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A SmartWise RF sziréna áttekintése 

 
 

 

 

 

A SmartWise RF szirénája egy vezetéknélküli, 433.92MHz-es RF beltéri sziréna, mely akár közvetlenül 
is párosítható az RF szenzorokkal, és az érzékelők által küldött riasztásra hang és fényjelzést ad. Saját 
távirányítója párosítható a SmartWise RF Bridge-el (nem tartozék), a Sonoff 4 vagy 8 gombos 
távirányítója (nem tartozék) segítségével pedig a Sonoff RF Bridge-hez is (nem tartozék). 

 

Beállítás / RF Párosítás gomb KI/BE gomb 

Hangszóró 
Fényjelzés 

microUSB tápkábel aljzat 
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A SmartWise RF sziréna beüzemelése 
 

A SmartWise RF sziréna microUSB-s (1A / 5V DC) hálózati tápegységről üzemel, mely nem a 
termék tartozéka. (Pl. egy szabványos microUSB-s telefontöltő , 1A teljesítménnyel megfelel 
a célnak.) Kis saját akkumulátorral is rendelkezik, mely 12-24 óra készenléti időt tesz 
lehetővé. 

A sziréna hátlapján találjuk meg a falra szereléshez a gyári keretet, melyet a keret kis 
elforgatásával levehetünk a sziréna testéről. A kör alakú fali keretet két csavarral 
erősíthetjük fel a falra vagy plafonra, majd a szirénát ráhelyezve enyhe elfordítással 
rögzíthetjük a szirénát a fali tartón. 

A sziréna helyének kiválasztásakor érdemes olyan helyet választani, mely közel esik 
konnektorhoz, illetve nem található nagy méretű fémeszköz a közelben, mely az RF vételt 
rontaná. 

 

A SmartWise RF sziréna párosítása távirányítókkal 
 

A sziréna beüzemeléséhez, a távirányítók és a szenzorok párosításához csatlakoztassuk a 
szirénát a microUSB-s aljzatánál egy 230V konnektorba dugott tápegységhez. 

 

Elsőként töröljük az összes esetleges RF beállítást az eszközön. Ehhez a szirénán található 
Beállítás / RF párosítás gombot nyomjuk meg, és tartsuk nyomva addig, amíg a sziréna 5 
rövid hang (és fény)jelzést nem ad ki. Ekkor engedjük el a gombot. Az összes RF párosítást 
töröltük ezzel. 

A gyári távirányító(k) párosításához nyomjuk meg és tartsuk megnyomva a szirénán található 
Beállítás / RF párosítás gombot most addig, amíg 2 hangjelzést nem ad ki a sziréna, majd 
engedjük el a gombot. Most a gyári távirányítón nyomjuk meg bármelyik gombot. A sziréna 
hangjelzéssel igazolja vissza a párosítást. Ha több gyári távirányítónk van, most 
megnyomhatjuk a másik távirányító egy gombját, itt is hangjelzéssel igazolja vissza a sziréna 
a párosítást.  

A sziréna kb. 15 másodpercig párosítási üzemmódban marad, addig további, gyári vagy 
Sonoff 4 gombos vagy Sonoff 8 gombos távirányítókat (nem tartozékok) is hozzáadhatunk az 
eszközhöz. 

A távirányító párosítási üzemmódból kiléphetünk a 15 másodperc letelte előtt is a Beállítás / 
RF párosítás gomb egyszeri megnyomásával.  
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A SmartWise RF sziréna üzemmódjainak a vezérlése távirányítókkal 
 

A sziréna négy üzemmódot támogat, melyet a gyári (vagy Sonoff 4 vagy 8 gombos távirányítók, nem 
tartozékok) segítségével állíthatunk be. 

 

 Inaktív üzemmód - ebben a sziréna nem szólal meg egyetlen RF szenzortól jövő riasztásra 
sem, csak az SOS gombbal riasztható. 

 Otthoni üzemmód - ebben a sziréna csak a környezeti szenzorok riasztására jelez, a 
biztonsági szenzorokéra nem. 

 Aktív üzemmód - ebben a sziréna minden RF szenzortól jövő riasztásra jelez. 
 S.O.S. üzemmód - ennek a gombnyomással való aktiválásakor a sziréna megszólal. 

 
A gyári távirányítókon a gombokon ikonok segítik az üzemmódok közötti eligazodást. 

 

A Sonoff távirányítók gombjai így működnek: 
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A SmartWise RF sziréna párosítása közvetlenül RF szenzorokkal  
 

Szenzorok párosításához csatlakoztassuk a szirénát a microUSB-s aljzatánál egy 230V 
konnektorba dugott tápegységhez. 

 
Az RF szenzorokat párosíthatjuk a szirénával „környezeti” vagy „biztonsági” szenzorként is. 

Mindkét kategória közvetlenül riasztani fogja a szirénát, a két típus csak arra szolgál, hogy 
lehessenek olyan érzékelők, melyek „mindig” riasztanak (ezek a „környezeti” szenzorok), és 
olyanok, melyek ne riasszanak, ha otthon tartózkodunk (ezek a „biztonsági” szenzorok). 

Környezeti szenzorok párosítása 
 
Környezeti szenzorként tehát olyan szenzorokat párosítsunk, melyek riasztását szeretnénk a 
sziréna: AKTÍV és OTTHONI üzemmódjában is. Tipikusan olyan környezeti szenzorokat 
érdemes ide párosítani, mint például a SmartWise füstérzékelője, gázérzékelője vagy 
vízszivárgás/csőtörés/vízérzékelője, melyek riasztására mindig szükség van. 

Ehhez nyomjuk meg és tartsuk nyomva a szirénán a Beállítás / RF párosítás gombot, amíg 3 
fény- és hangjelzést nem hallunk, ekkor engedjük el a gombot. A sziréna ekkor várja a 
szenzortól a szokásos RF jel kiadását, melynek érzékelését és megtanulását hangjelzéssel 
nyugtázza. 

Biztonsági szenzorok párosítása 
 
Biztonsági szenzorként olyan szenzorokat párosítsunk, melyek riasztását csak AKTÍV 
üzemmódban szeretnénk, otthoni üzemmódban, tehát amikor otthon tartózkodunk, nem. 
Ilyen lehet például egy ajtó/ablaknyitás érzékelő vagy egy mozgásérzékelő.  

Ehhez nyomjuk meg és tartsuk nyomva a szirénán a Beállítás / RF párosítás gombot, amíg 4 
fény- és hangjelzést nem hallunk, ekkor engedjük el a gombot. A sziréna ekkor várja a 
szenzortól a szokásos RF jel kiadását, melynek érzékelését és megtanulását hangjelzéssel 
nyugtázza. 
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A SmartWise RF sziréna párosítása a RF Bridge-el 
 

A SmartWise RF sziréna egyszerűen hozzákapcsolható a Sonoff és SmartWise eszközök által 
használt eWeLink app-hoz és felhőhöz is. 

RF Bridge-el való párosítás után mobiltelefonról, az eWeLink app-ból is üzemmódot tudunk 
váltani majd a szirénán, valamint az eWeLink kompatibilis (Wi-Fi-s, de RF nélküli) egyéb 
eszközeinkről is meg tudjuk szólaltatni a szirénát vagy éppen üzemmódot tudunk rajta 
váltatni. 

Ehhez a szirénával már párosított gyári (vagy Sonoff 4 vagy 8 gombos) távirányító kódját kell 
párosítanunk az RF Bridge-el, ezután az RF Bridge által megtanult / lemásolt kód alapján a 
sziréna RF vételi  hatótávján belül elhelyezett RF Bridge is ki tudja majd adni ugyanezeket az 
üzemmód váltó vagy a szirénázást bekapcsoló RF jeleket a sziréna felé.  

A mobiltelefon app-ból történő üzemmód váltást az eWeLink app-ban az RF Bridge 
képernyőn tudjuk majd aktiválni, a töbi eWeLink-es eszköz pedig a Scene / Okosvezérlés 
felhős funkciója segítségével lesz erre automatikusan képes a beállításaink szerint. 
 

Sziréna gyári távirányítójának párosítása SmartWise RF Bridge-el 
 
A sziréna gyári távirányítója csak a SmartWise RF Bridge-el kompatibilis, a Sonoff RF Bridge-el 
nem.  

A párosításhoz a SmartWise RF Bridge eWeLink app-os képernyőjén adjuk hozzá az eszközt 
„4 gombos” („4-button”) típusú eszközként, majd egyenként párosítsuk a gombokat az app-
ban a Bridge-el a szokásos módon. Az egyes gombokat célszerű azonnal el is nevezni, hogy az 
app képernyőjén egyértelműen látszódjon, melyik gomb melyik sziréna üzemmódot 
vezérelni. 

Sonoff 4 vagy 8 gombos távirányító párosítása Sonoff RF Bridge-el 
 
Ha Sonoff RF Bridge-l szeretnéd párosítani a SmartWise RF szirénát, szükséged lesz 
átmenetileg egy 4 vagy 8 gombos Sonoff távirányítóra ehhez, melyeket először párosítanod 
kell „A SmartWise RF sziréna párosítása távirányítókkal” részben leírtak szerint a szirénával. 

Ezután a párosításhoz a Sonoff RF Bridge eWeLink app-os képernyőjén add hozzá a Sonoff 
távirányítót „4 gombos” („4-button”) típusú eszközként, majd egyenként párosítsd a 
gombokat az app-ban a Bridge-el a szokásos módon, majd nevezd el őket.   
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RF párosítások törlése 
 
Az összes RF párosítást (távirányítók, szenzorok) törölhetjük az eszközön, ha a Beállítás / RF 
párosítás gombot megnyomjuk, és nyomva tartjuk addig, amíg a sziréna 5 rövid hang (és 
fény)jelzést nem ad ki. Ekkor engedjük el a gombot. Az összes RF párosítást töröltük ezzel. 

 

A SmartWise RF sziréna RF párosítás gomb működésének áttekintése 
 

A SmartWise RF szirénán levő Beállítás / RF párosítás gomb működésének összefoglalása: 

 gombnyomás 1 hang és fényjelzésig: visszatérés a normál üzemmódba 
 gombnyomás 2 hang és fényjelzésig: távirányítók párosítása 
 gombnyomás 3 hang és fényjelzésig: „környezeti” szenzorok hozzáadása (melyek jeleznek 

Otthoni üzemmódban is) 
 gombnyomás 4 hang és fényjelzésig: „biztonsági” szenzorok hozzáadása (melyek nem 

jeleznek Otthoni üzemmódban) 
 gombnyomás 5 hang és fényjelzésig: minden RF párosítás törlése 

 

A SmartWise RF sziréna karbantartása 
 

Eszköz működésének az ellenőrzése: javasolt havonta, de legalább 3 havonta egyszer a távirányító 
S.O.S. gombjával a sziréna működőképességének az ellenőrzése, valamint egy RF szenzor által 
szándékosan kiváltott riasztással a szenzor RF kapcsolatok ellenőrzése. 

 

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/ 

 

 

 


