


Monteringsplade  
LED justeringspil 

Nødbelysning   

Status LED

Ringemarkør 

Testknap   

Teknisk information
• Alarmtype: optisk røgalarm

• Omtrentlig dækningsområde: 50 m²

• Brug: Indendørs

• Strømforsyning: Lithium-batteri, 2 x 3 V, 
integreret, ikke udskifteligt, 10-års levetid

• Alarm: Alarmstatus, fejl

• Integreret advarselslyd : 85 dB(A) i 3 m afstand

Introduktion af EVE Smoke

• Integreret test- og fejlalarm: 75 dB(A) 
i 1 m afstand

• Brugstemperatur: -10°C til + 55°C

• Opbevaringstemperatur: -10°C ilo + 65°C

• Beskyttelsesbedømmelse: IP22

• Dimensioner (D x H): 116 mm x 49 mm

• Vægt: 255 g
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 Hvordan Eve Smoke virker
Eve Smoke er beregnet til at opdage røg og varme i beboelseshuse, lejligheder, og i mobile homes. Den 
forener to opdagelsesprincipper: optisk opdagelse af røg og termisk forskellig varmebestemmelse. 

Røgsensoren opdager langsomt udviklende brande som kan gløde timer før flammer opstår.

 
Varmesensoren opdager brande der udvikler sig moderat til hurtigt, og tilføjer et ekstra niveau 
af beskyttelse som standard optiske røgalarmer ikke leverer. En varmealarm udløses afhængigt af 
hvor hurtigt temperaturen stiger (i overensstemmelse med EN 54-5 standard):
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Eve Smoke vil fortsætte med at advare dig indtil ingen røg eller varme opdages, eller alarmen slås fra. 
En røg- eller varmealarm vises i Eve-app. Bruger du Hjem-app‘en kan du også slå alarm-meddelelser til 
i detaljevisningen i Eve Smoke.

Eve Smoke alarmerer dig som følger:

Foruden at udføre regelmæssig og ordentlig vedligeholdelse, anbefales det, at Eve Smo-
ke erstattes ikke senere end erstatningsdatoen på bagsiden af enheden, eller i tilfælde 
af en batterifejl som ikke kan nulstilles (se kapitel 8).

Normal betjening

Røgalarm

Varmealarm

Gult blink, hvert 10. sekund

Rødt, hurtigt blink Konstant lyd

Lyd   
(85 dB(A) at 3 m)

Rødt, hurtigt blink Moduleret lydTil

Til

Status LED Nødbelysning



Deaktivering af røgsensor

Røgsensoren kan deaktiveres, således kun varmesensoren forbliver aktiv. Dette tillader dig at 
installere Eve Smoke:

• I et køkken, hvor damp opstår ved kogning

• I støvede, ubeboede områder (f.eks. din garage)

For at bruge Eve Smoke alene som varmealarm, skal du bruge en skruetrækker til at fjerne dækpladen 
som vist i illustrationen, og stille omskifteren på ON.

Hvis mikroomskifterlåget er brækket af og fjernet, og røgsensoren er deak-
tiveret, er Eve Smoke ikke længere CE-konform i overensstemmelse med EN 
14604-2005 standarden. Gør du det, bortfalder CE-konformiteten.
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 Installation og indstilling

Tryk på Test-knappen for at aktivere Eve SmokeDownload Eve app‘en fra App Store.

Åbn Eve app og tryk på Tilføj tilbehør.

Har du allerede indstillet Eve, tryk da på Indstillinger og tilføj Eve Smoke.
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 Valg af placering for Eve Smoke
Installer Eve Smoke i rum som rummer en risiko for ild (opholdsrum med pejs/brændeovn, børneværelser , 
loft-/kælderrum, osv.):

• Helst centralt i loftet

• På afstand af ventilationshuller som kunne lede røg væk

• Over 50 cm fra andre objekter (vægge, skillevægge, bjælker eller lignende)

• Installer en alarm i hver ende af indgangspartier med mere end 10 m længde

Kan du ikke installere Eve Smoke horisontalt på loftet, installer det da:

• Over 50 cm under loftet og over 50 cm fra rummets hjørner

• Væk fra enhver kilde til elektrisk forstyrrelse (el-målere, metalskabe, osv.)

• Installerer du på en metalvæg, bygningsplade konstruktion, eller ledningssystem: anbring Eve Smoke på en 
ikke-metallisk plade (træ eller plastic) og væk fra enhver potential kilde til elektrisk forstyrrelse (el-målere, 
metalrør, lysstofrør, osv.)

Minimums beskyttelse:  for hver etage, installer en 
røgalarm i trappeopgangen eller på reposen, foruden 
en i hvert soveværelse og børneværelse.

Ekstra beskyttelse: Install en røgalarm i køkkenet, 
forudsat røgalarm funktionen er slået fra (se kapitel 2). 

Maksimal beskyttelse: Installer yderligere 
røgalarmer i opholdstue, hobbyrum, strygerum, loft 
og kælder.
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Installer ikke Eve Smoke:

• Direkte på en metallisk overflade

• Tæt på (< 50 cm) transformatorer, energispare-pærer, elektronikafdækninger

• I meget støvede rum

• I rum hvor temperaturen er lavere end -10°C eller højere end +55 °C, da disse temperaturer kan forstyrre 
røgalarmens virkning

• Mindre end 1 m fra varm luft, air-condition anlæg, eller ventilatorer, da disse kan afgive røg

• Mindre end 6 m fra et ildsted eller en brændeovn, da røg fra forbrændingen kan udløse unødvendige alarmer

• I rum hvor alarmer unødvendigt kan udløses som resultat af madlavning eller damp

• I fugtige rum, eller i rum hvor der sker kondensering (badeværelser, vaskerum, osv.)

• I det øverste punkt i en skråvæg, hvor en luftlomme kan opstå, der kan forhindre røg i at nå Eve Smoke

≥ 50 cm ≥ 50 cm

Ideal placering 

Alternativ placering ved 
montering på skråvæg

Alternativ placering 
hvis montering i loft 
ikke er mulig
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Overhold bygningsregulativer.



 Montering af Eve Smoke
Placer monteringspladen og afmærk skruehullerne. Fjern monteringspladen og bor i dine markeringer. 
Fastgør monteringspladen med de medfølgende mur-plugs og skruer.

Efter korrekt installation, vil 
status LED blinke hurtigt i 5 
sekunder, derpå blinke hvert 10. 
sekund for at vise, at din Eve 
Smoke er fuldt funktionsdygtig 
og klar til brug.

Med et let tryk, pres og drej 
Eve Smoke med uret indtil den 
låses fast.

LED justeringspilen viser dig retningen af status LED efter installation.

Anbring Eve Smoke, som vist 
på illustrationen, i centrum af 
monteringspladen.
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Ringemarkør
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 Test af Eve Smoke
• Eve Smoke skal være anbragt på monteringspladen før test

• Test aldrig Eve Smoke med en åben flamme

• Udfør mindst en test hver måned, og straks efter længere tid borte fra hjemmet.

Du kan til enhver tid bruge Eve app‘en til bekvem test af Eve Smoke. Alternativt kan du udløse en testalarm ved at 
trykke og holde Test-knappen, indtil du hører den 2. lyd, slip derpå knappen.

Brug Eve app‘en eller tryk på Test-knappen igen for at deaktivere alarmen.
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 Test alarm  
Rødt, hurtigt blink Bip/pause hvert 1 sekundPå

Status LED Nødbelysning
Lyd   

(75 dB(A) at 1 m)



 Eve Smoke i hverdagen
Alarmer på pause

Du kan deaktivere Eve Smoke i ca. 15 minutter for at undgå at udløse en unødvendig alarm, når du 
udfører aktiviteter der kan medføre støv eller røg (afstøvning, rengøring af pejs/brændeovn, stege 
mad, osv.).

Giv Test-knappen et hurtigt tryk for midlertidigt at sætte alarmen på pause. Den følgende status vil 
blive vist

Tryk Test-knappen igen for at aktivere Eve Smoke igen. Eve Smoke laver en lyd og den røde Status-LED 
slås fra.

Efter ca. 15 minutter vender Eve Smoke automatisk tilbage til normal funktionsmåde.

ADVARSEL: Eve Smoke kan ikke udløse en alarm i denne 15-minutters 
periode.
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Alarm på pause 
Rødt blink hvert 2. sek. enkelt bip

Status LED Nødbelysning Lyd
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Dæmpe alarmer

Efter røg eller varme har udløst en alarm, kan du bruge en af de følgende metoder til at dæmpe dem:

• Åbn Eve app‘en

• Tryk på Test-knappen på Eve Smoke

• Hold enhver infrarød fjernbetjening (TV, Blu-ray afspiller, hi-fi system fjernbetjening), peg mod 
alarmen som er blevet udløst, og tryk på en hvilken som helst knap to gange på fjernbetjeningen

Alarmen vil være dæmpet i 15 minutter. Opdages der røg efter 15 minutter, lyder alarmen igen

For din sikkerheds skyld, kan en alarm kun dæmpes med Eve app‘en, når de 
respektive Eve Smoke enheder er indenfor rækkevidde, og kun når Eve app‘en 
vises på skærmen. 



 Fejlalarmer
Eve Smoke kontrollerer hele tiden sig selv. Desuden, ud over at holde dig opdateret om røg- og varmealar-
mer, advarer den dig også om mulige fejl. Fejl vises på følgende måde i Eve app‘en.

Batterifejl

ve Smoke har et integreret, ikke-udskifteligt batteri med 10-års levetid. I tilfælde af batterifejl vil Eve 
Smoke fortsat virke normalt i 30 dage. Du bør imidlertid udskifte din Eve Smoke-enhed hurtigst muligt

Bestemmelsesfejl

Støv eller en teknisk fejl kan medføre en bestemmelsesfejl. I tilfælde af en bestemmelsesfejl, er det en 
god ide at rengøre/afstøve Eve Smoke som et første skridt. Vedbliver fejlen efter rengøring/afstøvning 
skal Eve Smoke udskiftes.

8

Batterifejl 
  

Bestemmelsesfejl 
Gult blink, 8x hvert 8. sek.

Gult blink, 2x hvert 5. sek.

Status LED Nødbelysning

 8x, hvert 60. sekund

2x, hvert 60. sekund

Lyd
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Undertrykke lyde

For ikke at vække dig, når du sover, undertrykkes bestemmelsesfejllyde, når det er mørkt. Du bliver advaret om 
en fejl indenfor 10 minutter efter solopgang eller 8 timer efter fejlen opstod.

Lyder en bestemmelsesfejl-alarm om natten, betyder det, at der en fejl i røg- eller 
varmebestemmelsesfunktionen. Sker dette skal Eve Smoke udskiftes.

Fortsætter fejlalarmen efter den er blevet udskudt, betyder det, at der er en fejl med 
røg- eller varmebestemmelsesfunktionen. Sker dette skal Eve Smoke erstattes.

Udløses fejlalarm på et ubekvemt tidspunkt, kan du udskyde den 8 timer og op til 7 dage ved at trykke på 
Test-knappen, indtil du hører den første lyd. Efter 7 dage kan lyden ikke længere deaktiveres.



 Rengøring
Det er vigtigt at du rengør Eve Smoke regelmæssigt. Åbningerne på Eve Smoke skal rengøres mindst en 
gang om året i overensstemmelse med relevante røgalarm standarder, f.eks. DIN14676. Brug kun en klud - 
ikke en støvsuger eller trykluft - til at rengøre Eve Smoke.

Ved renovering af hjemmet

Eve Smoke på ikke overmales. Udføres renovationer efter installation skal Eve Smoke beskyttes Husk at 
fjerne evt. støvbeskyttelse når renoveringen er afsluttet.
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  Nulstille Eve Smoke10

Nulstil Eve Smoke ved at genstarte indstillingsprocessen i Eve app‘en.
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 Overblik over statusadvarsler11

Status Chapter

Normal betjening
2

Røgalarm
2

Varmealarm
 2

Test alarm 
 6

Alarm på pause 
7

Batterifejl 
 8

Bestemmelsesfejl 
8

Gult blink, hvert 10. sekund

Status LED Nødbelysning Lyd 

Rødt, hurtigt blink Moduleret lydTil

Rødt, hurtigt blink Konstant lydTil

Rødt, hurtigt blink Bip/pause hvert 1 sekundTil

Rødt blink hvert 2. sek. enkelt bip

Gult blink, 8x hvert 8. sek.  8x, hvert 60. sekund

Gult blink, 2x hvert 5. sek. 2x, hvert 60. sekund



Opbevar venligst dokumentationen som blev leveret sammen med dette produkt i hele dets levetid.

Dette produkt er kun til brug i private hjem eller lign. beboelser i overensstemmelse med DIN 14676. Det 
må ikke anvendes i et brandvarslingssystem i overensstemmelse med DIN 14676.

Eve Systems bekræfter herved, at denne enhed overholder de grundlæggende krav og andre relevante 
bestemmelser i Directive 1999/5/EC. Deklaration om konformitet og MSDS (Material Safety Data Sheet) 
kan du finde på www.evehome.com/doc.

Dette produkt er blevet designet således de indre dele af enheden, som ikke er beskrevet i denne guide, 
ikke behøver at tilgås for installation eller vedligeholdelse. Forkert åbning af enheden kan ødelægge selve 
enheden og/eller dens elektroniske komponenter. Gøres dette vil enhedens garanti ophøre og resultere i 
fraskrivelse af ethvert ansvar.
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