Kiirjuhend

Eve Light Switch’i tutvustus

Toiteallikas

Raam

Kinnitusraam

Lülitusseade

Lülitusplaat

1 NN L

Väline sisend

3,2 x 25 mm

2,5 x 16 mm
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1 Väljund

N Neutraalne
juhe

L Väline juhtelement / faas

Pinge: 230 V~ 50 / 60 Hz
Lülitusvõime: 5 A
Ühendusklemmid: 1,5 mm2 jäik traat
Väline sisend: 230 V~
Tasapinnalise pistikupesa mõõtmed: ø 60 mm, min 35 mm sügavusega
Õhutemperatuur: -10 °C kuni 50 °C
Töötamise suhteline õhuniiskus: max 85%, mittekondenseerunud
Kaitseaste: IP30
Sagedusala: 2402 – 2480 MHz
Max RF-toide (EIRP): < 4 dBm
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Alustamine

Paigaldamine – ettevalmistamine

ETTEVAATUST – elektrilöögioht!

Lülitage oma kaitsmekarbis välja valgustilülitiga ühendatud sulavkaitse.
Lülitage valgustilülitit paar korda sisse ja välja, veendumaks et see pole voolu
all.

Eve Light Switchi võivad ühendada, installida ja seadistada ainult volitatud
elektrikud. Enne paigaldamist veenduge, et süsteem oleks vooluvõrgust lahti
ühendatud!
Eve Light Switchi kasutatakse püsivalt ühendatud elektriliste koormuste otse
lülitamiseks toitepingega 230 V ~. Eelkõige hõlmavad need valgustust ja
ventilatsiooni ega hõlma elektriküttekehasid, toitepistikuid või erinavaid
seadmeid.
Eve Light Switch on mõeldud kasutamiseks majapidamises ja muudes
sarnastes paigaldistes. Enne paigaldamist kontrollige sobivust, vaadates üle
tehnilised andmed ja töötingimused.
Eve Light Switchi ei tohi kasutada koos elu toetavate süsteemide või muude
seadmetega, mis võivad inimeste ja loomade elu või tervist ohtu seada või
kahjustada vara.
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Paigaldamine – ühe valgustilülitiga ruumid
1 Praeguse valgustilüliti eemaldamine
Vabastage olemasolev lüliti ja eemaldage see. Jätke meelde praegune
juhtmestik ja vajadusel pildistage seda. Tavaliselt saate öelda, milline juhe on
voolu kandev sisend (L) ja milline juhe viib valgusti suunas – seda suuna,
millest juhtmed karpi viiakse, ja vanale valgustilülitile pandud sildi järgi.

Eve Light Switchi tohib paigaldada ainult siis, kui
pistikupesas on neutraalne juhe (N, tavaliselt sinine).
Pidage meeles, milline juhe on ühendatud vana valgustilüliti sisendiga (L),
näiteks märgistades selle kleeplindiga. Seejärel eraldage olemasolev
juhtmestik ja eemaldage vana valgustilüliti.
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2 Eve Light Switchi ühendamine
• 1: Väljund (valgusti)

PE
L
N

1x N

• N: Neutraalne juhe
Eve Light Switch eeldab, et
neutraalne juhe on ühendatud.
Võimalusena saab teist
ühendust kasutada ühendatud
valgusti neutraalse juhtme
läbimiseks, asendades vastava
klemmi. Kui pistikupesal
puudub neutraalne juhe, siis
Eve Light Switch selle
pistikupesaga ei ühildu.

1 NN L

2x N

• L: Väline juhtelement / faas
(voolu kandev juhe)
Kui te pole kindel, milline juhe
on voolu all ja milline on
ühendatud valgustiga, siis
lihtsalt proovige ühte. Sisendi
(L) ja väljundi (1) vahetamine
Eve Light Switchi ei kahjusta.

Eve Light Switch ei vaja
ühendamist kaitsejuhi /
maandusjuhtmega (PE,
tavaliselt roheline/
kollane).
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Paigaldamine – alajaamade kasutamine
Kasutage Eve Light Switchi ruumides, kus ahela otsas on mitu valgustilülitit
vahetult enne valgustit. Pidage nõu spetsialistiga, kui pole kindel, millised
juhtmed on kasutusel.

1 Praeguse valgustilüliti eemaldamine
Vabastage olemasolev lüliti ja eemaldage see. Jätke meelde praegune
juhtmestik ja vajadusel pildistage seda. Tavaliselt saate öelda, millised
juhtmed tulevad teisest valguslülitist ja milline juhe viib valgusti suunas –
seda suuna, millest juhtmed väljundisse viiakse, ja vanale valgustilülitile
pandud sildi järgi.

Eve Light Switchi tohib paigaldada ainult siis, kui pistikupesas on
neutraalne juhe (N, tavaliselt sinine). Eve Light Switch vajab ka
iseseisvat, püsivalt voolu all olevat juhet (L, tavaliselt pruun).
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Jätke meelde, milline juhe kuhu läheb, näiteks märgistades selle
kleeplindiga. Seejärel eraldage olemasolev juhtmestik ja eemaldage vana
valgustilüliti.
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2 Väline sisend ja selle funktsioon
Eve Light Switchil on väline sisend, mis ühildub ruumides olevate paljude,
erinevate konfiguratsioonidega valgustilülititega. Pärast installimist saate
Eve rakenduse abil määrata, kas Eve Light Switch peaks reageerima sisendi
lühikestele impulssidele (surunupud) või pidevatele muutustele (lülitid).
Valgusti lülitub iga muudatuse korral.
Ülesvoolu lülititest sõltumata on ainult üks asi, mida tuleb meeles pidada:
kui vajutate mõnda teist traditsioonilist nuppu või lülitit, peaks vallanduma
vooluimpulss (surunupp) või rakendatud voolu muutus (lüliti) välise
sisendiga ühendatud juhtmes. Eve Light Switch võtab seejärel valgusti
lülitamise üle.

L
N
valgustilüliti 1

valgustilüliti 2

1 NN L

Kuna kasutamata juhe suudab endiselt elektrit kanda, siis
veenduge, et see oleks piisavalt isoleeritud ja paigaldatud
süvistatavasse pistikupessa, näiteks klemmiga.
Kuna Eve Light Switch reageerib igale välise sisendi voolumuutusele, siis
vajate ainult ühte olemasolevat vahelduv- või ristühenduse sisendjuhet, kuna
need suunavad vahelduvvoolu, kui ülesvoolu valgustilüliti on sisse lülitatuda.
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Eve Light Switch
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3 Eve Light Switchi ühendamine
•

: Väline sisend (lisavalgustuse lüliti)

• N: Neutraalne juhe
Eve Light Switch eeldab, et neutraalne juhe on ühendatud. Võimalusena
saab teist ühendust kasutada ühendatud valgusti neutraalse juhtme
läbimiseks, asendades vastava klemmi. Kui pistikupesal puudub
neutraalne juhe, siis Eve Light Switch selle pistikupesaga ei ühildu.
• 1: Väljund (valgusti)
• L: Väline juhtelement / faas (voolu kandev juhe)
Eve Light Switch vajab iseseisvat, püsivalt voolu all olevat juhet. Kui te pole
kindel, milline juhe on voolu all ja milline on ühendatud valgustiga, siis
lihtsalt proovige ühte. Sisendi (L) ja väljundi (1) vahetamine Eve Light
Switchi ei kahjusta.
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Eve Light Switch ei vaja ühendamist kaitsejuhi /
maandusjuhtmega (PE, tavaliselt roheline/kollane).
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Paigaldamine
1 0 4 9 6 8

1

Pange toiteallikas otse süvistatud pistikupessa ja kinnitage see 3,2 x 25
mm kruvidega (komplektis).

2

Pange komplekti kuuluv või olemasolev raam toiteallika peale ja kinnitage
kinnitusraam komplekti kuuluvate kruvidega.

3

Sisestage lülitusseade ja vajutage seejärel lülitusplaat selle peale.

4

Lülitage oma kaitsmekarbis sisse selle valgustilüliti ahelale pühendatud
sulavkaitse. Nüüd peaksite saama oma valgustit Eve Light Switchi
vajutades sisse ja välja lülitada.

1

2

3

4

Kui teie valgusti ei reageeri, võib olla vajalik sisendi (L) ja väljundi
(1) juhtmete ümberpööramine. Vaadake Eve Light Switchi
lahtivõtmise juhiseid ja kuidas toimub nende juhtmetega
ühenduse loomine.

16

17

Seadistus

Tundke kasutamisest rõõmu!

• Laadige Eve rakendus App Store’ist alla.
• Avage Eve rakendus ja puudutage nuppu Add Accessory (Lisa lisaseade).
Eve juhendab teid nüüd läbi seadistamisprotsessi.

Lülitage valgustus sisse rakenduse
või Siri häälkäskluse abil.

Valgusti saab sisse lülitada ka otse
Eve Light Switchi kaudu.

Kui teil on Eve juba seadistatud, avage Eve seaded ja lisage Eve Light Switch.

Väljas
Sees

Eve

Kui olete Eve Light Switchi
tagurpidi paigaldanud, saate
lisaseadme seadetes sisseja väljalülituse orientiiri
pöörata.

Eve Light Switchi lisamiseks kasutage HomeKiti koodi, mis asub selle
juhendi tagaküljel.
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Lähtestus
1

Eemaldage lülitusplaat, tõmmates keskplaati ühtlaselt mõlemalt küljelt.

2

Vajutage mõlemat vasakut nuppu korraga 10 sekundi vältel.

1
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Lahtivõtmine
1

Lülitage oma kaitsmekarbis välja valgustilülitiga ühendatud sulavkaitse.

2

Lülitage Eve Light Switchi paar korda sisse ja välja, veendumaks et vool
ei ole sees.

3

Eemaldage lülitusplaat, tõmmates keskplaati ühtlaselt mõlemalt küljelt.

4

Eemaldage lülitusseade, sisestades kruvikeeraja järgemööda igasse
nurka ja keerates selle ühtlaselt välja.

5

Keerake kruvid lahti, eemaldage kinnituselement ja eemaldage raam.

6

Nüüd saate toiteallika oma süvistatavast pistikupesast eemaldada ja
juhtmed lahti ühendada.
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Videoõpetus

Hoidke oma HomeKiti seadistuskood kindlas kohas. Vajate seda, et Eve
turvaliselt oma kodule lisada, ja et kellelgi teisel peale teie poleks selle
koopiat.
Käesolevaga kinnitab Eve Systems, et see seade vastab direktiivi
2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.
Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.evehome.com/doc.
Toode: 10EBC1701 • Mudel: 20EBC1701 • Osa: 51EBC1701

www.evehome.com/lightswitch-video
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