetVilágít

Piros, 2 másodpercenként egy sípolás

Sárga, 8 másodpercenként 8x 60 másodpercenként 8x

Sárga, 5 másodpercenként 2x 60 másodpercenként 2x
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Kérjük, a készülék teljes időtartam alatt őrizze meg ezt a tájékoztató dokumentumot.

A termék összhangban a DIN 14676 szabvánnyal kizárólag otthoni körülmények között, vagy más 
egyéb lakás célú helyiségekben használható. Nem használható DIN 14676 szabványnak megfelelő 
tűzjelző rendszer részeként.

A készülék összhangban van az általános követelményekkel, valamint a 2014/53/EU irányelv további 
vonatkozó rendelkezéseivel, a 305/2011/EU rendelet követelményeivel és az EN14604 (2005) 
harmonizált szabvány vonatkozó részeivel. A megfelelőségi nyilatkozat és a tulajdonságokról szóló 
1772-170155 sz. nyilatkozat a www.elgato.com/doc oldalról tölthető le.

A termék úgy került megtervezésre, hogy a jelen útmutatóban nem ismertetett belső részei ne 
legyenek a telepítés vagy karbantartás során hozzáférhetők. A készülék helytelen felnyitása kárt 
okozhat mind magában a készülékben, mind annak elektronikus alkatrészeiben. Ennek bekövetkezte 
esetén a készülékre nyújtott jótállás az érvényét veszíti, és a következményekért sem a gyártó, sem a 
forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.
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