
 

© 2018-2020 MarketCom Kft. Minden jog fenntartva.  1. oldal 

 

Használati útmutató 
 

SmartWise Gas  
(eWeLink-kompatibilis)  

RF gázszivárgás érzékelő 

 

 

 

 

 



 

© 2018-2020 MarketCom Kft. Minden jog fenntartva.  2. oldal 

 

 

Tartalomjegyzék 
 

 

A SmartWise Gas szenzor áttekintése .............................................................................................................. 3 

Az eszköz telepítése ........................................................................................................................................... 5 

A SmartWise Gas párosítása a SmartWise RF Bridge-el ................................................................................... 7 

Hibaelhárítás ...................................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Shelly Cloud app képernyőfotók az Android v3.8.4 app verzió alapján készültek. 
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A SmartWise Gas szenzor áttekintése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESZT nyomógomb, egyben az 
RF Bridge-el való párosításhoz 
szükséges RF jel kiadására 
szolgáló gomb 

(az eszköz alján) 
a gáz bemeneti 
nyílása a gáz 
érzékelők felé 

Állapot LED Riasztás LED Hangszóró 

230V AC hálózati 
csatlakozó (konnektorba) 
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A SmartWise Gas minden tud, amit egy hagyományos gázszivárgás-érzékelő: hangos hangriasztást ad, ha 
szivárgó gázt észlel, kombinált szenzorának köszönhetően pedig mind a vezetékes gázt, mind a palackos 
LPG gázt érzékeli és riaszt rájuk. 

Gáz érzékelésekor 85 dB nagy hangerejű helyi hangriasztást ad, valamint SmartWise RF Bridge-hez 
csatlakoztatása esetén beállítható telefonra küldött riasztás illetve más eWeLink kompatibilis (Sonoff, 
SmartWise stb.) eszközök ki/bekapcsolása, okosvezérlése is. 

 

Működési hőmérséklet: -10 fok – 50 fok között 

Működési páratartalom: 95% alatt 

Lefedett terület: kb. 20 m2 

Érzékenysége: 10% LEL  

Hangerő: kb. 85 dB 

Mérete: 110 mm x 70 mm x 42 mm 

Felszerelés: oldalfalra 
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Az eszköz telepítése 
 

A CNG (illetve széngáz), azaz vezetékes gáz érzékeléséhez a szenzort ajánlott a falra a plafontól lefele 
számított 30cm és 1 méter közé telepíteni, a legvalószínűbb szivárgási helytől (pl. tűzhely vagy más 
gázkészülék) ideálisan 1,5 méteres távolságra. 

 

A (palackos) cseppfolyós LPG és metán (CH4) érzékeléséhez pedig a szenzort a padló felett 0,3-1 méter közé 
kell telepíteni, a legvalószínűbb szivárgási helytől (pl. tűzhely vagy más gázkészülék) ideálisan 1,5 méteres 
távolságra. 
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Az eszközt a működtetéséhez egy 230V-os szabályosan kiépített fali konnektor aljzatba kell dugni. A 
szenzorból a hálózati tápkábel a készülék tetején található, ennek megfelelően kell elhelyezni, hogy a 
szenzoron a gázbemeneti nyílás lefele nézzen. 

A szenzort a hátlapon található csavarnyílás segítségével stabilan a falra kell erősíteni.  

A hálózati csatlakoztatást követően a készülék max. 3 perc alatt élesedik be, és áll készen a gáz 
érzékelésére, valamint az RF párosításra. Ekkor az állapot LED folyamatos zöld fénnyel ég. 

Ne szerelje a készüléket nedves, páradús helyiségbe (pl. fürdőszoba) és minél távolabb helyezze el ablaktól, 
ajtótól, ventilátortól, légkondicionáló berendezéstől, és általában a huzatos helyektől.   

Kerülendő a poros / koszos tevékenységgel járó helyiségbe való beszerelés is, mivel a szálló por / kosz 
gyorsan eltömítheti a szenzor érzékelőit. Nem ajánlott a készüléket közvetlenül a tűzhely vagy kandalló 
mellé/fölé sem helyezni, ahonnan közvetlenül az érzékelőbe juthat kisebb mennyiségű gáz. 

 

Az eszköz tesztelése 

Amint az eszköz állapot LED folyamatos zöld fénnyel ég, a készülék oldalán levő TESZT gomb segítségével az 
eszközt tesztelhetjük. Az eszköz sikeres teszt esetén éles hangjelzést ad, majd visszaáll folyamatos zöld 
fényt jelző állapotba. 

 

Riasztás 

Amikor a szenzor gázt érzékel, akkor a hangjelzés mellett piros villogó Riasztó LED is jelzi az érzékelt 
veszélyt. Amint a gáz koncentrációja csökken, a hang és fényjelzés automatikusan kikapcsol. 

 

Hiba 

Ha a zöld és piros LED felváltva ég / villog, az a szenzor hibáját jelzi. Ekkor áramtalanítsa a szenzort, majd 
rövid szünet után csatlakoztassa újra. Ha a hibajelenség nem szűnik meg, a szenzort javítani vagy cserélni 
kell. 
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A SmartWise Gas karbantartása 
 

Eszköz működésének az ellenőrzése: javasolt három havonta egyszer a készülék oldalán levő TESZT 
gombbal megbizonyosodni az eszköz megfelelő működéséről. Ha az eszköz hangjelzést ad ki a gomb 
megnyomása után, majd visszaáll a folyamatosan égő zöld jelzőfény, akkor rendben működik. Célszerű 5 
évente új eszközt üzembe helyezni, biztosítandó a megfelelő működést. 

Tisztítása: legalább 3 havonta szedjük le a szenzort a fali tartóról, áramtalanítsuk, és puha ronggyal töröljük 
tisztára, hogy szabadon tartsuk a szenzor bemeneteit a gáz megfelelő beáramlását lehetővé téve. 

 

A SmartWise Gas párosítása a SmartWise RF Bridge-el 
 

A SmartWise Gas RF szenzor beüzemelése után – az okosfunkciók eléréséhez – először telepítened 
kell egy SmartWise RF Bridge RF-WiFi átjárót. (A szenzor Sonoff RF Bridge-el nem kompatibilis.) Az 
RF szenzor ezen keresztül kapcsolódik majd az eWeLink felhőhöz és éri el az internetes funkciókat. 

A párosítás menetét, lépéseit a SmartWise RF Bridge leírásában találod meg részletesen. 

 

A párosítás során az eszközt a SmartWise RF Bridge-be „Alarm” / „Riasztó” vagy „Szenzor” típusú 
RF eszközként kell felvinned. A párosításhoz szükséges RF jel kiadásához a gázérzékelőn levő TESZT 
gombot kell megnyomni egyszer. 

Az okostelefonra küldött értesítéseket a SmartWise RF Bridge eszköz eWeLink app-os beállításainál 
lehet bekapcsolni. Az értesítések a telepítéskor használt eWeLink fiókba érkeznek, a megosztott 
fiókok számára értesítés nem küldhető. 

Más Sonoff / SmartWise eszközök vezérlését az eWeLink app Scene / Okosvezérlés 
menüpontjában tudod létrehozni. 
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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/ 

 


