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Šípka pre polohu LED

Núdzové svetlo

Stavová LED

Technické informácie

• Typ alarmu: optický dymový alarm

• Priemerná pokrytá plocha: 50 m²

• Oblasť použitia: vnútorné priestory

• Napájanie: lítiová batéria 2× 3 V, 
vstavaná, nevymeniteľná, životnosť 
10 rokov

• Výstraha: stav alarmu, poruchy

• Vstavaný výstražný zvukový signál pri 
detekcii: 85 dB(A) vo vzdialenosti 3 m

Predstavenie Eve Smoke

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

• Vstavaný testovací a poruchový alarm: 75 dB(A) 
vo vzdialenosti 1 m

• Prevádzková teplota: -10 °C až + 55 °C

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

• Krytie: IP22

• Rozmery (priemer × výška): 116 mm x 49 mm

• Hmotnosť: 255 g
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Značka na prstenci

Testovacie tlačidlo

Montážna doska



Ako Eve Smoke funguje
Eve Smoke je určený na detekciu dymu a tepla v obytných budovách, bytoch a mobilných domoch. Spája 
dohromady dva princípy detekcie: optickú detekciu dymu a tepelnú diferenciálnu detekciu tepla.

Dymový snímač deteguje pomaly sa rozvíjajúce požiare, ktoré môžu tlieť hodiny, kým sa rozhoria.

Teplotný snímač deteguje požiare, ktoré sa rozvíjajú mierne až rýchlo, tým pridáva ďalšiu úroveň 
detekcie, ktorú štandardné optické alarmy neposkytujú. Tepelný alarm sa spustí v závislosti od 
toho, ako rýchlo stúpa teplota vzduchu (v súlade s normou EN 54-5):
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Eve Smoke vás bude stále upozorňovať, kým nebude zistený stav bez dymu alebo tepla, alebo kým nebude alarm 
stlmený. Dymový a tepelný alarm bude zobrazený v aplikácii Eve. Pomocou aplikácie Home môžete tiež povoliť 
upozornenie alarmu, keď prejdete na podrobné zobrazenie Eve Smoke.

Eve Smoke vás upozorní takto:

Okrem vykonávania pravidelnej a riadnej údržby sa odporúča, aby sa Eve Smoke 
vymenil najneskôr do dátumu výmeny uvedeného na zadnej strane prístroja, alebo 
v prípade poruchy batérie, ktorú nie je možné resetovať (pozrite kapitolu 8).

Normálna prevádzka

Dymový 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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Nárast teploty
(°C/minúta)

Čas odozvy
(minút)

Žltá, každých 10 sekúnd

Červená, rýchle blikanie Nepretržitý zvuk

Zvuk 
(85 dB(A) vo vzdialenosti 3 m)

Červená, rýchle blikanie Zvuk/pauza každú sekunduSvieti

Svieti

Stavová LED Núdzové svetlo
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Inštalácia a nastavenie

Stlačením testovacieho tlačidla 
aktivujte Eve Smoke.

Z App Store si prevezmite aplikáciu 
Elgato Eve.

Otvorte aplikáciu Elgato Eve a kliknite na Add Accessory (pridať príslušenstvo).

Pokiaľ ste už Eve nastavovali, kliknite na Settings (nastavenia) a pridajte Eve Smoke.
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Deaktivácia dymového snímača

Dymový snímač je možné deaktivovať tak, aby zostal funkčný iba teplotný snímač. To vám umožní 
inštalovať Eve Smoke:

• Do kuchyne, kde pri varení vzniká para

• Do prašných neobývaných priestorov (napr. do vašej garáže)

Ak chcete používať Eve Smoke výhradne ako tepelný alarm, odstráňte pomocou skrutkovača kryt, 
ako je znázornené na obrázku, a nastavte prepínač do polohy ON.

Hneď ako je kryt mikrospínača vylomený a odstránený a dymový snímač je 
deaktivovaný, už ďalej Eve Smoke nezodpovedá CE v súlade s normou 
EN 14604-2005. Pokiaľ tak urobíte, bude anulovaná zhoda s predpismi CE.
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Výber umiestnenia pre Eve Smoke
Nainštalujte Eve Smoke do miestností ohrozených požiarom (obývacia izba s krbom, detské izby, 
pôjdové/pivničné priestory atď.):

• Pokiaľ možno uprostred na strop

• Ďaleko od ventilačných otvorov, ktoré môžu odvádzať dym

• Viac ako 50 cm od všetkých prekážok (steny, priečky, nosníky alebo podobné)

• Pri chodbách dlhších ako 10 m nainštalujte alarm na oboch koncoch

Pokiaľ nemôžete Eve Smoke nainštalovať vodorovne na strop, nainštalujte ho:

• Viac ako 50 cm pod stropom a viac ako 50 cm od rohov miestnosti

• Ďaleko od zdrojov elektrického rušenia (elektromery, kovové skrine atď.)

• Pri inštalácii na kovovú stenu, sadrokartónovú konštrukciu alebo potrubie: namontujte Eve Smoke na 
nekovovú základňu (drevenú alebo plastovú) a ďaleko od zdrojov elektrického rušenia (elektromery, kovové 
skrinky, žiarivky atď.)

Minimálna ochrana: na každé poschodie 
nainštalujte jeden dymový alarm na chodbu alebo 
podestu, navyše po jednom do každej spálne a 
detskej izby.

Zvýšená ochrana: nainštalujte jeden dymový alarm 
do kuchyne za predpokladu, že je deaktivovaná 
funkcia dymového alarmu (pozrite kapitolu 2). 

Maximálna ochrana: nainštalujte ďalšie dymové 
alarmy do obývacej izby, do hobby miestnosti, 
práčovne, do podkrovia a do pivnice.

Neinštalujte Eve Smoke:

• Priamo na kovový povrch

• Blízko (< 50 cm) nízkonapäťových transformátorov, úsporných žiaroviek, elektronických predradníkov

• Do veľmi prašného prostredia

• Do miestností s teplotou nižšou ako -10 °C alebo vyššou ako +55 °C, pretože tieto teploty môžu ohroziť 
funkčnosť dymového alarmu

• Bližšie ako 1 m od vývodov horúceho vzduchu, klimatizácie alebo vetracích otvorov, pretože tie by mohli 
rozptyľovať dym

• Bližšie ako 6 m od krbu alebo kachieľ na drevo, pretože dym vznikajúci pri spaľovaní môže vyvolávať 
nechcené alarmy

• Do miestností, kde sa môžu alarmy zbytočne spustiť v dôsledku varenia alebo parenia

• Do vlhkých miestností alebo miestností, ktoré sú náchylné na vznik kondenzácie (kúpeľne, práčovne atď.)

• Do najvyššieho bodu klenutých stropov, kde sa môže vytvoriť vzduchová kapsa zabraňujúca, aby sa dym 
dostal k Eve Smoke

≥ 50 cm ≥ 50 cm

Ideálne umiestnenie

Alternatívne umiestnenie 
pre montáž na šikmý strop

Alternatívne 
umiestnenie, pokiaľ 
nie je možná 
montáž na strop 40

 c
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Dodržujte stavebné predpisy.
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Montáž Eve Smoke
Umiestnite montážnu dosku a označte si otvory na skrutky. Odstráňte montážnu dosku a vyvŕtajte 
otvory podľa označenia. Pripevnite montážnu dosku s pomocou dodaných príchytiek a skrutiek.

Po správnej inštalácii bude 
stavová LED rýchlo blikať žlto, 
potom blikať raz za 10 sekúnd, 
aby signalizovala, že je váš Eve 
Smoke plne funkčný a 
pripravený na použitie.

Eve Smoke jemne pritlačte a 
pootočte ním v smere 
hodinových ručičiek, kým 
nezapadne na svoje miesto.

Testovanie Eve Smoke
• Eve Smoke musí byť pred skúškou pripevnený na montážnej doske

• Nikdy nevykonávajte skúšku Eve Smoke pomocou otvoreného plameňa

• Vykonávajte najmenej jednu skúšku mesačne a ihneď po dlhšom pobyte mimo domova

Na skúšku Eve Smoke použite kedykoľvek aplikáciu Eve. Prípadne spustite skúšku stlačením a pridržaním 
testovacieho tlačidla, kým nezačujete druhý zvuk, potom tlačidlo uvoľnite.

Na deaktiváciu alarmu použite aplikáciu Eve, alebo stlačte opätovne testovacie tlačidlo.

Šípka pre polohu LED ukazuje smer stavovej LED po inštalácii.
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Značka na 
prstenci

Skúšobný alarm
Červená, rýchle blikanie Zvuk/pauza každú sekunduSvieti

Stavová LED Núdzové svetlo
Zvuk 

(75 dB(A) vo vzdialenosti 1 m)
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Vyrovnajte Eve Smoke v strede 
montážnej dosky podľa 
obrázka.



Stlmenie alarmov

Potom, čo dym alebo teplo spustili alarm, môžete ho stlmiť s pomocou jednej z nasledujúcich 
metód:

• Otvorte aplikáciu Eve

• Stlačte testovacie tlačidlo na Eve Smoke

• Podržte ľubovoľné infračervené diaľkové ovládanie (televízor, prehrávač Blu-ray, diaľkový 
ovládač hi-fi), nasmerujte ho na aktivovaný alarm a stlačte dvakrát ľubovoľné tlačidlo na 
ovládači

Alarm sa stlmí na 15 minút. Pokiaľ je po 15 minútach stále detegovaný dym, alarm sa znovu 
rozoznie.

Každodenné používanie Eve Smoke
Pozastavenie alarmov

Eve Smoke môžete deaktivovať približne na 15 minút, aby ste zabránili nechcenému spusteniu 
alarmu pri činnostiach, ktoré môžu vytvárať prach alebo dym (oprašovanie, čistenie krbu, 
pečenie jedla a pod.).

Pre dočasné pozastavenie alarmu rýchlo stlačte testovacie tlačidlo. Prístroj vykáže nasledujúci 
stav:

Pre opätovnú aktiváciu Eve Smoke opäť stlačte testovacie tlačidlo. Eve Smoke vydá zvuk a 
červená stavová LED zhasne.

Po cca 15 minútach sa Eve Smoke automaticky prepne do normálneho prevádzkového režimu.
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Pozastavený alarm
Červená, každé 2 sekundy jedno pípnutie

Stavová LED Núdzové svetlo Zvuk

Kvôli vašej bezpečnosti sa môže alarm stlmiť iba pomocou aplikácie Eve, keď 
je príslušný prístroj Eve Smoke v priamom dosahu, a iba v prípade, že je 
aplikácia Eve zobrazená na displeji.
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UPOZORNENIE: Eve Smoke nemôže počas tohto 15-minútového času 
spustiť alarm.



Poruchové výstrahy
Eve Smoke sa neustále kontroluje. Navyše okrem toho, že vás informuje o dymových a tepelných 
alarmoch, upozorňuje vás tiež na akékoľvek možné poruchy. Poruchy sa zobrazujú v aplikácii Eve 
nasledujúcim spôsobom:

Porucha batérie

Eve Smoke má vstavanú, nevymeniteľnú batériu s 10-ročnou životnosťou. V prípade poruchy batérie 
bude Eve Smoke normálne ďalej fungovať počas 30 dní. Avšak svoje chybné zariadenie Eve Smoke 
čo najskôr vymeňte.

Porucha snímača

Nečistoty alebo technická porucha môžu spôsobiť poruchu snímača. V prípade poruchy snímača je 
potrebné v prvom rade Eve Smoke vyčistiť/odstrániť z neho prach. Pokiaľ porucha snímača po 
týchto operáciách naďalej trvá, musí sa Eve Smoke vymeniť.

Potlačenie zvukov

Aby nedošlo k vášmu prebudeniu počas spánku, sú zvuky poruchy batérie alebo poruchy snímača potlačené, 
keď je tma. Na poruchu budete upozornení do 10 minút po svitaní alebo 8 hodín po vzniku poruchy.
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Pokiaľ sa výstraha poruchy snímača rozoznie v noci, znamená to, že 
došlo k poruche funkcie snímača dymu alebo tepla. Pokiaľ k tomu dôjde, 
musí sa Eve Smoke vymeniť.

Pokiaľ výstraha poruchy naďalej znie aj po tom, čo bola odložená, znamená to, že došlo 
k poruche funkcie dymového a tepelného snímača, Eve Smoke sa musí vymeniť.

Porucha batérie

Porucha snímača
Pokiaľ znie zvuková výstraha poruchy v nevhodnom čase, môžete ju odložiť o 8 hodín až 7 dní stláčaním 
testovacieho tlačidla, kým nezačujete prvý zvuk. Po 7 dňoch už nie je možné zvuk ďalej deaktivovať.

Žltá, 8× každých 8 sekúnd

Žltá, 2× každých 5 sekúnd

Stavová LED Núdzové svetlo

8× každých 60 sekúnd

2× každých 60 sekúnd

Zvuk
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Čistenie 
Je dôležité, aby ste Eve Smoke pravidelne čistili. Otvory Eve Smoke je potrebné čistiť najmenej raz za 
rok v súlade s príslušnými normami pre dymové alarmy, ako je DIN 14676. Na čistenie Eve Smoke 
používajte iba handričku, nie vysávač alebo stlačený vzduch.

Počas renovácie domu 

Eve Smoke sa nesmie natierať. Pokiaľ sa má renovácia vykonávať po inštalácii, je potrebné Eve 
Smoke chrániť. Nezabudnite po dokončení renovácie odstrániť všetku ochranu pred prachom.

Prehľad stavov výstrah9 11

Stav Kapitola

Normálna prevádzka
2

Dymový alarm

2

Tepelný alarm

2

Skúšobný alarm
6

Pozastavený alarm
7

Porucha batérie
8

Porucha snímača
8

Reset Eve Smoke10

Reset Eve Smoke vykonajte pomocou opätovného spustenia procesu inštalácie v aplikácii Eve.

Žltá, každých 10 sekúnd

Stavová LED Núdzové svetlo Zvuk

Červená, rýchle blikanie Zvuk/pauza každú sekunduSvieti

Červená, rýchle blikanie Nepretržitý zvukSvieti

Červená, rýchle blikanie Zvuk/pauza každú sekunduSvieti

Červená, každé 2 sekundy jedno pípnutie

Žltá, 8× každých 8 sekúnd 8× každých 60 sekúnd

Žltá, 2× každých 5 sekúnd 2× každých 60 sekúnd
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Uchovávajte, prosím, dokumentáciu dodanú s týmto výrobkom po celú lehotu jeho životnosti.

Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti alebo obdobných obytných priestoroch v súlade s 
DIN 14676. Nesmie sa používať v systéme detekcie požiaru v súlade s DIN 14676.

Toto zariadenie je v súlade so všeobecnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami 
smernice 2014/53/EU, požiadavkami nariadenia EÚ č. 305/2011 a s príslušnými časťami 
harmonizovanej normy EN14604 (2005). Vyhlásenie o zhode a vyhlásení o vlastnostiach č. 
1772-170155 si môžete prevziať z www.elgato.com/doc.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby vnútorné súčasti zariadení, ktoré nie sú v tejto príručke popísané, 
nemuseli byť prístupné na inštaláciu alebo údržbu. Nesprávne otvorenie zariadenia môže poškodiť tak 
samotné zariadenie, ako aj jeho elektronické súčasti. Pokiaľ tak urobíte, stane sa záruka na zariadenie 
neplatnou a bude to mať za následok vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti.
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