Ghid de pornire rapidă

Vă prezentăm întrerupătorul de lumină Eve

Unitate de
alimentare

Cadru

Cadrul de fixare

Unitate de
comutare

Placă de
comutare

1 NN L

Intrare externă

3,2 x 25 mm

2,5 x 16 mm
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1 Ie ire

N Linia neutră

L Conductor exterior/
fază

Tensiune: 230 V~ 50 / 60 Hz
Capacitate de comutare: 5 A
Borne de conectare: cablu rigid de 1,5 mm2
Intrare externă: 230 V~
Dimensiuni priză încastrată: ø 60 mm, min. 35 mm adâncime
Temperatură ambientală: Între -10°C i 50°C
Umiditate de lucru: max. 85% rH, fără condens
Grad de protec ie: IP30
Intervalul de frecven ă: 2402 - 2480 MHz
Putere RF max. (EPIR): < 4 dBm
3

Introducere

Instalare - Pregătire

ATEN IE - Risc de electrocutare!

În cutia de siguran e, opri i siguran a conectată la întrerupătorul de lumină.
Trece i întrerupătorul de lumină în pozi ia pornit i oprit de câteva ori pentru a
vă asigura că nu este parcurs de curent.

Doar electricienii autoriza i pot conecta, instala i configura întrerupătorul de
lumină Eve. Înainte de instalare, asigura i-vă că sistemul este deconectat de la
sursa de alimentare!
Întrerupătorul de lumină Eve este folosit pentru a comuta direct sarcinile
electrice conectate permanent cu o tensiune de alimentare de 230 V~. În
special, acestea includ iluminatul i ventila ia i exclud încălzitoarele electrice,
prizele i ma inile de orice tip.
Întrerupătorul de lumină Eve este conceput pentru utilizarea în cadrul
instala iilor casnice i a altor instala ii fixe similare. Înainte de instalare,
asigura i-vă că sunt respectate datele tehnice i condi iile de func ionare.
Întrerupătorul de lumină Eve nu trebuie folosit împreună cu sistemele pentru
men inerea func iilor vitale sau alte dispozitive care pot pune via a sau
sănătatea oamenilor i a animalelor într-o situa ie de risc sau deteriora
proprietatea.
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Instalare - camere cu un singur întrerupător de lumină
1 Îndepărtarea întrerupătorului de lumină actual
Slăbi i întrerupătorul de lumină existent i îndepărta i-l. Observa i cablajele
existente i face i o fotografie dacă este necesar. De obicei, vă pute i da
seama ce linie este cea de intrare a curentului (L) i ce linie conduce la
lumină în func ie de direc ia de intrare a cablurilor în cutie i inscrip ia de pe
întrerupătorul de lumină vechi.

Întrerupătorul de lumină Eve poate fi instalat doar dacă
există o linie neutră (N, de obicei albastră) în priza dvs.

Re ine i ce linie este conectată la intrarea întrerupătorului vechi (L), prin
marcarea cu bandă adezivă, de exemplu. Apoi deconecta i cablajul existent i
îndepărta i întrerupătorul de lumină vechi.
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2 Conectarea întrerupătorului de lumină Eve
• 1: Ie ire (lumină)

PE
L
N

1x N

• N: Linia neutră
Întrerupătorul de lumină Eve
necesită conectarea unei linii de
neutru. Op ional, poate fi folosită
conexiunea secundară pentru a
configura un circuit pe linia
neutră pentru o lumină
conectată, înlocuind o bornă
corespunzătoare. Dacă priza nu
este echipată cu o linie neutră,
întrerupătorul de lumină Eve este
incompatibil cu această priză.

1 NN L

Întrerupătorul de lumină Eve
nu necesită conectarea la un
conductor de protec ie/fir de
împământare (PE, de obicei
verde galben).

2x N

• L: Conductor exterior / fază (linie
purtătoare de curent)
Dacă nu sunte i sigur care linie
se află sub tensiune i care este
conectată la lumină, încerca i
una din ele. Comutarea intrării
(L) i a ie irii (1) nu va afecta
comutatorul de lumină Eve.
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Instalare - utilizarea substa iilor
Utiliza i întrerupătorul de lumină Eve în camere cu mai multe întrerupătoare de
lumină la capătul circuitului chiar înainte de lumină. Consulta i un specialist
dacă nu sunte i sigur ce linii sunt în uz.

1 Îndepărtarea întrerupătorului de lumină actual
Slăbi i întrerupătorul de lumină existent i îndepărta i-l. Observa i cablajele
existente i face i o fotografie dacă este necesar. De obicei, pute i să vă da i
seama ce linii provin de la alt întrerupător de lumină i ce linie conduce la
lumină în func ie de direc ia de intrare a cablurilor în cutie i inscrip ia de pe
întrerupătorul de lumină vechi.

Întrerupătorul de lumină Eve poate fi instalat doar dacă există o
linie neutră (N, de obicei albastră) în priza dvs. Întrerupătorul de
lumină Eve necesită i o linie independentă aflată permanent
sub tensiune (L, de obicei maro).
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Re ine i ce linie merge în ce direc ie, marcând-o cu bandă adezivă, de
exemplu. Apoi deconecta i cablajul existent i îndepărta i întrerupătorul
de lumină vechi.
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2 Intrarea externă i func ia sa
Întrerupătorul de lumină Eve are o intrare externă pentru compatibilitate cu
o varietate de configurări în camere cu mai multe întrerupătoare de lumină.
După instalare, pute i folosi aplica ia Eve pentru a seta dacă întrerupătorul de
lumină Eve trebuie să reac ioneze la impulsuri scurte (butoane) sau
modificări constante (întrerupătoare) la această intrare. Lumina dvs. va fi
comutată la fiecare modificare.
Indiferent de întrerupătoarele din amonte, trebuie să re ine i doar un lucru:
când apăsa i unul dintre celelalte butoane sau întrerupătoare tradi ionale,
trebuie să se declan eze un impuls de curent (buton) sau o modificare în
curentul aplicat (comutator) în linia conectată la intrarea externă. Atunci
întrerupătorul de lumină Eve preia controlul asupra comutării luminii dvs.

L
N

întrerupătorul de
întrerupătorul de lumină 2
lumină 1

1 NN L

Deoarece cablul nefolosit poate avea în continuare electricitate,
asigura i-vă că este izolat i introdus suficient în priza încastrată,
de exemplu cu o bornă.
Deoarece întrerupătorul de lumină Eve reac ionează la fiecare modificare
a curentului de la intrarea externă, ave i nevoie doar de una dintre liniile în
intrare ale unei legături alternative sau în cruce existente, deoarece poartă
alternativ curent când un întrerupător de lumină din amonte este ac ionat.
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Eve Light Switch
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3 Conectarea întrerupătorului de lumină Eve
•

: Intrarea externă (întrerupător de lumină suplimentar)

• N: Linia neutră
Întrerupătorul de lumină Eve necesită conectarea unei linii de neutru.
Op ional, poate fi folosită conexiunea secundară pentru a configura un
circuit pe linia neutră pentru o lumină conectată, înlocuind o bornă
corespunzătoare. Dacă priza nu este echipată cu o linie neutră,
întrerupătorul de lumină Eve este incompatibil cu această priză.
• 1: Ie ire (lumină)
• L: Conductor exterior / fază (linie purtătoare de curent)
Întrerupătorul de lumină Eve necesită o linie independentă aflată permanent
sub tensiune. Dacă nu sunte i sigur care linie se află sub tensiune i care
este conectată la lumină, încerca i una din ele. Comutarea intrării (L) i a
ie irii (1) nu va afecta comutatorul de lumină Eve.
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Întrerupătorul de lumină Eve nu necesită conectarea la un
conductor de protec ie/fir de împământare (PE, de obicei verde/
galben).
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Instalare
1 0 4 9 6 8

1

Introduce i unitatea de alimentare în priza încastrată i fixa i-o cu
uruburile 3,2 x 25 mm (incluse).

2

A eza i cadrul furnizat sau existent pe unitatea de alimentare i fixa i
cadrul de fixare cu uruburile furnizate.

3

Introduce i unitatea de comutare i apoi apăsa i placa de comutare pe
aceasta.

4

În cutia de siguran e, porni i siguran a dedicată circuitului întrerupătorului
de lumină respectiv. Acum trebuie să pute i aprinde i stinge lumina
apăsând întrerupătorul de lumină Eve.

1

2

3

4

Dacă lumina nu reac ionează, este posibil ca liniile de intrare (L)
i ie ire (1) să fie inversate. Lua i act de instruc iunile de
dezasamblare ale întrerupătorului de lumină Eve i schimba i
conexiunea acestor linii pentru a continua.
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Configurare

Utilizare plăcută

• Descărca i aplica ia Eve din App Store.
• Deschide i aplica ia Eve i apăsa i Add Accessory (Adăugare accesoriu).
Eve vă va ghida pe parcursul procesului de configurare.

Aprinde i lumina folosind aplica ia sau o comandă vocală Siri.
Pute i aprinde lumina i direct cu ajutorul întrerupătorului de lumină Eve.

Dacă ave i Eve configurat deja, deschide i setările Eve i adăuga i
întrerupătorul de lumină Eve.

Oprit
Pornit

Eve

Dacă a i montat întrerupătorul
de lumină Eve invers, pute i
modifica orientarea oprit i
pornit din setările
accesoriilor.

Pentru a adăuga întrerupătorul de lumină Eve, folosi i codul HomeKit
de pe spatele acestui manual.
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Resetare
1

Îndepărta i placa de comutare trăgând placa centrală uniform de pe
ambele laturi.

2

Apăsa i ambele butoane din stânga simultan timp de 10 secunde.

1
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Dezasamblarea
1

În cutia de siguran e, opri i siguran a conectată la întrerupătorul de lumină.

2

Asigura i-vă că nu există curent pornind i oprind întrerupătorul de lumină
Eve de câteva ori.

3

Îndepărta i placa de comutare trăgând placa centrală uniform de pe
ambele laturi.

4

Îndepărta i unitatea de comutare introducând o urubelni ă în fiecare
dintre col uri i sco ând-o uniform.

5

Slăbi i uruburile, îndepărta i unitatea de fixare i îndepărta i cadrul.

6

Acum pute i scoate unitatea de alimentare din priza încastrată i
deconecta cablurile.
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Tutorial video

Păstra i codul de configurare HomeKit într-un loc sigur. Ave i nevoie de
acesta pentru a adăuga în siguran ă Eve în casa dvs., iar numai dvs. trebuie
ave i o copie.
Prin prezenta, Eve Systems declară că dispozitivul respectă cerin ele
esen iale i alte prevederi relevate ale Directivei 2014/53/CE. Declara ia de
conformitate este disponibilă pe www.evehome.com/doc.
Produs: 10EBC1701 • Model: 20EBC1701 • Piesă: 51EBC1701

www.evehome.com/lightswitch-video
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