1)
Eve Light Strip – instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup Eve Light Strip!

2)

W zestawie: listwa oświetleniowa Light Strip, kontroler, adapter sieciowy.
Ważne informacje: Długość listwy oświetleniowej
LED możne regulować w celu dopasowania jej do
określnego miejsca przeznaczenia. Aby skrócić Eve
Light strip użyj nożyczek. Listwę można przycinać
tylko w wyznaczonych miejscach (są oznaczone symbolem nożyczek). Miejsce takie występuje co około 30
cm.

3)
W celu przedłużenia listwy oświetleniowej należy
dokupić osobne akcesorium Eve Light Strip (2m
extension). Można stworzyć połączenie o maksymalnej
długości 10 metrów.

Źródło światła (LED) nie jest wymienne. Gdy światła
LED przestaną świecić należy wymienić całe urządzenie na nowe.

3. Pobierz aplikację Eve z AppStore.

Instrukcja konfiguracji:
1. Podłącz Eve Light Strip do kontrolera. Następnie
podłącz kontroler do zasilacza, a następnie podłącz
go do źródła prądu.

Przed przycięciem Eve Light Strip upewnij się,
że jest ona odłączona od zasilania.

5)

4)

2. Gdy Eve Light Strip się włączy, diody zaczną świecić szybko przechodząc między różnymi kolorami.

6)

Dystrybutor w Polsce:

ALSTOR Sp.j.
03-244 Warszawa, ul. Wenecka 12,
tel.: 22 510 24 00, faks: 22 675 43 10
www. alstor.pl

6. Jak zresetować urządzenie?

4. Otwórz aplikacje i postępuj zgodnie z jej
instrukcjami.
5. Jeśli posiadasz już aplikację EVE. Wejdź w jej
ustawienia i dodaj Eve Light Strip.
Zachowaj swój kod instalacyjny HomeKit. Jest
potrzebny do instalacji urządzenia Eve. Nikt
oprócz Ciebie nie posiada jego kopii.
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wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie
wszelkich substancji, które mogą zawierać.

