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Használati útmutató 
 

SmartWise 4 gombos programozható RF távirányítóhoz  
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A SmartWise 4 gombos programozható RF távirányító beüzemelése 
 

1. A Sonoff RF távirányító elem nélkül érkezik, így első lépésben egy CR2032 típusú 
gombelemet kell a távirányítóba szerelned (nem tartozék). Ehhez egy kis méretű 
csavarhúzóval csavard ki a távirányító hátlapján levő 3 kis csavart és helyezd be a 
gombelemet. A művelet végeztével illeszd össze a távirányító két részét és rögzítsd öket a 
3 csavarral. 
 

2. Használat előtt távolítsd el a távirányítóról a kékes színű védőfóliát! 
 

3. A távirányító alapállapotba állítása, a gombok kódjának törlése: 

Első használat előtt állítsuk alapállapotba az eszközt. Ehhez nyomjuk meg egyszerre az 
„A” és „B” gombot, és tartsuk nyomva addig, míg a kis kék LED egymás után háromszor 
fel nem villan. Ekkor csak az egyik gombot engedjük fel, a másikat tartsuk lenyomva 
továbbra is, és a felengedett gombot (a másik nyomva tartása mellett) nyomjuk meg 
háromszor egymás után. Ekkor a kék LED gyors villogásba kezd, ekkor törlődik az összes 
eddigi gomb RF beállítása. Néhány másodperc után felengedheted a gombokat. Az 
alapállapotba állítás után egyik gomb megnyomásakor sem fog felvillanni a kék LED. 

4. Az egyes gombok beállítása, más RF távirányítók jelének másolásával 

A SmartWise távirányító használni tervezett gombjait első használat előtt be kell 
programozni egy másik, fix kódos távirányító jelének lemásolásával.  

A SmartWise programozható RF távirányító képes pl. az alábbi távirányítók jelének másolására:  Sonoff 4 
gombos távirányító, Sonoff 8 gombos fali/asztali távirányító, SmartWise fali RF érintős kapcsolók. 

Kövesd a következő lépéseket: 

a) A párosításhoz tedd a SmartWise programozható RF távirányítót és a lemásolandó / 
klónozandó távirányítót szorosan egymás mellé.  

b) Nyomd meg a SmartWise programozható távirányítandón a beállítandó gombot  
kb. 2 másodpercig, amíg a kék LED kétszer fel nem villan, ekkor a gomb párosításra 
kész és a beépített kis RF vevő figyeli a másik távirányító jelét, majd (a gomb 
folyamatos nyomva tartása mellett)  

c) a lemásolandó másik távirányítón nyomd meg egyszer a lemásolandó gombot. A 
sikeres másolást a SmartWise programozható távirányító háromszori kék LED 
villanással jelzi. 

d) A gomb mostantól a lemásolt gombnak megfelelő jelet adja ki, a gomb 
megnyomására kék fénnyel villan egyet. 
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A SmartWise 4 gombos RF távirányító használata 

 

Egy párosított eszköz távirányításához nyomd 
meg a SmartWise 4 gombos programozható RF 
távirányító egyik beállított gombját. Az eszköz 
adott csatornája  
ki / be fog kapcsolni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A távirányító műanyag előlapja mozgatható, 
rácsúsztatható a gombokra, hogy azokat védje a 
véletlen benyomódástól (zsebben, táskában stb.) 
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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/ 

 

 

 


