
 

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

 

Használati útmutató 
 

SmartWise Smoke RF füstérzékelő szenzor 
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A SmartWise Smoke RF szenzor áttekintése 

 
 

Előlap: 

 

 

 

Fali tartó konzol:      Szenzor hátlap: 

 

 

  

A szenzor tesztelésére és a 
SmartWise RF Bridge párosításra 
szolgáló nyomógomb 

Fali tartó konzol, 2 csavarozási ponttal 

Állapot LED 

9V elemtartó 

Hangszóró 
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A SmartWise Smoke egy fotóelektrikus, azaz optikai elven működő füstérzékelő, mely az eszköz 
belsejében levő infravörös diódák segítségével észleli az eszköz belsejébe jutó füstöt. Az ilyen típusú 
érzékelők elsősorban az emberi életre legveszélyesebb, nagy füsttel járó, parázsló / lassan égő tűz 
detektálásában igen hatékonyak, ebben hatékonyabbak, mint például az ionizációs füstérzékelők, 
(melyek inkább a gyorsan terjedő tűzzel járó füst érzékelésében hatékonyabbak.) 

 

Füst 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 

Mérete: 106 mm x 35 mm 

 

A SmartWise Smoke beszerelése 
 

A beüzemeléshez a füstérzékelő hátlapjául szolgáló fali tartó konzolt kell először levenni, a 
hátlap óvatos elforgatásával. 

Majd be kell helyezni a fali tartó levétele után láthatóvá vált elemtartóba egy 9V-os elemet 
(nem tartozék) a +/- polaritásra tekintettel helyes állásban. Az elem behelyezése után a 
szenzor azonnal működni fog és normál esetben 40 másodpercenként egyszer a kis állapot 
LED felvillan. (Füst érzékelésekor, riasztás közben másodpercenként egyszer villan fel a LED.) 

Az elem behelyezése után a készülék tartóját szereljük fel a kívánt helyre, ideálisan a helyiség 
plafonjának a közepére csavarokkal, vagy ha a plafonon semmiképpen nem megoldható az 
elhelyezése, akkor az oldalfalra minél magasabbra, max. 20 cm-rel a plafon szintje alá.  

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 tartósan 
hideg, télen fűtetlen helyre, pl. fűtetlen garázsba sem szerelni, mivel a füst érzékelése e 
helyeken kevésbé stabilan működhet. 
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A SmartWise Smoke karbantartása 
 

Eszköz működésének az ellenőrzése: javasolt havonta egyszer a készülék előlapján levő TESZT 
gombbal megbizonyosodni az eszköz megfelelő működéséről. Ha az eszköz rövid hangjelzést ad ki a 
gomb megnyomása után, akkor rendben működik. Célszerű 5 évente új eszközt üzembe helyezni, 
biztosítandó a megfelelő működést. 

Elem ellenőrzése és cseréje: amikor az elem kimerülése miatt az eszköz már 6,7V alatti feszültséget 
érzékel, 40 másodpercenként egyszer hangjelzést kezd kiadni. Ekkor mindenképpen szükséges az 
elem cseréje. Javasolt ettől függetlenül évente egyszer cserélni az eszköz elemét. 

Tisztítása: legalább 6 havonta száraz, szedjük le a szenzort a fali tartóról, és puha ronggyal töröljük 
tisztára, hogy szabadon tartsuk a szenzor bemeneteit a füst megfelelő beáramlását lehetővé téve. 

 

A SmartWise Smoke párosítása a SmartWise RF Bridge-el 
 

A SmartWise Smoke 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 
füstérzékelőn 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/ 

 

 

 


