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Használati útmutató 
 

SmartWise RF és RFM kapcsolókhoz 

 

 

 

SmartWise RF termékcsalád: 

 

SmartWise RFM termékcsalád: 
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A vezetéknélküli RF villanykapcsolók beüzemelése 
 

A SmartWise RF kapcsoló beszerelése előtt már telepítened kellett egy RF vevővel szerelt 
Sonoff vagy SmartWise okoseszközt.  

Ez lehet pl. Sonoff RF vagy 4CH Pro relé, esetleg T1 vagy TX (T1, T2 vagy T3) villanykapcsoló, 
vagy a SmartWise 5V-32V RF reléje vagy egy SmartWise T4 villanykapcsoló, mellyel most 
párosítanod kell most következő lépésben a SmartWise RF vagy RFM vezeték nélküli 
kapcsolót. 

Ezt RF-es távirányítására használhatod a felsorolt eszközök egyikének, vagy villanykapcsoló 
esetén vezeték-nélküli alternatív vagy váltókapcsolás kialakítására. 
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SmartWise RF kapcsoló esetén 
 
A készüléket első lépésben szét kell nyitni a gombok óvatos kipattintásával és ha kapcsoló 
elemmel került szállításra, az elem mögötti védőfóliát el kell távolítani, ha pedig elem nélkül, 
akkor be kell helyezni egy CR2032 elemet. 
 

 

  



 

© 2018-2020 MarketCom Kft. Minden jog fenntartva.  4. oldal 

SmartWise RFM kapcsoló esetén 

A kapcsolót vedd ki a fali tartójából, és pattintsd ki a hátoldalán levő elemtakaró fedelet. 
Helyezz be 2 db AAA mini ceruzaelemet! 
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 A kapcsoló párosítása a távvezérelni kívánt eszközzel 
 

 
A kapcsoló működési helyére telepítése előtt párosítsd össze a kapcsolni (távvezérelni) 
kívánt eszközzel! Ehhez vidd a vezeték nélküli SmartWise RF / RFM kapcsolót közel a már 
bekötött és üzemelő másik RF-vevős eszközhöz! 

Megjegyzés: ha többcsatornás eszközzel, pl. Sonoff 4CH Pro relével, vagy Sonoff T1 vagy TX EU 2C 
vagy 3C csillárkapcsolóhoz kapcsolnád az RF kapcsolót, akkor ki kell választanod, hogy a 
csillárkapcsoló melyik kapcsolóját szeretnéd távvezérelni az alternatív kapcsolóval, és annak a 
gombjával elvégezni az alábbi műveletet. 

Az összepárosításhoz először az RF-vevős eszközt kapcsold RF párosítási / RF tanulási 
üzemmódba az eszköz leírásában foglaltak szerint.  

Ezután nyomd meg a SmartWise RF vezeték nélküli kapcsoló előlapján (több gombos 
kapcsoló esetén a kiválasztott) gombot!  

A két vagy háromgombos SmartWise RF / RFM kapcsoló további gombjainak párosításához 
ismételd meg ezt a lépést!  
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A SmartWise RF kapcsoló falra erősítése 
 
A kapcsoló falra erősítésére két féle lehetőség között választhatunk: 

 
a) kapcsoló rögzítése csavarral (a csavarok nem a termék tartozékai): 

A művelethez elsőként a hátlapot rögzítsük (jobb és bal oldalt) 2 csavar  
(és szükség esetén tipli) segítségével a falra, majd utána pattintsuk fel a 
gombo(ka)t a hátlapra. 

b) VAGY a kapcsoló falra erősítése a termékhez kapott kétoldalú öntapadós 
ragasztószalaggal: 

 
Ragasztószalaggal való rögzítéshez javasoljuk a termék elő és hátlapját 
összepattintani, a ragasztószalagot a hátlapon e célra kiképezett helyre 
felragasztani, majd a kapcsolót enyhe nyomással a falon rögzíteni. 
 

A SmartWise RFM kapcsoló falra erősítése 
 
A kapcsoló falra erősítésére két féle lehetőség között választhatunk: 

 
a) Közvetlenül a kapcsoló falra rögzítése, vagy a  
b) kapcsolótartó falra rögzítése és a kapcsoló a fali tartóba kerül 

A rögzítéshez a kapcsolón illetve a tartón levő csavarnyílásokat használd.  
Megjegyzés: a csavarok nem a termék részei. 

 

Az RF vezetéknélküli okoskapcsoló működtetése  
 

A kapcsoló használatához nyomd meg a már beállított gombot! 
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Hibaelhárítás 
 

Ha hibát érzékelsz, akkor látogass el a Sonoff / SmartWise GYIK weblapunkra, ahol 
áttekintheted a leggyakoribb hibaokokat és azok megoldásait. A hibák 95%-ban ez segít 
megoldani a gondot, mivel legtöbbször nem hibás a készülék és nincs szükség a cseréjére. 

A weblapot itt találod: http://sonoff-faq.marketcom.hu/ 

 

 

 


