Vodnik za hitri začetek

Spoznajte Eve Light Switch

Pogonska enota

Okvir

Pritrdilni okvir

Enota za
preklop

Plošča s stikali

1 NN L

Zunanji vhod

3,2 x 25 mm

2,5 x 16 mm
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1 Izhod

N Nevtralna žica L Zunanji prevodnik /
faza

Napetost: 230 V~ 50 / 60 Hz
Preklopna zmogljivost: 5 A
Priključni terminali: 1,5 mm2 neupogljive žice
Zunanji vhod: 230 V~
Vgradne dimenzije vtičnic: ø 60 mm, min. 35 mm globine
Temperatura okolja: -10 °C do 50 °C
Vlažnost med delovanjem: max. 85% rH, ne kondenzirano
Ocena zaščite: IP30
Obseg frekvence: 2402 - 2480 MHz
Maks. RF moč (EIRP): < 4 dBm
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Začetek

Namestitev - Priprava

POZOR - Nevarnost električnega udara!

V omari z varovalkami izklopite varovalko, ki je povezana s stikalom luči.
Z nekajkratnim vklopom in izklopom luči se prepričajte, da tok trenutno ne
teče.

Eve Light Switch lahko priključijo, namestijo in nastavijo samo pooblaščeni
električarji. Pred namestitvijo preverite, ali je sistem izključen iz napajanja!
Eve Light Switch se uporablja za neposredno preklapljanje trajno priključenih
električnih obremenitev z napetostjo napajanja 230 V~. To vključuje
razsvetljavo in prezračevanje, ter izključuje električne grelnike, električne
vtičnice in kakršne koli stroje.
Eve Light Switch je zasnovan za uporabo v gospodinjstvu in podobnih fiksnih
inštalacijah. Pred namestitvijo zagotovite ustreznost s pregledom tehničnih
podatkov in pogojev delovanja.
Eve Light Switch ne smete uporabljati hkrati s sistemi za vzdrževanje življenja
ali drugimi napravami, ki bi lahko ogrozile življenje ali zdravje ljudi in živali, ali
ki bi lahko ogrozile premoženje.
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Namestitev - sobe z enojnim stikalom
1 Odstranite trenutno stikalo
Odvijte obstoječe stikalo in ga izvlecite. Zapomnite si trenutno povezavo, po
potrebi jo fotografirajte. Običajno lahko po smeri iz katere vodijo kabli v
škatlo, ali po napisu na tvojem starem stikalu ugotoviš, katera linija je vhodni
tok (L) in katera linija vodi do luči.

Eve Light Switch lahko namestite le, če je v vtičnici
nevtralna žica (N, običajno modra).
Zapomnite si, katera žica je povezana z vhodom vašega starega stikala (L),
lahko jo npr. označite z lepilnim trakom. Nato odklopite obstoječe ožičenje in
odstranite staro stikalo.
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2 Povežite Eve Light Switch
• 1: Izhod (luč)

PE
L
N

1x N

• N: Nevtralna žica
Eve Light Switch zahteva
povezavo nevtralne žice. Lahko
pa se druga povezava uporabi
za zanko skozi nevtralno žico
za povezano luč, in nadomesti
ustrezen terminal. Če vtičnica
ni opremljena z nevtralno žico,
Eve Light Switch ni združljiv s to
vtičnico.

1 NN L

2x N

• L: Zunanji prevodnik / faza
(tokovni vod)
Če niste prepričani, katera žica
je aktivna, in katera je povezana
z lučjo, lahko eno preverite.
Preklop vhoda (L) in izhoda (1)
ne bo poškodoval Eve Light
Switch.

Eve Light Switch ne
potrebuje povezave z
zaščitnim vodnikom /
ozemljitveno žico (PE,
običajno zeleno rumeno).
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Namestitev - z uporabo razdelilne postaje
Uporabite Eve Light Switch v prostorih, ki imajo več stikal za luči, na koncu
verige tik pred lučjo. Če niste prepričani, katere žice so uporabljene vam
priporočamo, da se posvetujete s strokovnjakom.

1 Odstranite trenutno stikalo
Odvijte obstoječe stikalo in ga izvlecite. Zapomnite si trenutno povezavo, po
potrebi jo fotografirajte. Običajno lahko po smeri, iz katere kabli vodijo
v vtičnico, ali po napisu na starem stikalu določite, katere žice prihajajo iz
drugega stikala za luč in katera žica vodi do luči.

Eve Light Switch lahko namestite le, če je v vtičnici nevtralna
žica (N, običajno modra). Eve Light Switch zahteva tudi
neodvisno trajno aktivno žico (L, običajno rjavo).

Ne pozabite kam spada katera žica, lahko si jo tudi označite z lepilnim trakom.
Nato odklopite obstoječe ožičenje in odstranite staro stikalo.
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2 Zunanji vhod in njegova funkcija
Eve Light Switch ima zunanji vhod za združljivost z različnimi konfiguracijami
v prostorih z več svetlobnimi stikali. Po namestitvi lahko z aplikacijo Eve
določite, ali naj se Eve Light Switch odziva na kratke impulze (gumbe) ali
nenehne spremembe (stikala) na tem vhodu. Z vsako spremembo se bo vaša
luč preklopila.
Ne glede na stikala gornjega toka, v mislih morate imeti samo eno: ko
pritisnete enega od svojih drugih običajnih gumbov ali stikal, se mora sprožiti
trenutni impulz (potisni gumb) ali sprememba uporabljenega toka (stikala) v
žici, ki je priključena na zunanji vhod. Nato preklop vaše luči prevzame Eve
Light Switch.

L
N
stikalo za luč 1

stikalo za luč 2

1 NN L

Ker se v neuporabljenemu kablu lahko še vedno nahaja električna
energija se prepričajte, da je dovolj izoliran in shranjen v vgradni
vtičnici, na primer s priključkom.
Ker Eve Light Switch reagira na vsako spremembo toka na zunanjem vhodu,
potrebujete samo eno od vhodnih žic obstoječega izmeničnega ali
navzkrižnega priključka, saj ko se sproži zgornje stikalo za luč, izmenično
prenašata tok.
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Eve Light Switch
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3 Povežite Eve Light Switch
•

: Zunanji vhod (dodatno stikalo za luč)

• N: Nevtralna žica
Eve Light Switch zahteva povezavo nevtralne žice. Lahko pa se druga
povezava uporabi za zanko skozi nevtralno žico za povezano luč, in
nadomesti ustrezen terminal. Če vtičnica ni opremljena z nevtralno žico,
Eve Light Switch ni združljiv s to vtičnico.
• 1: Izhod (luč)
• L: Zunanji prevodnik / faza (tokovni vod)
Eve Light Switch zahteva neodvisno trajno aktivno žico. Če niste prepričani,
katera žica je aktivna, in katera je povezana z lučjo, lahko eno preverite.
Preklop vhoda (L) ain izhoda (1) ne bo poškodoval Eve Light Switch.
Eve Light Switch ne potrebuje povezave z zaščitnim vodnikom /
ozemljitveno žico (PE, običajno zeleno rumeno).
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Namestitev
1 0 4 9 6 8

1

Napajalno enoto namestite v vgradno vtičnico in jo pritrdite z vijaki 3,2 x
25 mm (vijaki so priloženi).

2

Na napajalno enoto namestite priloženi ali vaš obstoječi okvir, in pritrdite
pritrdilni okvir s priloženimi vijaki.

3

Enoto za preklop vstavite, in nanjo nato pritisnite ploščo s stikali.

4

V omarici z varovalkami vklopite varovalko, ki je namenjena vezju tega
stikala za luč. Sedaj lahko s pritiskom na Eve Light Switch vklopite in
izklopite vašo luč.

1

2

3

4

Če vaša luč ne reagira lahko pomeni, da so vhodne (L) in izhodne
(1) žice zamenjane. Upoštevajte navodila za demontažo Eve
Light Switch, in za nadaljevanje spremenite povezavo teh žic.
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Namestitev

Uživajte

• Prenesite aplikacijo Eve iz trgovine App Store.
• Odprite aplikacijo Eve in se dotaknite Add Accessory (Dodaj dodatno
opremo). Aplikacija Eve vas bo zdaj vodila skozi postopek namestitve.

Svoje luči upravljajte z uporabo aplikacije ali preko glasovnega ukaza Siri.

Prav tako lahko svoje luči vklopite
neposredno z Eve Light Switch.

Če je Eve že nameščena, odprite nastavitve Eve in dodajte Eve Light Switch.

Izklop
Vklop

Eve

Če ste Eve Light Switch
namestili obratno, lahko v
nastavitvah dodatne opreme
zamenjate vklop/izklop
orientacijo.

Če želite dodati Eve Light Switch, uporabite kodo HomeKit, ki je na
zadnji strani tega priročnika.
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Ponastavi
1

Ploščo s stikali odstranite tako, da sredinsko ploščo enakomerno
povlečete z obeh strani hkrati.

2

Za 10 sekund pridržite oba leva gumba hkrati.

1
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Razstavljanje
1

V omari z varovalkami izklopite varovalko, ki je povezana s stikalom luči.

2

Z nekajkratnim vklopom in izklopom Eve Light Switch se prepričajte, da
ni trenutnega toka.

3

Ploščo s stikali odstranite tako, da sredinsko ploščo enakomerno
povlečete z obeh strani hkrati.

4

Enoto za preklop odstranite tako, da v vsak vogal vstavite izvijač in ga
enakomerno izvlečete.

5

Odvijte vijake, odstranite pritrdilno enoto in odstranite okvir.

6

Sedaj lahko napajalno enoto odstranite iz vgradne vtičnice in odklopite
kable.
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Video navodila

Prosimo, hranite kodo za namestitev HomeKit na varnem mestu.
Potrebujete jo, da varno dodate Eve v svoj dom in nihče, razen vas nima
kopije.
S tem družba Eve Systems izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi
zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/ES. Izjava
o skladnosti je na voljo na www.evehome.com/doc.
Izdelek: 10EBC1701 • Model: 20EBC1701 • Del: 51EBC1701

www.evehome.com/lightswitch-video
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