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Não conecte equipamentos a esta ficha controlada remotamente se as instruções desses 
equipamentos proibirem o seu controlo remoto (por exemplo, equipamentos abrangidos 
pela EN 60335-2-9 como grelhadores, tostadoras e equipamentos de cozinha análogos, ou 
equipamentos de cozinha portáteis, ou equipamentos com elementos de calor como fornos 
e grelhas, etc)

Não conecte equipamentos a esta ficha controlada remotamente que tenham calor radiante 
e que possam causar ignição ou fogo de materiais circundantes (por exemplo, radiadores de 
aquecimento, aquecedores portáteis, luzes portáteis, candeeiros de secretária, etc)

Tenha em consideração que os equipamentos conectados podem ser deslocados por animais de 
estimação, pessoal de limpeza ou outras pessoas sem noção das funções de controlo remoto.

Não conecte equipamentos com perigo potencial devido a partes móveis (por exemplo,  
berbequins, serras, misturadoras, etc)

A instalação e conecção deste produto deve efectuar-se numa área adequada, com a ficha 
controlada remotamente facilmente visível e acessível para acções de desconecção.

Apenas sem corrente se a ficha for retirada. Não conecte em série.

Instruções de segurança
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Encaixe a Eve Energy numa ficha 
eléctrica. For indoor

use only
2500 W

Max
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Descarregue a app Eve da App Store. 
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Abra a app Eve e seleccione Add Accessory. A Eve vai agora guiá-lo através 
do processo de parameterização para controlar remotamente os seus 
equipamentos. 
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Use

Controle

Configure horários

Ativar a segurança 
crianças

Mede consumo 
de electricidade e 
calcula custos

Ajustar LED de status

Instalar actualizações 
de firmware

Controle equipamentos ligados à Eve Energy através da app ou usando o Siri.
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Use

Pode também usar o botão para ligar 
e desligar equipamentos conectados 
à Eve Energy.

Controle

Configurar acesso 
de convidados 

Controle
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Use

Configure horários sem esforço para 
controlar dispositivos automaticamente 
– independente do seu iPhone e sem a 
necessidade de uma conexão com a internet

9:41

ScheduleCancel Done

At sunrise

PROGRAM 1

ON

OFF23:30

New Event

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

06:00 18:00

17:00

PROGRAM 2

ON

OFFAt sunset

New Event

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

06:00 18:00
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Use

Acesso e control remote através de um Home Hub 
(Apple TV, HomePod)
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Use

Mede consume de electricidade e calcula 
custos. Abra a app Eve e seleccione Settings 
> General > Energy Cost para inserir sua taxa 
de eletricidade individual 

9:41

ScheduleCancel Done

Projected Cost

Based Cost

Total Cost

Total Consumption

135€/yr

12,56 €

34.22 kWh

Consumption

Power

27 W

WEEK DAY MINUTE

06:00 18:00 TODAY NOW
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Use

A Eve foi concebida para salvaguardar os seus dados pessoais. Todos os dados 
são totalmente encriptados e transferidos apenas entre a Eve Weather e o seu 
iPhone, iPad ou home hub. Para saber mais, consultar evehome.com/privacy

No Eve Cloud
Keine Eve-Cloud
Pas de cloud Eve

No Registration
Keine Registrierung

Pas d‘inscription

No Profiling
Kein Profiling

Pas de profilage
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Produto Class I com fio terra na ficha 
e interno
Tipo de carga: Carga resistiva ou carga 
de filamento 
Corrente elétrica nominal: 11 A / 2500 W
Carga da lâmpada incandescente de 
tungstênio: Máx. 1 A / 240 W

Consumo de energia em modo 
de espera: <1 W
Gama de frequências (BLE): 
2402 - 2480 MHz
Gama de frequências (Thread): 
2405 - 2480 MHz
Max potência RF e.i.r.p: 10 dBm
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Specifications • Technische Daten • Spécifications

Temperatura ambiente: 0 °C - 35 °C
Nível protecção humidade: IP20 
Nível poluição: 2
Voltagem:  2.5 kV
Interrupção circuito: Relais

Internal fuse: 16 A / Tf: 77 °C
Proof Tracking Index (PTI): 175
Ensaio de fio incandescente: Nível 1 
Número de ciclos de operação: 
10.000 cycles
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Reset • RéinitialisationReinicializar
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Por favor guarde o código HomeKit num lugar seguro. 
Este código é indispensável para adicionar a Eve à sua casa, 

e mais ninguém o conhece.
Eve Systems declara que este dispositivo está em conformidade com os 

requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53 / EC. 
A declaração de conformidade está disponível em www.evehome.com/doc

Product: 10EBO8301 • Model: 20EBO8301 • Part: 51EBO8302
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