
 

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

 

Használati útmutató 
 

SmartWise Flood csőtörés / vízszivárgás szenzorhoz 
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Az eszköz áttekintése 
 

 

 

 

 

  

Antenna 

vízérzékelő szenzor 23A (12V) elem 

RF állapot LED 
akkor villan fel, ha a szenzor 
riasztáskor RF jelet küld 
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A SmartWise Flood (RF) szenzor beüzemelése (első használatkor): 
 

 
1. A szenzor hátlapját pattintsd le egy csavarhúzó segítségével. A hátlap levétele után 

helyezd be a termék csomagjában levő 12V-os 23A elemet a szenzorba. 
 

2. A szenzort ezután párosítsd egy RF vevővel felszerelt okoseszközzel. 
 
Amennyiben a szenzort RF Bridge-hez csatlakoztatod, akkor azt ún. „Alert”-ként 
csatlakoztasd az átjáróhoz.  

A párosítás során a csatlakoztatáshoz szükséges jelsorozatot például úgy hívhatod elő a 
szenzorból, hogy ekkor helyezed be az elemet a szenzorba (ekkor ugyanis szintén leadja a 
víz érzékelésekor is leadott jelet) vagy egyszerűen a kábel végén levő vízérzékelő szenzor 
végét például egy pohár vízbe teszed, és ezzel rövidre zárod a két fém érzékelőt. 

Az RF Bridge beállításával és okosvezérlések (Scene) létrehozásával kapcsolatban az RF 
Bridge leírásában, illetve az eWeLink app leírásában találsz részletes információt. 

Természetesen csatlakoztathatod közvetlenül egy RF vevővel rendelkező okosreléhez is az 
eszközt (pl. sziréna, lámpa stb.). 

3. A szenzor felszerelése: 

A SmartWise Flood vezérlésének és a szenzornak a rögzítéséhez a termék 
csomagolásában találsz kétoldalú öntapadós ragasztócsíkot. An antennával szerelt 
vezérlést vízálló helyre rögzítsd, mivel az RF és az elektronika doboza nem vízálló.  

A hosszabb kábel végén levő szenzort ellenben arra a helyre rögzítsd, ahol vízszivárgást / 
csőtörést stb. a legnagyobb eséllyel észlelni lehet, mivel a víz ott gyűlik össze először (pl. 
csap vagy fűtőtest alatt, vagy legmélyebb pont stb. figyelembevételével, stb.). A szenzor 
két fém tüskéje célszerűen lefele nézzen. Természetesen ez a rész vízálló. 
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eWeLink app funkciók – időzítés, több készülék kapcsolt vezérlése stb. 

  
A Sonoff és a SmartWise márkájú eszközökhöz a gyártók az eWeLink nevű ingyenes app-ot 
biztosítják Apple (iOS) és Android okostelefonokra.  

Az eWeLink app segítségével az okoseszközök beállítására és vezérlésére rendszeresen bővülő 
funkcionalitás áll rendelkezésre, mivel az eWeLink platform fejlesztője rendszeresen ad ki új 
app verziót. 

Az app-ban többek között elvégezheted az okoseszközök beállításainak módosításait, 
ellenőrizheted az eszközök állapotát távolról az interneten keresztül, és természetesen ki-be 
is kapcsolhatod őket. Létrehozhatsz időzített ki/bekapcsolásokat, csoport-beállításokat, az 
app-ban módosíthatod számos eszköz üzemmódját (pl. impulzuskapcsolásra állíthatod át 
őket), és létrehozhatsz egymást vezérlő parancsokat több eszköz és szenzor között is. 

Tekintettel a gyorsan bővülő és változó funkciókra, az eWeLink app leírását külön leírásban 
találod itt: http://support.marketcom.hu/ 

 

 

Hibaelhárítás 
 

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása, vagy később a használat során tapasztalsz hibát, 
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/ 


