Īsā lietošanas pamācība

Iepazīstieties ar Eve Light Switch

Barošanas bloks

Rāmis

Pārslēdzējierīce
Stiprināšanas rāmis

Slēdža
plāksne

1 NN L

Ārējā ievade
•
•
•
•
•
3,2 x 25 mm

2,5 x 16 mm
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•
•
•
•
•

1 Izvade

N Neitrāle

L Ārējais vads / fāze

Spriegums: 230 V~ 50 / 60 Hz
Komutācijas spēja: 5 A
Pievienošanas spailes: 1,5 mm2 cietā stieple
Ārējā ievade: 230 V~
Līdz ar sienas līmeni iebūvētās ligzdas izmēri: ø 60 mm, min.
dziļums 35 mm
Apkārtējā temperatūra: no -10 °C līdz 50 °C
Darba mitrums: maks. 85% rH, nekondensētais
Aizsardzības klase: IP30
Frekvenču diapazons: 2402 - 2480 MHz
Maks. RF jauda (EIRP): < 4 dBm
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Lietošanas sākšana

Uzstādīšana — sagatavošana

UZMANĪBU – Elektrotrieciena risks!

Drošinātāju skapī izslēdziet drošinātāju, kas savienots ar gaismas slēdzi.
Vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet gaismas slēdzi, lai pārbaudītu, vai caur
to neplūst strāva.

Pievienot, uzstādīt un iestatīt ierīci Eve Light Switch drīkst tikai pilnvaroti
elektriķi. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, ka sistēma ir atvienota no
elektrotīkla!
Ierīci Eve Light Switch izmanto, lai tieši pārslēgtos starp pastāvīgi pievienotiem
elektrības patērētājiem, kuru barošanas spriegums ir 230 V~. Konkrēti, tie
ietver apgaismes ierīces un ventilāciju, bet neietver elektriskos sildītājus,
kontaktligzdas un jebkāda veida sadzīves tehniku.
Ierīce Eve Light Switch ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecības un citos
stacionārajos elektrotīklos. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties par piemērotību,
iepazīstoties ar tehniskajiem datiem un ekspluatācijas nosacījumiem.
Ierīci Eve Light Switch nedrīkst lietot apvienojumā ar dzīvības uzturēšanas
iekārtām un citām ierīcēm, kas var apdraudēt cilvēku vai dzīvnieku dzīvību vai
radīt mantas bojājumu risku.
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Uzstādīšana — telpas ar vienu gaismas slēdzi
1 Noņemiet esošo gaismas slēdzi
Atskrūvējiet esošā gaismas slēdža skrūves un izvelciet slēdzi. Atcerieties
pašreizējo vadu stāvokli vai vajadzības gadījumā nofotografējiet to. To, kurš
vads ir fāzes vads (L) un kurš ir savienots ar gaismas avotu, parasti var
noteikt pēc virziena, no kura vadi ir ievadīti kārbā, un pēc apzīmējumiem uz
vecā gaismas slēdža.

Ierīci Eve Light Switch var uzstādīt tikai, ja izvadā ir
neitrāle (N, parasti zilā krāsā).
Iegaumējiet, kurš vads ir savienots ar vecā slēdža ievadi, piemēram,
atzīmējot to ar aptītu izolācijas lenti. Tad atvienojiet esošos vadus un
noņemiet veco gaismas slēdzi.
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2 Pievienojiet ierīci Eve Light Switch
• 1: Izvade (gaismas avots)

PE
L
N

1x N

• N: Neitrāle
Ierīci Eve Light Switch
nepieciešams pievienot neitrālei.
Kā variants pastāv iespēja
izmantot otru savienojumu, lai
izveidotu cilpu caur neitrāli
pievienotam gaismas avotam,
aizstājot atbilstošo spaili. Ja
izvads nav aprīkots ar neitrāli,
ierīce Eve Light Switch nav
saderīga ar šo izvadu.

1 NN L

2x N

• L: Ārējais vads / fāze (strāvu
nesošais vads)
Ja neesat pārliecināts, kurā
vadā ir strāva un kurš ir
savienots ar gaismas avotu,
vienkārši izmēģiniet vienu.
Sajaucot vietām ievadi (L) un
izvadi (1), ierīce Eve Light
Switch netiks bojāta.

Ierīci Eve Light Switch nav
nepieciešams pievienot
pie aizsargvada /
zemētājtroses (PE, parasti
dzeltenā un zaļā krāsā).
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Uzstādīšana — izmantojot apakšstacijas
Telpās ar vairākiem gaismas slēdžiem uzstādiet ierīci Eve Light Switch ķēdes
beigās tieši pirms gaismas avota. Ja neesat pārliecināts par to, kuri vadi tiek
izmantoti, konsultējieties ar speciālistu.

1 Noņemiet esošo gaismas slēdzi
Atskrūvējiet esošā gaismas slēdža skrūves un izvelciet slēdzi. Atcerieties
pašreizējo vadu stāvokli vai vajadzības gadījumā nofotografējiet to. To, kurš
vads ir fāzes vads (L) un kurš ir savienots ar gaismas avotu, parasti var noteikt
pēc virziena, no kura vadi ir ievadīti kārbā, un pēc apzīmējumiem uz vecā
gaismas slēdža.

Ierīci Eve Light Switch var uzstādīt tikai, ja izvadā ir neitrāle (N,
parasti zilā krāsā). Ierīcei Eve Light Switch nepieciešams arī
vads, kurā pastāvīgi ir spriegums (L, parasti brūnā krāsā).
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Iegaumējiet, ar ko katrs vads ir savienots, piemēram, atzīmējot tos ar
izolācijas lenti. Tad atvienojiet esošos vadus un noņemiet veco gaismas
slēdzi.
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2 Ārējā ievade un tās funkcija
Ierīcei Eve Light Switch ir ārējā ievade, lai nodrošinātu saderību ar dažādām
konfigurācijām telpās ar vairākiem gaismas slēdžiem. Pēc uzstādīšanas varat
izmantot lietotni Eve, lai iestatītu, vai ierīcei Eve Light Switch jāreaģē uz īsiem
impulsiem (spiedpogas) vai pastāvīgām izmaiņām (slēdži) šajā ievadē. Veicot
katras no šīm izmaiņām, gaisma tiks pārslēgta.

L
N
gaismas slēdzis 1

gaismas slēdzis 2

Neatkarīgi no slēdžiem, kas atrodas pirms ierīces, jums jāpatur prātā tikai
viens: kad jūs nospiežat kādu citu no tradicionālajām pogām vai slēdžiem,
līnijā kas savienota ar ārējo ievadi, tiek dots strāvas impulss (spiedpoga) vai
notiek strāvas pievades izmaiņas (slēdzis). Tad jūsu gaismas avota
pārslēgšanu pārņem ierīce Eve Light Switch.

1 NN L

Tā kā neizmantotajā vadā vēl aizvien var būt spriegums,
nodrošiniet, lai tas būtu pienācīgi noizolēts un paslēpts līdz ar
sienas līmeni uzstādītajā ligzdā, piemēram, terminālim.
Tā kā ierīce Eve Light Switch reaģē uz visām strāvas izmaiņām ārējā ievadē,
jums vajadzīgs tikai viens no maiņstrāvas vai krusteniskā savienojuma
pienākošajiem vadiem, jo tie nes strāvu pārmaiņus, kad ieslēgts pirms ierīces
esoš gaismas slēdzis.
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Eve Light Switch
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3 Pievienojiet ierīci Eve Light Switch
•

: Ārējā ievade (papildu gaismas slēdzis)

• N: Neitrāle
Ierīci Eve Light Switch nepieciešams pievienot neitrālei. Kā variants
pastāv iespēja izmantot otru savienojumu, lai izveidotu cilpu caur neitrāli
pievienotam gaismas avotam, aizstājot atbilstošo spaili. Ja izvads nav
aprīkots ar neitrāli, ierīce Eve Light Switch nav saderīga ar šo izvadu.
• 1: Izvade (gaismas avots)
• L: Ārējais vads / fāze (strāvu nesošais vads)
Ierīcei Eve Light Switch nepieciešams arī vads, kurā pastāvīgi ir spriegums.
Ja neesat pārliecināts, kurā vadā ir strāva un kurš ir savienots ar gaismas
avotu, vienkārši izmēģiniet vienu. Sajaucot vietām ievadi (L) un izvadi (1),
ierīce Eve Light Switch netiks bojāta.
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Ierīci Eve Light Switch nav nepieciešams pievienot pie
aizsargvada / zemētājtroses (PE, parasti dzeltenā/zaļā krāsā).
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Uzstādīšana
1 0 4 9 6 8

1

Ievietojiet barošanas bloku līdz ar sienas līmeni uzstādītajā ligzdā un
nostipriniet to ar 3,2 x 25 mm skrūvēm (iekļautas komplektācijā).

2

Novietojiet komplektācijā iekļauto vai esošo rāmi uz barošanas bloka un
nostipriniet stiprināšanas rāmi ar komplektācijā iekļautajām skrūvēm.

3

Ievietojiet pārslēdzējierīci un tad uzspiediet uz tās slēdža plāksni.

4

Drošinātāju skapī ieslēdziet drošinātāju, kas paredzēts šā gaismas slēdža
ķēdei. Tagad gaismu vajadzētu varēt ieslēgt un izslēgt, spiežot ierīces Eve
Light Switch slēdzi.

1

2

3

4

Ja gaismas avots nereaģē, iespējams, ka ir sajaukti vietām ievades
(L) un izvades (1) vadi. Sekojiet ierīces Eve Light Switch
demontāžas instrukcijām un samainiet vietām šo vadu pieslēgumu.
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Iestatīšana

Izbaudiet

• Lejupielādējiet lietotni Eve veikalā App Store.
• Atveriet lietotni Eve un pieskarieties Add Accessory (Pievienot piederumu).
Eve dos jums norādījumus, kas palīdzēs jums veikt iestatīšanu.

Ieslēdziet gaismas avotu, izmantojot lietotni vai Siri balss komandu.
Gaismas avotu var ieslēgt arī tieši ar ierīces Eve Light Switch slēdzi.

Lai pievienotu ierīci Eve Light Switch, izmantojiet HomeKit kodu, kas atrodams
uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.

Izslēgt
Ieslēgt

Eve

Ja esat uzstādījis ierīci Eve
Light Switch otrādi, varat
samainīt ieslēgšanas un
izslēgšanas orientāciju
piederumu iestatījumos.

Lai pievienotu ierīci Eve Light Switch, izmantojiet HomeKit kodu, kas
atrodams uz šīs rokasgrāmatas aizmugurējā vāka.
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Atiestatīšana
1

Noņemiet slēdža plāksni, vienmērīgi no abām pusēm velkot vidējo plāksni.

2

Vienlaikus uz 10 sekundēm nospiediet abas pogas, kas atrodas kreisajā
pusē.

1
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Demontāža
1

Drošinātāju skapī izslēdziet ar gaismas slēdzi savienoto drošinātāju.

2

Pārliecinieties, vai caur ierīci Eve Light Switch neplūst strāva, vairākas
reizes to ieslēdzot un izslēdzot.

3

Noņemiet slēdža plāksni, vienmērīgi no abām pusēm velkot vidējo
plāksni.

4

Izņemiet pārslēdzējierīci, ievietojot katrā stūrī skrūvgriezi un vienmērīgi
izspiežot to ārā.

5

Atskrūvējiet skrūves, noņemiet stiprināšanas detaļu un noņemiet rāmi.

6

Tagad varat izņemt barošanas bloku no līdz ar sienu uzstādītās ligzdas
un atvienot vadus.
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Video pamācība

Lūdzu, glabājiet savu HomeKit iestatīšanas kodu drošā vietā. Tas jums
vajadzīgs, lai droši pievienotu Eve savam mājoklim, un tas nav pieejams
nevienam citam, izņemot jūs.
Eve Systems ar šo deklarē, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/EK
pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības
deklarācija ir pieejama vietnē www.evehome.com/doc.
Izstrādājums: 10EBC1701 • Modelis: 20EBC1701 • Daļa: 51EBC1701

www.evehome.com/lightswitch-video
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