Hurtigveiledning

Møt Eve Light Switch

Strømenhet

Ramme

Festeramme

Bryterenhet

Bryterplate

1 NN L

Ekstern inngang

3,2 x 25 mm

2,5 x 16 mm
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1 Utgang

N Nøytral

L Ytre leder / Fase

• Spenning: 230 V~ 50 / 60 Hz
• Strømstyrke: 5 A
• Tilkoblingskontakter: stiv tråd 1,5 mm2
• Ekstern inngang: 230 V~
• Dimensjoner for innfelt montering: ø 60 mm, min. 35 mm dybde
• Temperaturområde: -10 °C til 50 °C
• Luftfuktighet: max. 85 %, ikke-kondenserende
• Beskyttelsesnivå: IP30
• Frekvensområde: 2402 - 2480 MHz
• Maks. RF-effekt (EIRP) < 4 dBm
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Kom i gang

Installasjon - Forberedelser

ADVARSEL - Fare for elektrisk støt!

I sikringsskapet tar du ut sikringen som er tilkoblet lysbryteren. Slå lysbryteren av
og på noen ganger for å sikre at det ikke går strøm i den.

Tilkobling, installasjon og oppsett av Eve Light Switch må bare gjøres av autoriserte
elektrikere. Kontroller at systemet ikke er tilkoblet strømkilde før installasjon!
Eve Light Switch brukes til å direkte bryte permanent tilkoblede strømbelastninger
med en leveransespenning på 230 V~. Dette inkluderer spesielt belysning og
ventilasjon, men ikke varmeelement, strømuttak eller noen typer maskiner.
Eve Light Switch er tiltenkt bruk i husholdning og lignende faste installasjoner.
Kontroller egnethet ved å gå igjennom tekniske data og brukerforholdene i forkant
av installasjonen.
Eve Light Switch må ikke brukes sammen med livreddende systemer eller andre
enheter som kan medføre fare for liv og helse for mennesker eller dyr eller medføre
fare for skade på eiendom.
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Installasjon - Rom med bare en lysbryter
1 Fjern den gamle lysbryteren
Løsne den gamle lysbryteren og trekk den ut. Legg merke til kablingen, og ta et bilde
om nødvendig. Du kan vanligvis avgjøre hvilken leder som tilfører innkommende
strøm (L), og hvilken som går til belysningen ved å se hvilken retning ledningene går
inn i boksen, og ved hjelp av markeringene på den gamle lysbryteren.
Eve Light Switch kan bare installeres dersom det er en nøytral leder
(N, vanligvis blå) i kontakten.

Husk hvilken leder som er tilkoblet innkommende strøm i din gamle lysbryter (L), for
eksempel ved å markere den med tape. Koble deretter fra eksisterende ledninger og
fjern den gamle lysbryteren.
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2 Koble til Eve Light Switch
• 1: Utgang (lys)

PE
L
N

1x N

• N: Nøytral leder
Eve Light Switch krever at en
nøytral leder er tilkoblet. Som
et alternativ kan den andre
tilkoblingen føres gjennom
nøytrallederen for en tilkoblet
belysning, noe som erstatter
tilsvarende terminal. Hvis kontakten
ikke er utstyrt med en nøytral leder,
vil ikke Eve Light Switch være
kompatibel med denne kontakten.

1 NN L

2x N

• L: Ytre leder / fase
(strømførende ledning)
Dersom du er usikker på hvilken
ledning som er strømførende,
og hvilken som er tilkoblet
belysningen, kan du bare teste
en. Å bytte om på inngang (L) og
utgang (1) vil ikke ødelegge
Eve Light Switch.

Eve Light Switch
krever ikke tilkobling til
beskyttelsesleder / jordleder
(PE, vanligvis grønn/gul).
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Installasjon – med ekstra brytere
I rom med flere lysbrytere skal Eve Light Switch plasseres sist i kjeden rett før
belysningen. Konsulter med en spesialist dersom du er usikker på hvilke
ledninger som er i bruk.

1 Fjern den gamle lysbryteren
Løsne den gamle lysbryteren og trekk den ut. Legg merke til kablingen, og ta et
bilde om nødvendig. Du kan vanligvis avgjøre hvilken leder som kommer fra andre
lysbrytere, og hvilke som går til belysningen ved å se hvilken retning ledningene går
inn i kontakten, og ved hjelp av markeringene på den gamle lysbryteren.
Eve Light Switch kan bare installeres dersom det er en nøytral leder
(N, vanligvis blå) i kontakten. Eve Light Switch krever også
en uavhengig og konstant tilkoblet ledning (L, vanligvis brun).
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Husk hvilken som går hvor, for eksempel ved å markere dem med tape.
Koble deretter fra eksisterende ledninger og fjern den gamle lysbryteren.
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2 Ekstern inngang og dennes funksjon
Eve Light Switch har en ekstern inngang for å være kompatibel med en rekke
konfigurasjoner i rom med flere lysbrytere. Etter installasjon kan du bruke Eve-appen
til å angi hvorvidt Eve Light Switch skal reagere på korte impulser (trykknapper) eller
konstante endringer (brytere) på denne inngangen. Belysningen slås av eller på
ved hver endring.
Uavhengig av eksisterende lysbrytere er det bare en ting du behøver å tenke på: når
du trykker på en av de tradisjonelle knappene eller bryterne skal en strømimpuls
(trykknapp) eller en endring i strømstyrken (lysbryter) sendes til ledningen som er
tilkoblet den eksterne utgangen. Eve Light Switch tar videre over å slå av og på
belysningen.

L
N
light switch 1

light switch 2

Eve Light Switch

1 NN L

Siden den ubrukte ledningen fremdeles kan være strømførende, må
du sikre at den er tilstrekkelig isolert og oppbevart i den innfelte
sokkelen, for eksempel med en terminal.
Siden Eve Light Switch reagerer på alle endringer i strømstyrken på den eksterne
utgangen, trenger du bare en av de inngående ledningene fra en eksisterende
veksel- eller krysstilkobling fordi de vekselvis er strømførende når en annen
lysbryter i kjeden brukes.
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3 Koble til Eve Light Switch
• : Ekstern inngang (ekstra lysbryter)
• N: Nøytral leder
Eve Light Switch krever at en nøytral leder er tilkoblet. Som et alternativ kan den
andre tilkoblingen føres gjennom nøytrallederen for en tilkoblet belysning, noe
som erstatter tilsvarende terminal. Hvis kontakten ikke er utstyrt med en nøytral
leder, vil ikke Eve Light Switch være kompatibel med denne kontakten.
• 1: Utgang (lys)
• L: Conductor externo / fase (línea con corriente)
Eve Light Switch krever en uavhengig og konstant tilkoblet ledning. Dersom du
er usikker på hvilken ledning som er strømførende, og hvilken som er tilkoblet
belysningen, kan du bare teste en. Å bytte om på inngang (L) og utgang (1) vil
ikke ødelegge Eve Light Switch.

14

Eve Light Switch krever ikke tilkobling til beskyttelsesleder / jordleder
(PE, vanligvis grønn/gul).
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Installasjon
1 0 4 9 6 8

1

Plasser strømenheten i den innfelte sokkelen og sikre den med 3,2 x 25 mm
skruer (inkludert).

2

Sett den medfølgende eller din eksisterende ramme på strømenheten og fest
festerammen med medfølgende skruer.

3

Sett inn bryterenheten og trykk bryterplaten inn på den.

4

Sett inn sikringen til kursen i sikringsskapet. Du skal nå kunne slå av og på
lyset ved å trykke på Eve Light Switch.

1

2

3

4

Hvis lyset ikke reagerer, kan det være at inngang (L) og utgang (1) er
forvekslet. Les veiledningen for demontering av Eve Light Switch,
og endre tilkoblingen av disse to ledningene.
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Oppsett

Nyt

• Last ned Eve-appen fra appbutikken.
• Åpne Eve-appen og trykk Legg til tilbehør. Eve veileder deg nå
gjennom oppsettet.

Slå på lyset ved å bruke appen
eller en talekommando for Siri.

Du kan også slå på lyset direkte
ved hjelp av Eve Light Switch.

Hvis du allerede har satt opp Eve, åpner du innstillingene for Eve og velger legg
til Eve Light Switch.

Off
On

Eve

Hvis du har montert
Eve Light Switch omvendt,
kan du bytte om på plasseringen
for av og på i innstillinger
for tilbehør.

Bruk HomeKit-koden på baksiden av denne veiledningen for å legge til
Eve Light Switch.
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Tilbakestill
1

Ta av bryterplaten ved å trekke i midtplaten likt på begge sider.

2

Trykk og hold begge knappene til venstre samtidig i ti sekunder.

1
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Demontering
1

I sikringsskapet tar du ut sikringen som er tilkoblet lysbryteren.

2

Kontroller at det ikke går strøm i bryteren ved slå Eve Light Switch av og
på noen ganger.

3

Ta av bryterplaten ved å trekke i midtplaten likt på begge sider.

4

Fjern bryterenheten ved hjelp av en skrutrekker i hvert hjørne og trekke
den jevnt ut.

5

Løsne skruene, fjern feste-enheten og ta bort rammen.

6

Nå kan du ta bort strømenheten fra den innebygde sokkelen og koble
fra kablene.
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Videoopplæring

Oppbevar oppsettskoden for HomeKit på et sikkert sted. Du trenger den for å legge
Eve til i hjemmet ditt, og ingen andre enn deg har denne.
Denne enheten er i overenstemmelse med de generelle kravene og andre
relevante bestemmelser i 2014/53/EC-direktivet. Du kan laste ned erklæringen om
overensstemmelse fra www.evehome.com/doc.
Product: 10EBW1701 • Model: 20EBW1701 • Part: 51EBW1701

www.evehome.com/lightswitch-video

24

25

