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Használati útmutató 
 

SONOFF GK200MP2-B eWeLink-kompatibilis beltéri kamerához  
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Az eszköz áttekintése 
 

 

 

 fényérzékelő 

 kamera lencse 

 

 Infra fény (éjszakai üzemmódban) 
 

 mikrofon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 tápegység csatlakozási pont 

 SD kártya helye (a kártya nem tartozék) 

 LAN kábel csatlakoztatási aljzat 

 RESET gomb 

 

 

 hangszórók  
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Előkészületek, eWeLink app letöltése, felhasználói fiók létrehozása  
 

A Sonoff és a SmartWise márkájú eszközökhöz a gyártók Apple (iOS) és Android 
okostelefonokra az eWeLink nevű ingyenes app-ot biztosítják. Az eWeLink app segítségével 
párosíthatók össze az eszközök a telefonnal, állítható be a WiFi hálózat az eszközökön, 
valamint ennek segítségével lehet az eszközök állapotát távolról lekérdezni és ki-bekapcsolni 
őket az interneten keresztül. Az app-ban lehet időzített ki/bekapcsolásokat is létrehozni, 
valamint az eszközök üzemmódját és beállításait módosítani.  

Ha még nem használtál Sonoff vagy SmartWise okoskészüléket a telefonoddal korábban, és 
nincs még telepítve az eWeLink app, kövesd az alábbi lépéseket az App telepítésére. 

1. Töltsd le az “eWeLink” app-ot az Android vagy Apple/iOS telefonodra és telepítsd! 

Keress rá az “eWeLink” névre az Apple AppStore-ban vagy Android esetén a Google Play-
ben, és az „eWeLink – Smart Home” app-ot telepítsd az ingyenes app-ot az 
okostelefonodra. 

         

2. Felhasználói fiók létrehozása 
 
Az App első indításakor a telefon megkérdezhet minket, hogy megengedjük-e, hogy 
értesítéseket jelenítsen meg számunkra az eWeLink. Javasoljuk, ennek engedélyezését az 
ALLOW/Megenged opció választásával.  
 
Ez lehetővé teszi, hogy ha később az App-ban a felvitt okoseszközöknél beállítjuk, hogy az 
okoseszköz ki/bekapcsolásról vagy más riasztásról kérünk értesítést, akkor azok valóban 
meg is jelenjenek.  
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Az App-ban az első teendőd egy eWeLink felhasználói fiók létrehozása lesz. Ehhez kattints 
a nyitóképernyő alján levő „REGISTER” gombra. A felhasználói fiók létrehozásához a 
rendszer csak egy email címet kér, más személyes adatodra nincs szüksége. Fontos, hogy 
érvényes email címet adj meg, mivel a rendszer a megadott email címre egy rövid 
számkódot küld el a következő lépésben, melyet (30 percen belül) a következő képernyőn 
be kell írnod, igazolva ezzel, hogy pontosan adtad meg az email címed.  

Ha nem érkezik meg pár percen belül az email, benne az aktivációs kóddal, érdemes megnézned az email 
címedhez tartozó spam / levélszemét mappát, hátha a szolgáltató tévesen kéretlen reklámlevélnek nézte a 
levelet. 

Az emailben kapott ellenőrző kód nélkül nem tudsz továbblépni. A következő képernyőn 
gépeld be az emailben érkezett kódot, és a eWeLink felhasználói fiókodhoz megadni kívánt 
jelszavadat.  

Javasoljuk annak az általános irányelvnek a követését, hogy más jelszót alkalmazz itt, mint más felhasználói 
vagy email fiókodban, de feltétlenül mást, mint olyan érzékeny / bizalmas helyeken, mint pl. internet-banki 
hozzáférésed. 

A frissen létrehozott email cím + jelszó párost megadva a „LOGIN” gomb megnyomásával 
azonnal be is jelentkezhetsz az alkalmazásba.  

Az alkalmazás telepítése később más telefonra: 
Ha később telefont váltasz és az új készülékre is telepíted majd az eWeLink app-ot, legközelebb ne hozz létre 
új felhasználói fiókot, csak jelentkezz be korábban létrehozott felhasználói névvel (email címmel) és jelszóval! 
A rendszer megjegyzi a felhasználói fiókodhoz kapcsolt eszközöket, így azokat nem kell újból felvinned, hanem 
azonnal vezérelni tudod majd őket bejelentkezés után. 
Megjegyzés: egyszerre egy felhasználói névvel egy eszközön lehetsz majd bejelentkezve. Ha több készüléken 
is használnád egyszerre az app-ot, érdemes lehet inkább egy másik fiókot regisztrálnod, és megosztani vele a 
hozzáférést, hogy ne kelljen újra és újra bejelentkezned. 
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A Sonoff GK200MP2-B kamera beüzemelése, WiFi / LAN beállítása 
 

1. Csatlakoztasd a kamerát a 230V-os elektromos hálózati konnektorba! 
 

2. A kamera hamarosan elindul, és amint párosításra készen áll, a hangszóróján „please use 
mobile phone for WiFi configuration” (használd a mobiltelefonod a WiFi beállításához) 
hangüzenettel jelzi.  

Ha később a kamerát más WiFi hálózatra át szeretnéd telepíteni, vagy csak bekapcsolás után nem indul el a 
kapcsolódási üzemmód automatikusan, a kamerát állítsd gyári alapállapotba. Ezzez a kamera alján található 
„RESET” gombot tarts nyomva kb. 3 másodpercig, amígy a kamera újra nem indul, majd max. fél perccel 
később elhangzik a kamera a hangszóróján „please use mobile phone for WiFi configuration” (használd a 
mobiltelefonod a WiFi beállításához) hangüzenet. 

3. Közben csatlakozz fel a telefonoddal arra a 2.4 GHz-es WiFi hálózatra, melyre az 
okoseszközt szeretnéd majd felkapcsolni.  

Annak érdekében, hogy a telefonod biztosan ugyanarra a WiFi eszközre kapcsolódjon, mint amelyre a telepítés 
helyén az okoseszköz is fog, érdemes a telefonon a WiFi-t kikapcsolni, majd az okoseszköz mellé helyezve újra 
bekapcsolni. Ez különösen olyan környezetben fontos, ahol több WiFi hálózati eszköz is működik (pl. WiFi 
jelerősítők, WiFi jelismétlők, több WiFi router vagy WiFi switch). 

4. Ellenőrizd a telefon beállításai között, hogy az eWeLink appnak a telefonon van-e 
hozzáférése a telefon helyadataihoz.  
 
Erre az eWeLink app-nak szüksége lesz, mivel régiónként / országonként más és más 
beállítások lehetnek a WiFi-hez szükségesek. E nélkül az okoseszköz nem párosítható. 
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5. Nyisd meg a telefonodon az eWeLink app-ot, majd érintsd meg a képernyő alján középen 
levő ”+” gombot, majd a következő lépések szerint vidd fel az okoseszközödet! 

 

  

   
 
 
  Kapcsolódás indítása 
 
Az eWeLink app több opciót fog mutatni. Az okoseszköz hozzáadásához a jobb felső 
sarokban levő „All devices” opciót kell választanod, majd a megjelenő listában a „Camera”, 
majd az „eWeLink IoT Camera” opciót választani.  
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 Kapcsolódási mód kiválasztása  
 
Az eWeLink app két kapcsolódási módot fog kínálni:  
 
a) Sound pairing (Hang párosítás) 
b) Add Manually (Kézi beállítás) 
 
WiFi használata esetén válaszd a teljesen automatikus Sound pairing (hang párosítás) 
módot és lépj tovább a „NEXT” (Tovább) gombbal! Ha már elhangzott a kamera 
hangszóróján a „please use mobile phone for WiFi configuration” (használd a 
mobiltelefonod a WiFi beállításához) hangüzenet, lépj tovább az alsó „You have heard the 
beep” (Hallottam a hangjelzést” gombbal.  
 

Ha vezetékkel csatlakoznál a LAN-hoz, vagy nem sikerülne a WiFi párosítás… 
... akkor válaszd az „Add Manually” (Kézi beállítás) módszerrel. Ehhez a kamerát csatlakoztatnod kell 
vezetékes hálózati kábellel az ethernet hálózathoz, és az „Enter DID” mezőbe beírni a kamerán levő készülék 
egyedi azonosítót, vagy a mező jobb oldalán levő ikonnal a telefon kamerája segítségével beolvasni a kamerán 
található QR kódot, majd elindítani a párosítást. 

 Add meg a WiFi hálózat jelszavát! 
 
A WiFi hálózat azonosítóját (SSID-t) jellemzően nem kell beírnod, mivel az app ezt átveszi a 
telefonod aktív WiFi kapcsolatától. 
 
Ha esetleg nem lenne a WiFi hálózatnak jelszava (amit nem ajánlanak a hozzáértők), akkor 
hagyd a jelszó mezőt üresen!  

Ha van a WiFi router-en külön Guest (azaz Vendég hálózat) esetleg érdemes az eszközt arra csatlakoztatni. 

Megjegyzés: az eszköz csak a 2.4 GHz WiFi hálózatokat támogatja csak, az 5 GHz-es WiFi-t 
nem.  
 
 Ellenőrizd, hogy a telefon hangereje hangosra van-e állítva, majd a telefont helyezd a 
kamera közvetlen közelébe, és érintsd meg a „Next” (Tovább) gombot.  
 
A telefon változó frekvenciájú sípoló hangokat fog kiadni kb. fél-egy percig, hogy átküldje a 
kamerához így a megadott WiFi kapcsolati beállításokat. Ehhez a folyamathoz a telefon 
képernyőjén elindul egy visszaszámlálás, jelezve, hogy legfeljebb meddig tart a keresés és 
konfiguráció. A sikeres kapcsolódást a kamera hangüzenetekkel (pl. „WiFi connected” (WiFi 
kapcsolódva) igazolja vissza, majd a kamera felcsatlakozik a WiFi-re és kb. 1 perc elteltével 
a telefonon megszűnik a sípolás, és megjelenik a következő képernyő. 
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 Végezetül válassz egy nevet a párosított eszköznek, ez fog megjelenni az App-ban a 
készülék neveként. Egy beszédes név megadása különösen fontos akkor, ha több kamerát, 
LED-szalagot, okoskonnektort, villanykapcsolót vagy kapcsolórelét is használsz otthon. A 
név elmentésével a végére is értél a párosításnak. A sikeres elmentést felugró ablak erősíti 
meg. 
 

     

Ha esetleg a beállítás végeztével az eWeLink App még „offline”-nak, azaz nem 
csatlakozottnak mutatná a kamerát, várj néhány másodpercet, mivel elképzelhető, hogy az 
okoseszköz még nem csatlakozott fel a WiFi hálózatodra.   

 

 
Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása… 
 

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása, akkor látogass el a Sonoff / SmartWise GYIK 
(Gyakran Ismételt Kérdések) weblapunkra, ahol áttekintheted a leggyakoribb hibaokokat és 
azok megoldásait.  

A párosítási hibák 95%-ban ez segít megoldani a gondot, legtöbbször nem hibás a készülék és 
nincs szükség a cseréjére. 

A weblapot itt találod: http://sonoff-faq.marketcom.hu/ 
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A kamera felszerelése 

 
A kamerát párosítás után telepítheted a végleges helyére. Állhat pulton, bútoron vagy 
felszerelheted a kamerához adott tartóval a falra vagy a plafonra. Olyan helyre telepítsd, 
ahol nem éri állandó napfény, és nincs kitéve nedvesség veszélyének.  

 

 

 

Ha a plafonra telepíted fejjel lefelé, a (jobb felső sarokban 
levő) „...” alatti „Settings” (Beállítás) menüpontban 
tükrözheted a kamera képét a „Rotate” opció 
bekapcsolásával.  
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A kamera működtetése  
 

A kamera képét P2P (peer-to-peer), azaz szerver nélkül közvetlenül éred majd el.  

A kamera képét valós időben megnézheted, akár teljes képernyőn is, SD vagy nagyobb, HD 
felbontásban is, illetve megjelenítheted majd az eWeLink app-ból vezérelt okoskapcsolók (pl. 
elektromos kapunyitó, garázskapu nyitó, stb.) vezérlőfelületén is, hogy azonnal ellenőrizni 
tudd a kapcsolás eredményét. 

Ezt az adott eszköz felületén jobb felül levő kamera ikonra kattintva indíthatod el, majd a 
megjelenő listában a már telepített eWeLink kamerák közül választhatod ki a megjelenítendő 
kamera képét.  

 

A kamerát körbe forgathatod, és megdöntheted, hogy körülnézz. Az “activity alert” 
értesítéssel értesítést/riasztást küldhetsz a telefonodra. A hangszórón keresztül hangüzenetet 
küldhetsz távolról a kamerára, megoszthatod a kamera képét másokkal, és rögzítheted is a 
kamera képét. 

Ha SD kártyával használod, (mely nem tartozék), akkor a kamera képes riasztást küldeni a 
telefonodra és automatikusan rögzíteni az SD kártyára egy 10 másodperces videót, amikor 
mozgást érzékel. A mozgásérzékelés elsősorban tárgyak mozgásának érzékelésére van 
kifejlesztve, nem emberi mozgásra, így a fényviszonyok változása, növények árnyékának 
változása, repülő vagy mozgó állatok mozgása is aktiválhatja. A hamis riasztások 
csökkentésére a mozgásérzékelés érzékenysége kisebbre, „low level”-re állítható. 

A beépített 2 db éjszakai világító infravörös fény LED az éjszakai működést segíti, max 15 
méteres hatósugárral. A funkció a fényviszonyok alapján automatikusan aktiválódik.  
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Gyári alapállapotba állítás 
 

Ha újra szeretnéd párosítani a kamerát másik eWeLink fiókkal, vagy más WiFi hálózatra 
csatlakoztatni, akkor a készülék alján található RESET gomb kb. 3 másodperces nyomva 
tartásával gyári alapállapotba állthatod. A sikeres reset-elést hangüzenet erősíti meg.  
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A kamera eWeLink funkciói 
 

 

 

 

 részletes beállítási
 menü 

 

 

kamera képe 

 

 

 teljes képernyő
 kamera kép 
 
 felbontás SD/HD 
 
 némítás 

a kamera megosztása 

 kép készítése  
hangüzenet küldése 
 videó rögzítése 

 

 

kamera forgatása 
és döntése 
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További 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/ 

 
Az okoseszköz alapszoftverének (firmware-ének) frissítése 
 

A Sonoff és a SmartWise márkájú eszközök alapszoftveréből (firmware-éből) a gyártók 
rendszeresen adnak ki friss verziót, folyamatosan bővítve az eszközök képességeit. 

A legfrissebb szoftververziót az eWeLink szoftverben töltheted le és telepítheted egy 
kattintással az okoseszközre. 

A funkció leírását (az előző részben említett külön) eWeLink használati útmutatóban találod. 

 

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/ 


