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Használati útmutató 
 

SMARTWISE szalagfüggöny motor 
RF távirányítóval 
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Technikai specifikáció 
 

 Motor: 
 max. támogatott roló / roletta méret: kb. 2,5m x 3,5m 
 max. támogatott roló tömeg: kb. max 10 kg 
 szükséges betáp: DC 12V/1000mA 
 motor sebessége: 55 RPM 
 motor nyomatéka 1,35 Nm 
 motor teljesítménye: max. 14,4W 

 
 Tölthető akkumulátor: 

 Kapacitása: 12V / 1200mAh 
 Napi 2-3 fel-lehúzás esetén kb. 20-80 napot bír ki akkumulátoros működésről az akku 

töltés nélkül 
 Amennyiben nincs elegendő napsütés vagy intenzív használat következtében az 

akkumulátor lemerül, akkor az akkumulátor feltölthető 12V DC tápról is. 
 

 Napelem (az akkumulátor töltésére): 
 A rajta levő öntapadós matricával a napelem az ablaküvegre erősíthető 
 Teljesítmény：1,5W 
 Névleges kimeneti feszültség：17,5V ± 0.5V 
 Névleges kimeneti áram: 80mA 
 Üzemi hőmérséklet-tartomány：-20ºC - 100 ºC 
 DC kimenet：12.5V±0.5V 

 
 Távirányító: 

 Frekvencia: 433.92 MHz, Dooya kódolás 
 maximális vezérlési távolság (akadálymentes módon): kb. 20 méter 
 Elem: 1 db CR2450 gombelem 

  
 
Termék szett tartalma: 
  

 motor (beépített akkumulátorral) 
 napelemes panel, vezetékkel 
 fali tartó, 
 a fali tartó felszereléshez / pozícionálásához szerelési sablon 
 erős kétoldalú ragastós matrica (piros) 
 RF távirányító (elemmel) 

 

  



 

© 2018-2020 MarketCom Kft. Minden jog fenntartva.  4. oldal 

Áttekintés 
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Fali tartó a 
motorhoz 

3 gombos RF 
távirányító és fali 
tartója 

Szalagfüggöny 
motor 

Kétoldalú 
extra erős 
kétoldalú 
ragasztószalag 
(fali tartó 
rögzítésére) 

Méretező / pozícionáló segédlet a 
motor felszereléséhez 

Három féle fogaskerék / láncadapter 
a különböző gyöngyláncokhoz és 
húzózsinórokhoz 
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Háromállású rejtett kapcsoló 
Középen: KIKAPCSOLVA 
Jobb oldalon: BEKAPCSOLVA  

Tápkábel / napelem vezeték 
csatlakozó aljzata 

Motor leoldása 
a fali tartóról 

FEL / STOP / LE 
motorvezérlő gombok 
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Az eszköz rövid bemutatása 

 
A SmartWise roló / szalagfüggöny motor ideális megoldás gyöngyláncos vagy húzózsineges rolók és 
roletták utólagos motorizálására, okosítására. A motor beépített saját akkumulátorral működik, 20-80 
nap működési idővel. Hálózati csatlakozó nélkül is használható, mivel akkumulátorhoz tartozó 
napelem, az ablakra erősítve hosszabb távra is elegendő mennyiségű energiát biztosít a motornak. Az 
akkumulátor lemerülése esetén 12V DC tápegységről (nem tartozék) is tölthető a motor. 
 
A motor nem csak a készüléken lévő gombokkal, hanem csomagban található RF távirányítóval is 
vezérelhető. 
 
SmartWise RF Bridge Pro for Shutters RF átjáróval együtt használva (mely nem a termék 
része) eWeLink app-ból távolról is vezérelhető, automatizálható és időzíthető is. Nem csak nehezen 
elérhető helyen levő rolók és roletták távirányítására, hanem azok automatizálására, okosítására is 
alkalmas. 
 
A SmartWise roló / roletta mozgató motorja szinte minden típusú szalagfüggöny, reluxa, római róló, 
zebra roló, dupla roló, sávos roló, bambuszroló, harmonikaroló, raffroló, sötétítő roló, pliszé függöny, 
és más roló vagy roletta típus utólagos motorizálására és automatizálására alkalmas. 
 

 
 
Különböző típusú gyöngyláncos vagy egyszerű húzózsinóros rolókkal egyaránt működik, köszönhetően 
a három különféle fogaskeréknek / láncadapternek, melyek a legmegfelelőbb illesztést biztosítják 
műanyag, fém vagy textil zsinórokhoz is. (A motor nem használható forgórudas, húzórudas és 
hajtókaros típusokkal). 
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Az eszköz telepítése 
 

Eszköz bekapcsolása 
 

A motor alján levő hosszúkás mélyedésben található egy kis 
pöcök, alapértelmezésben középállásban, mely a motor 
kikapcsolt állapota. 

A termékhez kapott PIN-tű segítségével óvatosan (mert erős 
nyomásra a pecek eltörhet) húzzuk a kapcsolót a motor ábra 
szerinti állásában középről jobb felé. 

Ezzel bekapcsoltuk a motort.  

Ha később átmenetileg nem használjuk a motort, húzzuk 
vissza a pöcköt középre a motor kikapcsolásához. 

 

RF távirányító párosítása 

 

A motor előlapon levő apró lyuk az RF párosításra szolgáló RF tanulási 
mód aktiválására szolgál, melyet a termékhez kapott PIN-tűvel tudunk 
aktiválni. 

Egy rövid gombnyomás után sípoló hangokat fogunk hallani a 
motorból, (és még mialatt a sípolást halljuk), nyomjuk meg az RF 
távirányító FEL vagy LE gombját az RF távirányítónak a motorral való 
párosítása végett.  

A sikeres párosítást hosszú sípszó erősíti meg. 
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Láncadapter / fogaskerék kiválasztása 
 
A szalagfüggöny motor különböző típusú gyöngyláncos vagy egyszerű húzózsinóros rolókkal egyaránt 
működik, köszönhetően a három különféle fogaskeréknek / láncadapternek, melyek a 
legmegfelelőbb illesztést biztosítják műanyag, fém vagy textil zsinórokhoz is. (A motor nem 
használható forgórudas, húzórudas és hajtókaros típusokkal). 
 
Következő lépésként válaszd ki a szalagfüggönyödhöz vagy rolódhoz leginkább illő fogaskereket / 
láncadaptert. A lenti ábra segít a választásban, de természetesen élőben való kipróbálás a 
legbiztosabb. 
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Az egyik fogaskerék / láncadapter gyárilag a motor tengelyén van, a 
másik kettőt a dobozban találod. 
 
 
 
A fogaskerék cseréjéhez a motor felső részének (a gomboktól 
messzebb eső végének) hátulján nyomd lefele a középen levő pecket, 
majd vedd le a motor tengelyét és a láncadapter védő műanyag 
borítást! 
 
Próbáld ki a három féle adaptert a szalagfüggöny /roló 
gyöngyláncával / húzózsinórjával, és a legmegfelelőbbnek tűnőt tedd 
rá a motor tengelyére.  
 
Na aggódj, ha mégsem ez az igazi, később is ki tudod cserélni majd. 
 
Tedd vissza a védőborítást a motorra! 
 
 
 
 

A motor felszerelése 
 

Ahhoz, hogy a motor képes legyen a szalagfüggöny zsinórját vagy gyöngyláncát húzni, a motort 
stabilan a falra kell rögzíteni.  

Ehhez a termék része egy fali tartó adapter, melyet attól függően rögzíthetünk, hogy a motort a falra 
(előre néző gombokkal) vagy az ablaknyílásba (oldalra néző gombokkal) szereljük-e fel a falra.  
 

 

Az ablaknyílásba, oldalra néző szerelés   A szoba felé néző szerelés 
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El kell majd döntened azt is, hogy a 
rolómotorhoz járó fali tartót (az ábrán 
középen) csavarral vagy a termékhez járó 
szupererős kétoldalú ragasztómatricával (az 
ábrán jobb oldalon) rögzíted-e a falon.  

 
Az adapter falra történő felerősítéshez 
praktikus szerelési sablon (az ábrán bal 
oldalon) jár a termékhez, mellyel pillanatok 
alatt kijelölhető a falon a megfelelő rögzítési 
pozíció (és a csavarok helye). 

 

 

 

 

 

Helyezzük fel a sablont a falra olyan módon, hogy a 
redőnyt húzó lánc vagy zsineg a képen látható módon 
a sablonon a kör alakú részen legyen átvetve, és a 
zsineg vagy lánc legyen teljesen feszes! 
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a) A fali adapter felszerelése az extra erős kétoldalú ragasztócsíkkal 

Amennyiben a kétoldalú extra erős ragasztócsíkot használjuk, akkor ennek a rögzítéséhez jelöljük 
meg a sablon alját egy ceruzával a falon.  

Majd a ragasztócsíkot helyezzük fel az adapter hátlapjára, majd a másik ragasztós oldalt fedő 
védőfólia eltávolítása után ragasszuk fel a falra a fali adaptert úgy, hogy az alja a ceruzával megjelölt 
vonalhoz essen. 

 

 

A matricával való felragasztás után ajánlott 12 órát várni a motor felhelyezésével, hogy a ragasztó 
megkössön és ne mozduljon el. 
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b) A fali adapter felszerelése csavarokkal 

Csavarral való rögzítés esetén az adapter hátlapja vagy a kis oldallapja is rögzíthető a falra, ahogy a 
lehetőségek engedik és ahogy a motor állása igényli. 

 

Hátsó felerősítés esetén a fali adapter hátlapján levő két csavarnyílást használjuk a tiplivel és 
csavarral való felerősítéshez:  

 

      

 

Oldalsó felerősítés esetén pedig a fali adapter oldalán levő két csavarnyílást használjuk: 
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A feli adapter felerősítése (és ragasztótapasz esetén 12 óra várakozás elteltével) a motor felső 
részébe illesszük bele a szalagfüggöny / róló zsinórját / gyöngyláncát, visszatesszük a láncot és a 
láncadaptert fedő védőborítást, majd a motort egyszerűen csak belecsúsztatjuk a fali tartó sínjébe 
oly módon, hogy a roló lánca / zsinórja feszesen álljon. A fali tartón a motort a racsnis tartón addig 
toljuk lefele, amíg azt a tartó feszes zsinórral / lánccal tartja. 

Készen vagyunk, máris kipróbálhatjuk a motor és a szalagfüggöny vezérlését a rajta levő gombokkal 
és az RF távirányítóval. 

 

 

FEL / LE irány ellenőrzése, megfordítása 

 

Ellenőrizd, hogy a FEL gomb valóban felfele húzza-e a rolót, és a LE 
gomb lefele, vagy épp fordítva. 

Ha fordított az irány, a motoron egyszerűen felcserélheted a forgási 
irányokat. Ehhez nincs más dolgod, mint egy PIN-tűvel vagy 
gemkapoccsal benyomni a motor előlapon levő apró lyukban levő 
gombot, és amint meghallod az ismétlődő sípoló hangot, (amíg még 
ütemesen sípol), még egyszer megnyomod a gombot röviden. 

Az irányok megfordítását a motor hosszú sípolással erősíti meg. 

Most már a FEL és a LE gomb (és a távirányító is) a nyilaknak megfelelő 
irányba húzza a függönyt. 

 

 

A művelet megismétlésével korlátlan számú alkalommal megfordíthatod 
a motor forgási irányát a gombokhoz képest. 
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Végállások beállítása 
 

Amint a motor fel van szerelve a függönyre stabilan, be kell állítani és a 
motoron a szalagfüggöny felső és alsó végállását jelző pozíciót, és el kell 
menteni a motoron. Ez arra szolgál, hogy ha fel vagy lehúzzuk a 
szalagfüggönyt, akkor a beállított végállásokon ne húzza túl a függönyt 
egyik irányba se. 

Ehhez nyomjuk meg a motoron a FELFELE nyíl gombot, amíg a 
szalagfüggöny el nem éri a legfelső kívánt állást. Ekkor középső STOP 
gombot 5 másodpercig tartsuk nyomva, a felső végállás elmentését rövid 
sípszó igazolja vissza.  

Majd a LEFELE nyíllal húzzuk le a függönyt a kívánt alsó végállásig, majd 
nyomjuk meg a STOP gombot. Az alsó végállás elmentését dupla sípszó 
igazolja vissza. 

 

Innentől a FEL vagy LE gombokkal a redőny csak a végállásig megy, ha csak 
a STOP gombbal meg nem állítjuk korábban. 

 

 

 

RF távirányító fali tartó felszerelése 
 

A távirányító fali tartóját a hozzá kapott csavarokkal vagy 
kétoldalú ragasztószalaggal (nem tartozék) szerelhetjük fel a 
falra.  

A mágneses tartóra egyszerűen csak helyezzük rá a 
távirányítót. 
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Motor leszerelése 
 

Amennyiben a motort le szeretnénk venni a fali tartóról, a motor alján található gomb (lásd a motor 
jelmagyarázaton) megnyomása és nyomva tartása mellett felfele le tudjuk csúsztatni a fali tartó 
sínjéről a motort. 

 

Gyári alapállapot visszaállítása 
 

Amennyiben törölni szükséges a végállásokat és az RF távirányító párosítást, 
állítsuk a motort vissza gyári alapállapotba. 

Ehhez nyomjuk meg PIN-tűvel a motor előlapon levő gombot röviden, majd a 
sípoláskor nyomjuk meg a középső STOP gombot hosszan. 

 

 

 

 

 

 

 

Az akkumulátor lemerülése esetén… 
 

Amennyiben a motor nem reagál a rajta levő gombok megnyomására, vagy sípoló hangot ad ki, akkor 
az akkumulátor lemerült, mert a napelem – kevés napsütéses idő miatt - nem tudta feltöltve tartani 
azt. Ekkor csatlakoztassuk egy 12V DC tápegység kábelét a napelemes vezeték helyére, és pár órán át 
töltsük az akkumulátort! 

Teljes töltésről, akkumulátoros működéssel kb. 20-80 napot képes működni a motor.  
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eWeLink okosvezérlés SmartWise RF Bridge Pro for Shutters-el 
 

Az eWeLink app-ból és felhőből való okosvezérléshez az RF-es szalagfüggöny motor távirányítóját 
párosítani kell (azaz le kell a jelét le kell másolni) a SmartWise RF Bridge Pro for Shutters átjáróval, 
mely nem a termék tartozéka, hanem külön termék. 

A párosítás után a szalagfüggöny motor időzíthető, eWeLink app-ból távolról vezérelhető. 

 

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/ 

 


