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Használati útmutató 
 

SONOFF RM433 8 gombos RF távirányító  
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A Sonoff RM433 8 gombos RF távirányító beüzemelése 
 

 

1. A Sonoff RM433 8 gombos távirányító beszerelt 12V-os (27A) elemmel érkezik, de a 
használat megkezdése előtt ki kell venned az elemnél levő szigetelő csíkot. Ehhez a 
távirányító hátlapját húzd lefele, hogy le tudd venni, majd vedd ki a csíkot az elem 
érintkezésénél. 

 

 
2. Használat előtt távolítsd el a távirányítóról a védőfóliát! 
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3. A távirányító párosítása más Sonoff eszközökkel: 

A távirányító 8 gombjára 8 különböző Sonoff RF-es készülék (vagy pl. két Sonoff 4CH Pro 
négycsatornás készülék csatornáinak) ki/be kapcsolását tudod beállítani.  

Az RF távirányító ezekkel a Sonoff termékekkel kompatibilis: Sonoff RF, Sonoff 
Slampher, Sonoff 4CH Pro, Sonoff RF Bridge 433,  Sonoff T1 EU, Sonoff TX T1, TX T2, TX T3 
villanykapcsolók. 

A párosításhoz vidd az RF távirányítót annak a már bekötött és üzemelő Sonoff eszköz 
közelébe, melyhez párosítani szeretnéd az RF távirányítót.  

Megjegyzés: ha több csatornás / több áramkörös eszközzel párosítod, pl. egy 
csillárkapcsolóval, vagy egy Sonoff 4CH Pro relével, akkor ki kell választanod, hogy az 
eszköz melyik csatornáját szeretnéd távvezérelni az adott gombbal. 

Az összepárosításhoz a Sonoff eszközön kell elindítanod először az RF párosítást (nem a WiFi 
párosítást!), ennek pontos módját az eszköz leírásában találod meg.  

Majd nyomd meg a 8 gombos RF távirányítón azt a gombot, melyet a Sonoff eszköz 
távirányítására szeretnél beállítani. A sikeres párosítást az eszköz egy rövid sípolással erősíti 
meg.  
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4. Távirányító használata D1 Dimmer okos fényerőszabályzós relével 

A Sonoff D1 okos fényerőszabályzós relével használva az egyes gombok előre definiált 
funkcióval bírnak: 

 

 

 

 

 KI/BE kapcsolás  

 
 röviden: magas fényerő röviden: magasabb fényerő  
hosszan: fényerő csökkentés hosszan: fényerő növelése 
 
 röviden: kis fényerő röviden: közepes fényerő 
 hosszan: fényerő LE hosszan: fényerő csökkentés  
 
 hosszan dupla villanásig hosszan: a dimmer WiFi  
 RF párosítás törölve  párosítási üzemmódba kerül 

 4 másodperc után 
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A Sonoff 4 gombos RF távirányító használata 
 

A beállított Sonoff eszköz távirányításához nyomd meg a Sonoff 
RM433 8 gombos RF távirányító egyik gombját. Az eszköz adott 
csatornája ki / be fog kapcsolni. 

 

 

 

 

 

 

 

A távirányító becsúsztatható a (külön termékként árusított) fali tartóba, mely mágnesesen 
tartja a távirányítót. 
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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/ 

 

 

 


