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Möt Eve Light Switch

Strömkrets Ram Inre ram

2,5 x 16 mm3,2 x 25 mm

Brytarenhet Vippknapp

• Spänning: 230 V~ 50 / 60 Hz  
• Ström: 5 A  
• Anslutningskontakter: stel tråd 1,5 mm2  
• Extern ingång: 230 V~ 
• Dimensioner infällt montage: ø 60 mm, min. 35 mm djup 
• Omgivningstemperatur: -10 °C till 50 °C 
• Luftfuktighet: max. 85% till 95%, ickekondenserande 
• Skyddsnivå: IP30 
• Frekvensområde: 2402 - 2480 MHz  
• Max. RF-effekt (EIRP) < 4 dBm

1 Ström ut N Neutral L Yttre ledare / FasExtern ingång
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Kom igång Installation - Förberedelser

Slå från säkringen som är ansluten till strömbrytaren i säkringsskåpet. Slå av och på 
strömbrytaren några gånger, för att säkerställa att strömmen är avstängd.

Endast behöriga elektriker får ansluta, installera eller ställa in Eve Light Switch. 
Kontrollera att systemet är frånkopplat från strömförsörjningen innan installation!

Eve Light Switch kan direkt bryta permanent anslutna strömbelastningar med en 
leveransspänning om 230 V~. Dessa innefattar särskilt ljus och ventilation, men 
däremot inte värmeelement, eluttag eller några former av maskiner.

Eve Light Switch är utvecklad för användning i hushåll och liknande fasta 
installationer. Kontrollera lämpligheten genom att kontrollera de tekniska 
uppgifterna och installationsmiljön innan installationen.

Eve Light Switch ska ej användas tillsammans med livsuppehållande system eller 
andra enheter som kan riskera liv eller hälsa hos människa eller djur, eller riskera 
skada på egendom.

VARNING - Risk för elektriska stötar!
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Notera vilken ledning som är ansluten till inkommande ström på den gamla 
strömbrytaren (L), till exempel genom att märka den med självhäftande tejp. 
Koppla sedan loss de befintliga ledningarna och ta bort den gamla strömbrytaren.

Eve Light Switch kan endast installeras om det finns en 
neutralledare (N, vanligen blå) i uttaget.

Installation - rum med en enda strömbrytare

Ta bort den gamla strömbrytaren

Lossa på den befintliga strömbrytaren och dra ut den. Notera den aktuella 
installationen och ta en bild om så behövs. Det går normalt att avgöra vilken 
ledning som bär den inkommande strömmen (L) och vilken ledning som går till 
belysningen utifrån varifrån kablarna kommer till boxen och utifrån markeringarna 
på den gamla strömbrytaren.

1
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Anslut Eve Light Switch2

• 1: Ström ut (ljus) 

• N: Neutralledare 
Eve Light Switch kräver att en 
neutralledare är ansluten. Som 
ett alternativ kan den andra 
förbindelsen ledas genom 
neutralledaren för en ansluten 
belysning, vilket ersätter 
motsvarande terminal. Om uttaget 
saknar neutralledare går det inte 
att använda Eve Light Switch 
med uttaget. 

• L: Yttre ledare / fas 
(strömbärande ledare) 
Om du är osäker på vilken ledning 
som är strömförande och vilken 
som är ansluten till belysningen, 
testa en. Att byta plats på ström in 
(L) och ström ut (1) kommer inte att 
skada Eve Light Switch.

Eve Light Switch kräver inte 
någon anslutning till en 
skyddsledare / jordledare 
(PE, vanligen grön/gul).
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Notera vilken ledning som går vart, till exempel genom att markera den med 
självhäftande tejp. Koppla sedan loss de befintliga ledningarna och ta bort den 
gamla strömbrytaren.

Installation – med understationer

I rum med flera strömbrytare ska Eve Light Switch placeras sist i kedjan, alldeles 
innan belysningen. Konsultera en specialist om du är osäker på vilka ledningar 
som används.

Ta bort den gamla strömbrytaren

Lossa på den befintliga strömbrytaren och dra ut den. Notera den aktuella 
installationen och ta en bild om så behövs. Det går normalt att avgöra vilken ledning 
som kommer från en annan strömbrytare och vilken ledning som går till belysningen 
utifrån varifrån kablarna kommer till strömkontakten och utifrån markeringarna på den 
gamla strömbrytaren.

1

Eve Light Switch kan endast installeras om det finns en neutralledare 
(N, vanligen blå) i uttaget. Eve Light Switch kräver även en oberoende 
och permanent strömförande ledning (L, vanligen brun).
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Den externa ingången och dess funktion

Eve Light Switch har en extern ingång för att fungera i olika konfigurationer i rum 
med flera strömbrytare. Efter installationen kan du ställa in om Eve Light Switch ska 
reagera på korta impulser (tryckknappar) eller konstanta förändringar (vippknappar) 
på denna ingång med hjälp av Eve-appen. Belysningen kommer att tändas eller 
släckas med varje ändring.
Oberoende av strömbrytarna uppströms behöver du bara tänka på en sak: när du 
trycker på en av dina vanliga knappar eller brytare ska en strömimpuls (tryckknapp) 
eller en ändring i strömstyrkan (strömbrytare) skickas till ledningen som är ansluten 
till den externa ingången. Eve Light Switch tar sedan över att tända och 
släcka belysningen.

2

Eftersom den ej använda ledningen fortfarande kan vara 
strömförande, kontrollera att den är isolerad och undanstoppad på 
lämpligt sätt i den infällda sockeln, till exempel med en terminal.

Eftersom Eve Light Switch reagerar på varje ändring i strömmen på den externa 
ingången behöver du endast en av de ingående ledningarna i en befintlig kors- eller 
alternerande anslutning, eftersom de växlar mellan att vara strömförande vid 
användning av en uppströms strömbrytare.
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Anslut Eve Light Switch

•   : Extern ingång (ytterligare strömbrytare) 

• N: Neutralledare 
Eve Light Switch kräver att en neutralledare är ansluten. Som ett alternativ kan 
den andra förbindelsen ledas genom neutralledaren för en ansluten belysning, 
vilket ersätter motsvarande terminal. Om uttaget saknar neutralledare går det 
inte att använda Eve Light Switch med uttaget. 

• 1: Ström ut (ljus) 

• L: Yttre ledare / fas (strömbärande ledare) 
Eve Light Switch kräver en oberoende och permanent strömförande ledning. Om 
du är osäker på vilken ledning som är strömförande och vilken som är ansluten 
till belysningen, testa en. Att byta plats på ström in (L) och ström ut (1) kommer 
inte att skada Eve Light Switch.

3

Eve Light Switch kräver inte någon anslutning till en 
skyddsledare / jordledare (PE, vanligen grön/gul).
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Placera strömkretsen i den infällda sockeln och fäst den med
3,2 x 25 mm-skruvarna (medföljer). 

Placera antingen den medföljande eller den befintliga ramen på strömkretsen,
och fäst den inre ramen med de medföljande skruvarna. 

Infoga brytarenheten och tryck sedan fast vippknappen på den. 

Slå på den säkring som är knuten till strömkretsen för strömbrytaren i
säkringsskåpet. Du ska nu kunna tända och släcka ljuset genom att trycka
på Eve Light Switch.

Installation
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Om belysningen inte tänds kan ledningarna för ström in (L) och 
ström ut (1) vara felkopplade. Läs anvisningarna för demontering 
av Eve Light Switch och fortsätt genom att ändra 
ledningarnas anslutningar.
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Inställning 

• Hämta Eve-appen från App Store.
• Öppna Eve-appen och tryck på Lägg till tillbehör. Eve kommer att leda dig 

genom inställningarna. 

Om du redan har installerat Eve, öppna inställningarna i Eve och välj att lägga 
till Eve Light Switch.

Lägg till Eve Light Switch med hjälp av HomeKit-koden på baksidan av 
dessa bruksanvisningar.

Njut

Sätt på belysningen via appen 
eller ett röstkommando till Siri.

Du kan även sätta på belysningen 
direkt via Eve Light Switch.

Om du monterade 
Eve Light Switch åt andra 
hållet kan du växla riktningen 
för av och på i inställningarna 
för tillbehöret.
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Återställa

Ta bort vippknappen genom att dra jämnt i centralplattan från båda sidor. Tryck in båda knapparna till vänster samtidigt i 10 sekunder.21
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Demontering

Slå från säkringen som är ansluten till strömbrytaren i säkringsskåpet.

Slå av och på Eve Light Switch några gånger, för att säkerställa att 
strömmen är avstängd.

Ta bort vippknappen genom att dra jämnt i centralplattan från båda sidor.

Ta bort brytarenheten genom att föra in en skruvmejsel i vart och ett av 
hörnen och föra ut den på ett jämnt sätt.

Lossa på skruvarna, ta bort den inre ramen och ta bort ramen.

Ta bort strömkretsen från den infällda sockeln och koppla från kablarna.
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Videoföreläsning

www.evehome.com/lightswitch-video

Se till att spara inställningskoden till HomeKit på en säker plats. Den krävs för 
att säkert lägga till Eve i ditt hem, och det är den enda kopian.

Denna enhet överensstämmer med de allmänna kraven och övriga relevanta 
bestämmelser i direktivet 2014/53/EC samt kraven. Hämta 
överensstämmelsedeklarationen från www.evehome.com/doc.

Product: 10EBW1701 • Model: 20EBW1701 • Part:  51EBW1701


