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Place Eve Extend anywhere within range of your Wi-Fi network and the Eve accessories
you want to reach.
Umístěte Eve Extend kamkoli v dosahu své Wi-Fi sítě a příslušenství Eve, na které chcete dosáhnout.
Umiestnite zariadenie Eve Extend kamkoľvek v dosahu svojej Wi-Fi siete a príslušenstva Eve, na ktoré
chcete dosiahnuť.
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To nd the perfect spot, check if your iPhone can connect to the Eve accessory you want
to reach while maintaining a Wi-Fi connection at the desired location.
Chcete-li najít ideální místo, zkontrolujte, zda se váš iPhone může připojit k příslušenství Eve, na které
chcete dosáhnout, a to při zachování Wi-Fi připojení na požadovaném místě.
Ak chcete nájsť ideálne miesto, skontrolujte, či sa váš iPhone môže pripojiť k príslušenstvu Eve, na
ktoré chcete dosiahnuť, a to pri zachovaní Wi-Fi pripojenia na požadovanom mieste.
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Connect Eve Extend to a USB power supply (5 V, at least 500 mA) via the included USB
cable.
Pomocí přiloženého kabelu USB připojte Eve Extend k napájecímu zdroji USB (5 V, nejméně 500 mA).
Pomocou priloženého kábla USB pripojte Eve Extend k napájaciemu zdroju USB (5 V, najmenej 500 mA).

3
Open the Eve app and tap Add Accessory in the Settings tab. Eve will guide you through
the setup process of Eve Extend.
Otevřete aplikaci Eve a klepněte na Add Accessory (Přidat příslušenství) na kartě Settings (Nastavení).
Eve vás provede procesem nastavení Eve Extend.
Otvorte aplikáciu Eve a ťuknite na možnosť Add Accessory (Pridať príslušenstvo) na karte Settings
(Nastavenie). Eve vás prevedie procesom nastavenia zariadenia Eve Extend.
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Eve Extend can extend the range of up to 8 Eve accessories simultaneously.
Eve Extend může současně zvětšit dosah až pro 8 zařízení Eve.
Eve Extend môže súčasne zväčšiť dosah až pre 8 zariadení Eve.
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Once assigned, an Eve accessory will connect exclusively to Eve Extend. If you intend
to move the Eve accessory to a different location, simply unassign it in the Eve Extend
settings within the Eve app.
Po přiřazení se příslušenství Eve připojí výhradně k Eve Extend. Pokud hodláte přesunout
příslušenství Eve na jiné místo, jednoduše zrušte přiřazení v nastavení Eve Extend v aplikaci Eve.
Po priradení sa príslušenstvo Eve pripojí výhradne k zariadeniu Eve Extend. Ak sa chystáte presunúť príslušenstvo
Eve na iné miesto, jednoducho zrušte priradenie v nastavení zariadenia Eve Extend v aplikácii Eve.
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Legal Information • Právní informace • Právne informácie
Hereby, Eve 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.evehome.com/doc
Controlling this HomeKit- enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, an Apple TV with tvOS
12.3 or later, or an iPad with iOS 12.3 or later set up as a home hub.
Product: 10EAB9901 • Model: 20EAB9901 • Part: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001
Společnost Eve 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.evehome.com/doc
Ovládání tohoto příslušenství s podporou HomeKit automaticky a mimo domov vyžaduje HomePod, Apple TV s tvOS 12.3
nebo novějším, nebo iPad s iOS 12.3 nebo novějším nastavené jako domácí rozbočovač.
Produkt: 10EAB9901 • Model: 20EAB9901 • Díl: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001
Spoločnosť Eve 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 www.evehome.com/doc
Ovládanie tohto príslušenstva s podporou platformy HomeKit automaticky a mimo domu vyžaduje zariadenia HomePod,
Apple TV s tvOS 12.3 resp. novším alebo iPad s iOS 12.3 resp. novším nastavené ako domáci rozbočovač.
Produkt: 10EAB9901 • Model: 20EAB9901 • Diel: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001
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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.
Uchovejte si prosím na bezpečném místě instalační kód HomeKit. Potřebujete ho,
abyste bezpečně přidali Eve do vašeho domu, a nikdo kromě vás kopii nemá.
Uchovajte si, prosím, na bezpečnom mieste inštalačný kód HomeKit. Potrebujete ho,
aby ste bezpečne pridali Eve do svojho domu. Uistite sa, že nikto okrem vás kópiu
nemá.
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