
Rövid útmutató



1 NN L

2 3

Ismerkedjen meg az Eve Light Switch kapcsolóval

Tápegység Keret Szerelőkeret

2,5 x 16 mm3,2 x 25 mm

Kapcsolólap

• Feszültség: 230 V~ 50 / 60 Hz  
• Megszakító képesség: 5 A  
• Csatlakoztató szorítókapcsok: 1,5  mm2 tömör huzal
• Külső bemenet: 230 V~ 
• A vakolat alá süllyesztett doboz méretei: ø 60 mm, mélysége min. 35 mm
• Környezeti hőmérséklet: -10°C-tól +50°C-ig
• Üzemi páratartalom: legfeljebb 85% relatív páratartalom, kondenzáció nélkül
• Védettség: IP30 
• Frekvencia-tartomány: 2402 – 2480 MHz  
• Max. RF teljesítmény (EIRP): < 4 dBm

1 Kimenet N Nullás vezeték L Külső vezető / FázisKülső bemenet

Kapcsolóegység
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Bevezetés Telepítés - Előkészítés

Kapcsolja ki a kapcsolótáblán a villamos kapcsolóhoz csatlakoztatott 
biztosítékot. Kapcsolja többször be és ki a fényszóró kapcsolót, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy nem áramlik benne áram.

Az Eve Light kapcsolót kizárólag megfelelő engedéllyel rendelkező 
villanyszerelők csatlakoztathatják, telepíthetik és állíthatják be . Telepítés előtt 
ellenőrizze le, hogy a rendszer le van csatlakoztatva az elektromos hálózatról!

Az Eve Light Switch kapcsoló tartósan csatlakoztatott, 230 V~ tápfeszültségű 
elektromos terhelések közvetlen kapcsolására használatos. Ide tartoznak 
különösen a világító és szellőztető berendezések, kizárva az elektromos 
fűtőberendezéseket, elektromos dugaljakat és bármilyen gépet.

Az Eve Light Switch kapcsolót háztartási és hasonló használatra tervezték. A 
telepítés előtt ellenőrizze le a műszaki adatok és az üzemeltetési feltételek 
megfelelőségét.

Az Eve Light Switch kapcsolót nem használható életmentő rendszerekkel sem 
más olyan eszközökkel, amelyek veszélyeztethetnék emberek vagy állatok 
életét vagy egészségét, illetve esetleg anyagi károkat okozhatnak.

FIGYELEM - Elektromos áramütés veszélye!
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Jegyezze meg, hogy melyik vezeték van rácsatlakoztatva a régi fénykapcsoló 
bemenetére (L), például jelölje meg ragasztószalaggal. Ezután 
csatlakoztassa le a meglévő vezetékeket, és távolítsa el a régi kapcsolót.

Az Eve Light Switch kapcsoló telepítésére kizárólag akkor nyílik 
mód, ha a dobozban nullás (N, általában kék) vezeték is 
megtalálható.

Telepítés - Helyiségek egyetlen fénykapcsolóval

Távolítsa el az aktuális fénykapcsolót

Engedje el a meglévő fénykapcsolót, és húzza ki. Jegyezze fel a 
vezetékek aktuális bekötését, szükség esetén fényképezze le. A 
vezetékek dobozba vezetésének iránya, valamint a régi fénykapcsolón 
lévő felirat alapján általában egyszerűen kiderítheti, hogy melyik vezeték 
az aktuális árambemenet (L), és melyik vezet a fényforráshoz.

1
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Csatlakoztassa az Eve Light Switch kapcsolót2

• 1: Kimenet (fény) 

• N: Nullás vezeték
Az Eve Light Switch fénykapcsolóhoz 
nullás vezetéket kell csatlakoztatni. A 
csatlakoztatott fényhez opcionálisan 
a nullás vezetéken keresztül egy 
másik hurok-bekötés is használható, 
helyettesítve ezzel a megfelelő 
szorítókapcsot. Ha a vezeték nem 
tartalmaz semleges vezetéket, az 
Eve Light kapcsoló nem kompatibilis 
ezzel a vezetékkel. 

• L: Külső vezeték / fázis 
(áramvezető) 
Ha nem biztos benne, hogy melyik 
vezeték van áram alatt, és melyik van 
rácsatlakoztatva a fényre, tegyen 
próbát az egyikkel. A bemenet (L) és 
a kimenet (1) közötti átkapcsolás 
nem károsítja az Eve Light Switch-et.

Az Eve Light Switch nem 
igényel semmilyen 
védővezeték / földelő 
vezeték csatlakozást (PE, 
általában zöld-sárga).

1x N

2x N
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Ne felejtse el, melyik vezeték hova vezet, jelölje meg pl. ragasztószalaggal 
őket. Ezután csatlakoztassa le a meglévő vezetékeket, és távolítsa el a régi 
kapcsolót.

Telepítés - elosztódobozok használata

Több fénykapcsolóval ellátott helyiségekben az Eve Light Switch kapcsolót a 
lánc végén, közvetlenül a fény előtt használja. Ha nem biztos benne, hogy 
mely vezetéket használatosak, forduljon szakértőhöz.

Távolítsa el az aktuális fénykapcsolót

Engedje el a meglévő fénykapcsolót, és húzza ki. Jegyezze fel a vezetékek 
aktuális bekötését, szükség esetén fényképezze le. Általában a régi 
fénykapcsolón található felirat és annak segítségével derítheti ki, hogy mely 
vezetékek futnak be más fénykapcsolóból, és melyik vezeték fut a fénytest felé, 
hogy a dobozba mely irányból futnak be a kábelek.

Az Eve Light Switch kapcsoló telepítésére kizárólag akkor nyílik 
mód, ha a dobozban nullás (N, általában kék) vezeték található. Az 
Eve Light Switch kapcsolónak tartósan feszültség alatt lévő 
független vezetékre is szüksége van (L, általában barna).

1
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Külső bemenet és funkciói

Az Eve Light Switch fénykapcsoló egy külső bemenettel rendelkezik, amely 
kompatibilis a több világítókapcsolóval rendelkező helyiségben található 
különféle konfigurációkkal. A telepítést követően az Eve alkalmazás segítségével 
beállítható, hogy az Eve Light Switch kapcsoló reagáljon-e ezen bemenet rövid 
impulzusaira (gombok) vagy állandó változtatásaira (kapcsolókra). A fény 
minden változáskor átkapcsol.
Az áram áramlási irányával szemben található kapcsolóktól függetlenül 
mindössze egyetlen dolgot kell szem előtt tartani: valamelyik hagyományos 
nyomógomb vagy kapcsoló benyomása esetén áramimpulzusra (gomb) van 
szükség, vagy meg kell változtatni a tápáramot (kapcsolót) a külső bemenethez 
csatlakoztatott vonalon. Az Eve Light Switch ezután átveszi a fénykapcsolást.

2

Mivel a nem használt kábel továbbra is képes elektromos áramot 
továbbítani, ügyeljen arra, hogy megfelelően szigetelve legyen, és 
hogy süllyesztett, például szorító kapoccsal ellátott dobozban 
legyen elhelyezve.

Mivel az Eve Light Switch kapcsoló a külső bemeneten bekövetkező bármilyen 
áramváltozásra reagál, kizárólag egyre van szüksége a meglévő váltó- vagy 
keresztcsatlakozású bekötő vezetékek körül, miután ezek felváltva szállítják az 
áramot, amikor aktiválásra kerül az áram áramlási irányával szemben található 
fénykapcsoló.
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Csatlakoztassa az Eve Eve Light Switch kapcsolót

• : Külső bemenet (kiegészítő fénykapcsoló)

• N: Nullás vezeték 
Az Eve Light Switch fénykapcsolóhoz nullás vezetéket kell csatlakoztatni. 
A csatlakoztatott fényhez opcionálisan a nullás vezetéken keresztül egy 
másik hurok-bekötés is használható, helyettesítve ezzel a megfelelő 
szorítókapcsot. Ha a vezeték nem tartalmaz semleges vezetéket, az Eve 
Light kapcsoló nem kompatibilis ezzel a vezetékkel.

3

• 1: Kimenet (fény) 

• L: Külső vezeték / fázis (áramvezető)
Az Eve Light Switch kapcsolónak folyamatosan feszültség alatt álló 
független vezetékre van szüksége. Ha nem biztos benne, hogy melyik 
vezeték van áram alatt, és melyik van rácsatlakoztatva a fényre, tegyen 
próbát az egyikkel. A bemenet (L) és a kimenet (1) közötti átkapcsolás nem 
károsítja az Eve Light Switch-et.

Az Eve Light Switch nem igényel semmilyen védővezeték / földelő 
vezeték csatlakozást (PE, általában zöld-sárga).
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Helyezze a tápegységet süllyesztett helyzetű dobozba, és rögzítse 3,2 x 25 
mm-es csavarokkal (a csomagolás részét képező tartozék).

Helyezze a mellékelt vagy már meglévő keretet a tápegységre, és rögzítse 
a szerelőkeretet a mellékelt csavarokkal.

Helyezze be a kapcsolóegységet, majd nyomja rá a kapcsolólapot.

Kapcsolja be a biztosítékdobozban az ennek a fénykapcsoló áramkörének 
fenntartott biztosítékot. Most már lehetősége van a fények be- és 
kikapcsolására az Eve Light Switch kapcsoló segítségével.

Telepítés

1

2

3

4

Ha a fény nem reagál, a bemeneti (L) és kimeneti (1) vezetékek 
fordítva lehetnek bekötve. Kövesse az Eve Light Switch 
eltávolítására vonatkozó útmutatót, és a folytatás érdekében 
változtasson a vezetékek bekötésein.

1    0   4    9   6   8

1

3

2

4



Eve

Lekapcsolás

Fény 
felkapcsolása

18 19

Beállítások

• Töltse le az App Store-ból az Eve alkalmazást.
• Nyissa meg az Eve alkalmazást, és kattintson az Add Accessory (Tartozék 

hozzáadása) gombra. Az Eve ekkor végigvezeti a beállítás folyamatán. 

Ha már telepítette az Eve-t, nyissa meg a beállításait, és adja hozzá az Eve 
Light Switch-et.

Az Eve Light Switch kapcsoló hozzáadásához használja az útmutató 
végén található HomeKit kódot.

Élvezze a készüléket

Kapcsolja be a fényeit alkalmazás 
vagy Siri hangutasítás segítségével.

Az Eve Light Switch segítségével 
közvetlenül is felkapcsolhatja a fényt.

Ha az Eve Light Switch 
kapcsolót fordítva szerelte be, 
a beállításoknál 
megváltoztathatja a fel- és 
lekapcsolás irányát.
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Reset

A lap közepét kétoldalt egyenletesen húzva távolítsa el a kapcsolólapot. Nyomja meg egyszerre 10 másodpercig mindkét bal oldali gombot.21

2
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Szétszerelés

Kapcsolja ki a kapcsolótáblán a fénykapcsolóhoz csatlakoztatott 
biztosítékot.

Az Eve Light Switch kapcsoló többszöri be- és kikapcsolásával ellenőrizze 
le, hogy nem folyik-e áram a rendszerben.

A lap közepét kétoldalt egyenletesen húzva távolítsa el a kapcsolólapot.

A kapcsolóegység kiemeléséhez helyezzen csavarhúzót az egyes 
sarkokba, és egyenletesen feszítse ki.

Lazítsa meg a csavarokat, vegye ki a rögzítő részt és távolítsa el a keretet.

Most kiveheti a tápegységet a süllyesztett dobozból, és lecsatlakoztathatja 
a kábeleket.
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Oktató videó

www.evehome.com/lightswitch-video

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.

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.
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