Greitas įžanginis vadovas

Susipažinkite su „Eve Light Switch“ jungikliu

Maitinimo blokas

Rėmelis

Tvirtinimo rėmelis

Perjungimo
blokas

Jungiklio
plokštelė

1 NN L

Išorinė įvestis

3,2 x 25 mm

2,5 x 16 mm
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1 Išvestis

N Neutralios
jungtys

L Išorinis laidininkas /
Fazė

Įtampa: 230 V~ 50 / 60 Hz
Perjungimo galia: 5 A
Prijungimo gnybtai: Tvirti laidai 1,5 mm2
Išorinė įvestis: 230 V~
Įleistinio lizdo matmenys: ø 60 mm, min. 35 mm gylis
Aplinkos temperatūra: Nuo -10 ° C iki 50 ° C
Darbinė drėgmė: maks. 85% rH, nekondensuota
Apsaugos laipsnis: IP30
Dažnių diapazonas: 2402 - 2480 MHz
Maks. RF galia (EIRP): < 4 dBm
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Pradžia

Montavimas - Paruošimas

ATSARGIAI – elektros šoko pavojus!

Savo saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį, prijungtą prie jūsų šviesos jungiklio.
Kelis kartus įjunkite ir išjunkite šviesos jungiklį, kad įsitikintumėte, jog nėra
srovės.

Prijungti, įdiegti ir nustatyti „Eve Light Switch“ jungiklį gali tik tam įgalioti
elektrikai. Prieš montuodami įsitikinkite, kad sistema atjungta nuo maitinimo
šaltinio!
„Eve Light Switch“ jungiklis naudojamas tiesiogiai perjungti nuolat sujungtas
elektrines apkrovas, kurių maitinimo įtampa yra ~230 V. Visų pirma tai apšvietimas ir ventiliacija, bet ne elektriniai šildytuvai, elektros lizdai ar kitokie
įrenginiai.
„Eve Light Switch“ yra skirtas naudoti buityje ir panašiuose stacionariuose
įrenginiuose. Prieš montuodami patikrinkite atitiktį pagal techninius duomenis
ir eksploatavimo sąlygas.
„Eve Light Switch“ neturi būti naudojamas kartu su gyvybės palaikymo
sistemomis ar kitais prietaisais, kurie gali sukelti pavojų žmonių ir gyvūnų
gyvybei ar sveikatai arba sugadinti turtą.
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Montavimas - Kambariai su vienu šviesos jungikliu
1 Nuimkite esamą šviesos jungiklį
Išardykite esamą šviesos jungiklį ir jį ištraukite. Atkreipkite dėmesį į esamą
laidų sujungimą ir, jei reikia, jį nufotografuokite. Paprastai nesunku atskirti,
kuris laidas yra srovę perduodanti įvestis (L), o kuris laidas eina link
šviestuvo, pagal kryptį, kuria kabeliai yra įvesti į dėžę, ir iš užrašo ant jūsų
seno šviesos jungiklio.

„Eve Light Switch“ galima montuoti tik tuo atveju, jei jūsų
lizde yra neutrali linija (N, paprastai mėlynas laidas).
Įsidėmėkite, kuris laidas yra prijungtas prie jūsų seno šviesos jungiklio (L)
įvesties, pavyzdžiui, pažymėdami jį lipnia juostele. Tada atjunkite esamą laidų
sujungimą ir nuimkite savo seną šviesos jungiklį.
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2 „Eve Light Switch“ jungiklio prijungimas
• 1: Išvestis (šviesai)

PE
L
N

1x N

• N: Neutrali linija
„Eve Light Switch“ veikimui
reikia prijungti neutralią liniją.
Pasirinktinai antrąją jungtį
galima naudoti perjungimui per
neutralią prijungto šviestuvo
liniją, pakeičiant atitinkamą
gnybtą. Jei lizde nėra neutralios
linijos, „Eve Light Switch“
nesuderinamas su šiuo lizdu.

1 NN L

2x N

• L: Išorinis laidininkas / fazė
(srovę perduodanti linija)
Jei nesate tikri, kurioje linijoje
yra įtampa ir kuri yra prijungta
prie šviestuvo, tiesiog
išbandykite vieną iš jų. Įvesties
(L) ir išvesties (1) perjungimas
nepažeis „Eve Light Switch“.

„Eve Light Switch“ nereikia
jungti prie apsauginio
laidininko / įžeminimo laido
(PE, įprastai žaliai
geltonas).
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Montavimas naudojant pastotes
Naudokite „Eve Light Switch“ kambariuose, kuriuose yra keli šviesos jungikliai
grandinės pabaigoje, betarpiškai prieš šviestuvą. Jei abejojate, kurios linijos
yra naudojamos, pasitarkite su specialistu.

1 Nuimkite savo esamą šviesos jungiklį
Išardykite esamą šviesos jungiklį ir ištraukite jį. Atkreipkite dėmesį į esamą laidų
sujungimą ir, jei reikia, jį nufotografuokite. Paprastai nesunku atskirti, kuris
laidas yra srovę perduodanti įvestis (L), o kuris laidas eina link šviestuvo, pagal
kryptį, kuria kabeliai yra įvesti į dėžę, ir iš užrašo ant jūsų seno šviesos jungiklio.

„Eve Light Switch“ galima montuoti tik tuo atveju, jei jūsų lizde
yra neutrali linija (N, paprastai mėlynas laidas). „Eve Light
Switch“ veikimui taip pat reikalinga nepriklausoma, nuolat turinti
įtampą linija (L, įprastai rudas laidas).
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Įsidėmėkite, kur yra prijungta kuri linija, pavyzdžiui, pažymėdami jį lipnia
juostele. Tada atjunkite esamą laidų sujungimą ir nuimkite savo seną
šviesos jungiklį.
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2 Išorinė įvestis ir jos funkcija
„Eve Light Switch“ turi išorinę įvestį, kad jį būtų galima naudoti kambariuose,
kuriuose yra keli skirtingų konfigūracijų šviesos jungikliai. Įdiegus „Eve“
programėlę, galima nustatyti, ar „Eve Light Switch“ reaguos į trumpus
impulsus (nuspaudžiamieji mygtukai), ar į nuolatinius pokyčius (jungikliai).
Apšvietimas įsijungs su kiekvienu tokiu pokyčiu.

L
N
1 šviesos jungiklis

2 šviesos jungiklis

Nepriklausomai nuo aukščiau srovės kryptimi esančių jungiklių, reikia įsiminti
tik vieną dalyką: nuspaudus kurį nors kitą įprastinį mygtuką ar jungiklį, su
išorine įvestimi sujungtoje linijoje turėtų suveikti srovės impulsas
(nuspaudžiamasis mygtukas) arba naudojamos srovės pokytis (jungiklis).
Tuomet „Eve Light Switch“ perims jūsų apšvietimo perjungimą.

1 NN L

Kadangi nepanaudotas laidas vis tiek gali perduoti elektrą,
įsitikinkite, kad jis pakankamai izoliuotas ir laikomas įleistiniame
lizde, pavyzdžiui, su gnybtu.
Kadangi „Eve Light Switch“ reaguoja į kiekvieną išorinės įvesties srovės pokytį,
yra reikalinga tik viena iš esamų kintamos ar kryžminės jungties įeinančių linijų,
nes jos pakaitomis perduoda srovę, kai įjungiamas aukščiau srovės kryptimi
esantis šviesos jungiklis.
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Eve Light Switch
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3 „Eve Light Switch“ prijungimas
•

: Išorinė įvestis (papildomas šviesos jungiklis)

• N: Neutrali linija
„Eve Light Switch“ veikimui reikia prijungti neutralią liniją. Pasirinktinai
antrąją jungtį galima naudoti perjungimui per neutralią prijungto šviestuvo
liniją, pakeičiant atitinkamą gnybtą. Jei lizde nėra neutralios linijos, „Eve
Light Switch“ nesuderinamas su šiuo lizdu.
• 1: Išvestis (šviesai)
• L: Išorinis laidininkas / fazė (srovę perduodanti linija)
„Eve Light Switch“ veikimui reikalinga nepriklausoma, nuolat turinti įtampą
linija. Jei nesate tikri, kurioje linijoje yra įtampa ir kuri yra prijungta prie
šviestuvo, tiesiog išbandykite vieną iš jų. Įvesties (L) ir išvesties (1)
perjungimas nepažeis „Eve Light Switch“.
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„Eve Light Switch“ nereikia jungti prie apsauginio laidininko /
įžeminimo laido (PE, įprastai žaliai geltonas).

15

Montavimas
1 0 4 9 6 8

1

Įdėkite maitinimo bloką į įleistinį lizdą ir pritvirtinkite jį varžtais 3,2 x 25
mm (pridedami).

2

Uždėkite pridedama arba savo turimą rėmelį ant maitinimo bloko ir
pritvirtinkite tvirtinimo rėmelį pridedamais varžtais.

3

Įdėkite jungimosi bloką ir prispauskite prie jo jungiklio plokštę.

4

Savo saugiklių dėžutėje įjunkite saugiklį, skirtą to šviesos jungiklio
grandinei. Dabar „Eve Light Switch“ paspaudimu galite įjungti ir išjungti
apšvietimą.

1

2

3

4

Jei apšvietimas į tai nereaguoja, reikia tarpusavyje sukeisti
įvesties (L) ir išvesties (1) linijas. Laikykitės „Eve Light Switch“
išmontavimo instrukcijų ir sukeiskite šių linijų prijungimą.
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Sąranka

Malonaus naudojimosi

• Atsisiųskite „Eve“ programėlę iš „App Store“.
• Atidarykite „Eve“ programėlę ir skirtuke „Settings“ bakstelėkite „Add
Accessory“. Dabar „Eve“ programa padės jums atlikti sąrankos procesą.

Įjunkite šviesą programėle arba
Siri balso komanda.

Šviesą taip pat galima įjungti tiesiogiai
„Eve Light Switch“ jungikliu.

Jei jau esate atlikę „Eve“ sąranką, atidarykite „Eve“ nustatymus ir pridėkite „Eve
Light Switch“.

Off
On

Eve

Jeigu sumontavote „Eve Light“
jungiklį atvirkščiai, galite
pakeisti įjungimo ir išjungimo
orientaciją priedų
nustatymuose.

Norėdami pridėti „Eve Light Switch“, naudokite „HomeKit“ kodą, esantį
šios instrukcijos pabaigoje.
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Atstatymas
1

Nuimkite jungiklio plokštę tolygiai traukdami vidurinę plokštę iš abiejų
pusių.

2

Vienu metu 10 sekundžių spauskite abu kairiuosius mygtukus.

1
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Išmontavimas
1

Savo saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį, prijungtą prie jūsų šviesos jungiklio.

2

Kad įsitikintumėte, jog nėra srovės, kelis kartus įjunkite ir išjunkite „Eve
Light Switch“.

3

Nuimkite jungiklio plokštę tolygiai traukdami vidurinę plokštę iš abiejų
pusių.

4

Įjungimo bloką išimkite įkišdami atsuktuvą į kiekvieną kampą ir tolygiai jį
ištraukdami.

5

Atsukite varžtus, nuimkite tvirtinimo mazgą ir rėmelį.

6

Dabar galite išimti maitinimo bloką iš įleistinio lizdo ir atjungti laidus.
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Vaizdinis vadovas

Laikykite „HomeKit“ sąrankos kodą saugioje vietoje. Jo reikės tam, kad
galėtumėte saugiai pridėti „Eve“ prie savo namų valdymo, ir kad niekas kitas
neturėtų kodo kopijos.
„Eve Systems“ šiuo patvirtina šio įrenginio atitiktį 2014/53/ES Radijo ryšio
įrenginių direktyvos esminiams reikalavimams bei kitoms nuostatoms.
Atitikties deklaracija pasiekiama adresu: www.evehome.com/doc.
Gaminys: 10EBC1701 • Modelis: 20EBC1701 • Dalis: 51EBC1701

www.evehome.com/lightswitch-video
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