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Place Eve Extend anywhere within range of your Wi-Fi network and the Eve accessories 
you want to reach.

Helyezze az Eve Extendert bárhova a Wi-Fi hálózat és az elérni kívánt Eve kiegészítők hatótávolságán 
belül.

Postavite uređaj Eve Extend bilo gde u dometu vaše Wi-Fi mreže i Eve uređaja koje želite da 
dosegnete.
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To find 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.

A tökéletes hely megtalálása érdekében győződjön meg arról, hogy iPhone-ja képes a Wi-Fi kapcsolat 
fenntartása mellett a kívánt helyen rákapcsolódni az elérni kívánt Eve kiegészítőkre.

Da biste pronašli savršeno mesto, proverite da li vaš iPhone može da se poveže sa Eve uređajem koji 
želite da dosegnete dok održavate Wi-Fi vezu na željenoj lokaciji.
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Connect Eve Extend to a USB power supply (5 V, at least 500 mA) via the included USB 
cable.

Csatlakoztassa a mellékelt USB kábellel az Eve Extendet az USB tápegységhez (5 V, legalább 500 mA).

Povežite uređaj Eve Extend na USB napajanje (5 V, najmanje 500 mA) pomoću isporučenog USB kabla.

Open the Eve app and tap Add Accessory in the Settings tab. Eve will guide you through 
the setup process of Eve Extend.

Nyissa meg az Eve alkalmazást, és kattintson az Add Accessory (Tartozék hozzáadása) gombra a Settings 
(Beállítások) kártyán. Az Eve végigvezeti az Eve Extend telepítési folyamatán.

Otvorite Eve aplikaciju i dodirnite Add Accessory (Dodaj uređaj) na kartici Settings (Postavke). Eve će 
vas voditi kroz proces podešavanja uređaja Eve Extend.
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Eve Extend can extend the range of up to 8 Eve accessories simultaneously.

Az Eve Extend egyidejűleg akár 8 Eve készülék számára is megnövelheti a hatótávolságot.

Eve Extend može da proširi domet na do 8 Eve uređaja istovremeno.
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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.

A hozzárendelés után az Eve tartozékok kizárólag az Eve Extendhez csatlakoznak. Ha át szeretné 
helyezni az Eve tartozékot egy másik helyre, egyszerűen szüntesse meg annak hozzárendelését az Eve 
alkalmazás Eve Extend beállításaiban.

Nakon dodeljivanja, Eve uređaj će se povezivati isključivo na uređaj Eve Extend. Ako želite da premestite Eve 
uređaj na drugu lokaciju, jednostavno poništite dodelu u postavkama za Eve Extend u okviru Eve aplikacije.
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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

Az Eve Systems társaság ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek. A 
megfelelőségi nyilatkozat a www.evehome.com/doc oldalon található.

E HomeKit-kompatibilis tartozék automatikus és házon kívüli vezérléséhez HomePod-ra, tvOS 12.3 vagy újabb verzióval 
rendelkező Apple TV-re, vagy iOS 12.3 vagy újabb verzióval rendelkező iPad-re van szükség.

Termék: 10EAB9901 • Típus: 20EAB9901 • Elem: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001

Kompanija Eve Systems ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama 
direktive 2014/53/EU. Izjava o usklađenosti je dostupna na www.evehome.com/doc

Automatsko upravljanje ovim uređajem na kojem je omogućen HomeKit ili upravljanje njime van kuće zahteva HomePod, 
Apple TV sa operativnim sistemom tvOS 12.3 ili novijim, ili iPad sa operativnim sistemom iOS 12.3 ili novijim koji je podešen 
kao matično čvorište.

Proizvod: 10EAB9901 • Model: 20EAB9901 • Deo: 51EAB9901 • FCC ID: SNE-EXT-001 • IC: 11192A-EXT001

Legal Information • Jogi információk • Pravne informacije
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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.

Kérjük, biztonságos helyen őrizze meg a HomeKit telepítő kódot. Szüksége van rá az Eve 
biztonságos hozzáadásához otthonához, és Önön kívül senki nem rendelkezik a 

másolatával.

HomeKit kod za podešavanje čuvajte na bezbednom mestu. On vam je potreban da 
biste bezbedno dodali Eve u svoj dom i niko osim vas ne treba da ima njegov primerak.
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