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A SmartWise RF nyomógomb / csengőgomb beszerelése 
 

A SmartWise RF nyomógomb 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, 
mellyel most párosítanod kell most következő lépésben a SmartWise RF nyomógombot / 
csengőgombot. 

Ezt RF-es távirányítására használhatod a felsorolt eszközök egyikének a távkapcsolására. 
 
A gombot gyárilag elemmel szállítják, így ezzel kapcsolatos teendőd nincs. 

 
 
 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 nyomógombot közel a már 
bekötött és üzemelő másik eszközhöz! 

Megjegyzés: ha többcsatornás eszközzel, pl. Sonoff 4CH Pro relével, vagy Sonoff T1 vagy TX EU 2C 
vagy 3C csillárkapcsolóhoz kapcsolnád a T1R alternatív/keresztváltó 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 üzemmódba az 
eszköz leírásában foglaltak szerint.  

Majd ezután nyomd meg a SmartWise RF nyomógombot!  

A párosítás kész. 
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A gomb falra erősítése 
 
A gomb fel erősítésére két féle lehetőség között választhatsz: 

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

 
Ehhez pattintsd le egy csavarhúzó segítségével a nyomógomb hátlapját. Majd a 
hátlapot erősítsd fel egy vagy két csavarral (nem tartozék). Majd utána pattintss 
vissza a gombot a hátlapra! 
 

b) VAGY a gomb felerősítéséhez (beltéren) használhatod a termékhez kapott 
kétoldalú öntapadós ragasztószalagot is.  

 

Az RF gomb működtetése  
 

A kapcsoló használatához nyomd meg a már beállított gombot! 

 

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/ 

 

 

 


