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Introduserer Eve Smoke

Monteringsplate

LED-justeringspil

Ring-markør
Nødlys

Testknapp
Status-LED

Teknisk informasjon
• Alarmtype: optisk røykalarm

• Driftstemperatur: -10°C til +55°C

• Gjennomsnittlig område dekket: 50 m²

• Lagringstemperatur: -10°C til +65°C

• Bruksområde: innendørs

• Beskyttelse-vurdering: IP22

• Strømtilførsel: litiumbatteri, 2 x 3 V, integrert,
kan ikke byttes ut, 10 års levetid

• Dimensjoner (D x H): 116 mm x 49 mm

• Varsel: alarmstatus, feil

• Vekt: 255 g

• Integrert varsellyd ved oppdagelse: 85 dB(A)
på 3 m
• Integrert test- og feil-alarm: 75 dB(A) på 1 m
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Hvordan Eve Smoke fungerer

Eve Smoke er designet for å oppdage røyk og varme i boligbygg, leiligheter og mobilhytter. Det forener to
oppdagelsesprinsipper: optisk røykdeteksjon og termisk differensial varme-deteksjon.
Røyksensoren oppdager branner som utvikler seg sakte og som ulme i flere timer.
Varme sensoren oppdager brann som utvikler seg moderat eller raskt, hvilket utgjør et ekstra
lag av oppdagelse som standard optiske røykalarmer ikke legger til rette. En varmealarm utløses
avhengig av hvor raskt lufttemperaturen stiger (i henhold til EN 54-5-standarden):
Temperature
rise Response
time
Temperaturøkning
Responstid
(°C/minute)
(°C/minutt) (minutes)
(minutter)
1

29:00 - 46:00

3

7:13 - 16:00

5

4:09 - 10:00

10
20
30

2:00 - 5:30
1:00 - 3:13
0:40 - 2:25
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Eve Smoke vil varsle deg som følger:

Status-LED
Normal operasjon

Nødlys

Lyd
(85 dB(A) at 3 m)

Gult, hvert 10. sekund

Røykalarm

Rød rask blits

På

Konstant lyd

Varmelarm

Rød rask blits

På

Modulert lyd

Eve Smok evil fortsette å varsle deg til ingen røyk eller varme oppdages, eller til alarmen er stilnet. En
røyk- og varmealarm blir vist i Eve-applikasjonen. Ved bruk av Hjem-applikasjonen kan du også aktivere
alarm-varsler ved å gå til Detaljer-visningen i Eve Smoke.

I tillegg til å utføre regelmessig og grundig vedlikehold anbefales det å erstatte Eve Smoke før datoen anført på baksiden av enheten, eller dersom det inntreffer en batterifeil
som ikke kan rettes (se kapittel 8).
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Deaktiverer røyksensoren
Røyksensoren kan deaktiveres slik at kun varmesensoren gjenstår operasjonell. Dette tillater deg å
installere Eve Smoke:
• På kjøkkenet, hvor røyk oppstår ved matlaging
• I støvete, ubebodde områder (f.eks. garasje)
For å bruke Eve Smoke utelukkende som en varmealarm, bruk en skrutrekker for å fjerne dekslet som
vist i illustrasjonen, og still bryteren til PÅ.

Så snart som mikrobryterdekslet er ødelagt eller fjernet og røyksensoren er
deaktivert, er Eve Smoke ikke lenger CE-gyldig i henhold til EN 14604-2005
standard. Å gjøre slik vil ugyldiggjøre CE-konformitet.
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Installasjon og oppsett

Last ned Eve-applikasjonen fra App Store.

Trykk Test-knappen for å aktivere
Eve Smoke.

Eve

Åpne Eve-applikasjonen og trykk Legg til tilbehør.
Om du allerede har satt opp Eve, trykk Innstillinger og legg til Eve Smoke.

5

4

Velge lokasjon for Eve Smoke

Installer Eve Smoke i rom som er utsatt for brannrisiko (stue med peis, barnerom, lofte/kjeller, osv.):
• Helst midt på taket
• Et stykke unna ventilasjonsuttak som kan føre røyken vekk
• Over 50 cm langt fra hindringer (vegger, partisjoner, bjelker eller lignende)
• For korridorer over 10 m i lengde, installer en alarm i begge ender
Om du ikke kan installere Eve Smoke horisontalt på taket, installer det:
• Over 50 cm under taket og ovre 50 cm langt fra hjørnene i rommet
• Langt fra hvilke som helst klider av elektrisk innblanding (elmålere, metallskap, osv.)
• Ved installasjon på en metallvegg eller gipsveggkonstruksjon: plasser Eve Smoke på et ikke-metallis
grunnlag (tre eller plast) og langt fra potensielle kilder av elektrisk innblanding (elmålere, metallskap, osv.)

Laveste grad av beskyttelse: for hvert gulv,
installer én røykalarm i gangen og én på sove- og
barnerommet.
Ekstra beskyttelse: Installer én røykalarm på
kjøkkenet dersom røykalarm-funksjonen er deaktivert
(se Kapittel 2).
Høyeste grad av beskyttese: Installér ekstra
røykalarmer i stuen, så vel som på hobbyrommet,
vaskerommet, loftet og i kjelleren.
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Unngå å installere Eve Smoke:
• Direkte på en metall-overflate
• Nær (< 50 cm) lav spenning-transformatorer, energienergibesparende pærer, elektroniske forkoblinger
• I veldig støve områder
• I rom hvor temperaturen er lavere enn -10°C eller høyere enn +55°C siden disse temperaturer kan kompromittere ytelsen av røykalarmen
• Mindre enn 1 m fra varm luft, klimaanlegg eller ventilasjonsuttak siden disse kan spre røyk
• Mindre enn 6 m fra peis eller vedovn ettersom røyken emittert ved forbrenning kan utløse unødvendige
alarmer
• I rom hvor alarmer kan være unødvendig utløst som følge av matlaging eller damp
• I damprom eller rom utsatt for dannelse av kondensasjon (baderom, vaskerom, o.l.)
• På det øverste punktet av et hvelvet tak, hvor en luftlomme kan dannes og dermed hindre røyken fra å nå Eve
Smoke

Følg bygningsreglene.

Ideell lokasjon

Alternativ posisjon
dersom installasjon på
taket ikke er mulig

≥ 50 cm
40 cm (min) - 50 cm (max)

≥ 50 cm

Alternativ posisjon for
installasjon på et skråtak
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Installasjon av Eve Smoke

Plasser monteringsplaten og merk skruehullene. Fjern monteringsplaten og borr i merkene. Sikre
monteringsplaten ved bruk av med veggkontakter og skruer.

LED-justeringspilen viser deg retningen av Status LED etter installasjonen.

Juster Eve Smoke som vist
i bildet i midten av monteringsplaten.

Trykk og snu Eve Smoke forsiktig
i retning med urviseren til det er
låst på plass.

Ring-markør
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Ved korrekt installasjon vil Status LED blinke gult i 5 sekunder,
deretter en gang hvert 10.
sekund for å signalisere at din
Eve Smoke er fullt funskjonell
og klar til bruk.
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Testing av Eve Smoke

• Eve Smoke må passe til monteringsplaten før testing
• Aldri test Eve Smoke ved bruk av en åpen flamme
• Utfør minst en test i måneden, og rett etter lange perioder med fravær fra husholdningen
Bruk Eve-applikasjonen til å teste Eve Smoke når som helst. Du kan også utløse en testalarm ved å trykke og holde
Test-knappen til du hører en lyd to ganger, og deretter slippe knappen igjen.

Testalarm

Status-LED

Nødlys

Lyd
(75 dB(A) at 1 m)

Rød rask blits

På

Pip/pause hvert sekund

Bruk Eve-appen eller hold Test-knappen igjen for å deaktivere alarmen.
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Eve Smoke i daglig bruk

Sette alarmer på pause
Du kan deaktivere Eve Smoke i cirka 15 minutter for å unngå å utløse en unødvendig alarm når du
driver med aktiviteter som kan skape støv eller røyk (støvtørking, rengjøring av en peis, matlaging,
osv.).
Trykk Test-knappen raskt for å midlertidig pause alarmen. Følgende statusmelding blir vist:

Status-LED
Alarm satt på pause

Nødlys

Rødt hvert 2. sek

Lyd

enkelt pip

Trykk Test-knappen for å reaktivere Eve Smoke. Eve Smoke vil gjøre en lyd og rødt Status LED-lys blir
slått av.
Etter cirka 15 minutter blir Eve Smoke automatisk omstilt til normal operasjonsmodus.

ADVARSEL: Eve Smoke kan ikke utløse en alarm under denne 15-minutters
perioden.
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Dempe alarmer
Etter at røyk eller varme har utløst en alarm, kan du bruke noen av følgende metoder for å dempe
den:
• Åpne Eve-applikasjonen
• Trykk Test-knappen på Eve Smoke
• Hold en infrarød fjernkontroll (TV, Blu-ray-avspiller, Hi-Fi-system, osv.), rett den mot alarmen og
trykk en knapp på fjernkontrollen.
Alarmen blir dempet i 15 minutter. Dersom røyken fortsatt blir oppdaget etter 15 minutter, vil
alarmen lyde igjen.

For din sikkerhet kan en alarm dempes kun ved bruk av Eve-app når det respektive Eve Smoke-tilbehøret er i riktig rekkevidde, og kun når Eve-applikasjonen
vises på skjermen.
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Falske alarmer

Eve Smoke kontrollerer seg selv til enhver tid. I tillegg til å holde deg oppdatert om røyk- og varmealarmer,
vil du bli varslet om mulige falske alarmer. Feil blir vist i Eve-applikasjonen som følger:

Status-LED
Batterifeil

Oppdagelsefeil

Nødlys

Lyd

Gult, 2 ganger hver 5. sekund

2 ganger, hvert minutt

Gult, 8 ganger hvert 8. sekund

8x, hvert minutt

Batterifeil
Eve Smoke har et integrert, ikke-erstattbart batteri med 10 års levetid. I tilfelle av batterisvikt vil
Eve Smoke fortsette å fungere normalt i 30 dager. Dessuten anbefales det å bytte din defekte Eve
Smoke-enhet så snart som mulig.

Oppdagelsefeil
Skitt eller tekniske mangler kan forårsake deteksjonsfeil. I tilfelle en feil blir oppdaget, er det verdt å
rengjøre Eve Smoke til å begynne med. Om en falsk alarm vedvarer etter rengjøringen, må Eve Smoke
byttes ut.
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Undertrykkende lyder
For å unngå å bli vekket er batteri- eller falske alarmer dempet når det er mørkt. Du vil bli varslet om feilen
innen 10 minutter etter soloppgang eller 8 timer etter at feilen inntraff.

Om en falsk alarm lyder om natten, betyr det at det er en feil med røyk- eller varmeoppdagelsefunksjonen. Om dette inntreffer, må Eve Smoke byttes ut.

Om falsk alarm lyder til en upassende tid, kan du utsette det med 8 timer i opptil 7 dager ved å trykke
Test-knappen til du hører fra første lyden. Etter 7 dager kan ikke lyden deaktiveres lenger.

Om den falske alarmen fortsetter å lyde etter å være utsatt, betyr det at det er en
feil med røyk- eller varme-oppdagelsefunksjonen . Dersom dette inntreffer, må Eve
Smoke byttes.
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Rengjøring

Det er viktig at du rengjør din Eve Smoke regelmessig. Åpningene på Eve Smoke må rengjøres minst en
gang i året i henhold til relevante røykalarm-standarder, som f.eks. DIN 14676. Bare bruk en klut - ikke en
støvsuger eller lignende - for å rengjøre Eve Smoke.

Under husholdningsrenovering
Eve Smoke må ikke males på Om renovering må utføres etter installasjonen, må Eve Smoke beskyttes. Husk
å fjerne eventuell støvbeskyttelse når renovasjonen er ferdig.
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Tilbakestiller Eve Smoke

Tilbakestill Eve Smoke ved å omstarte oppsettprosessen i Eve-applikasjone
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Oversikt over statusvarsler
Status

Chapter
Status-LED

Normal operasjon

Nødlys

Lyd
2

Gult, hvert 10. sekund
2

Røykalarm

Rød rask blits

På

Konstant lyd

Varmelarm

Rød rask blits

På

Modulert lyd

Rød rask blits

På

Pip/pause hvert sekund

2

Testalarm

Alarm satt på pause

Batterifeil

Oppdagelsefeil

6

7
Rødt hvert 2. sek

enkelt pip

Gult, 2 ganger hver 5. sekund

2 ganger, hvert minutt

Gult, 8 ganger hvert 8. sekund

8x, hvert minutt
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Vennligst ta vare på dokumentasjonen som fulgte med dette produktet under dets levetid.
Dette produktet kan brukes bare hjemme eller i lignende boligområder i henhold til DIN 14676. Det er ikke
egnet til bruk i et brannoppdagelsessystem i henhold til DIN 14676.
Eve Systems herved erklærer at denne enheten imøtekommer grunnleggende krav og andre relevante
provisjoner av Direktivet 1999/5/EC. Erklæringen av Konformitet og MSDS (Material Safety Data Sheet) er
tilgjengelig på www.evehome.com/doc.
Dette produktet har blitt designet slik at dets indre deler, som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen,
ikke trenger å manipuleres med for installasjons- eller vedlikeholdsformål. Feilaktig åpning kan ødelegge
enheten eller dens elektroniske deler. Det vil samtidig ugyldiggjøre garantien og føre til ansvarsfraskrivelse.
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