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Használati útmutató 
 

SONOFF TH10, TH16, POW R2 és Dual R2 okos kapcsolóreléhez 
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Az eszköz áttekintése 
 

 

A Sonoff TH10, TH16, POW (R2) és Dual (R2) WiFi-s relék: 
 

 

 

 

 

 

  

levehető védőborítás  
(1 csavarral rögzített)  

a bemenő tápkábel 
és a fogyasztó felé 
menő kimenő 
kábelek közös 
bekötési helye 

Nyomógomb: 

Sonoff Dual kivételével: 
Rövid nyomásra: relé KI/BE kapcsolása 

Hosszabb (kb. 7 másodperc) nyomás esetén 
telefonnal való párosítási üzemmód indítása 

TH10, TH16, POW:  
A védőborítás alatti rejtett WiFi állapot LED (kék)  

 folyamatosan ég = kapcsolódva az eWeLink 
felhőre 

 lassan villog= nincs kapcsolódva a WiFi-re 
 kettesével villog = kapcsolódva a WiFi-re de nem 

éri el az eWeLink felhőt 
 hármasával villog = párosítási üzemmód, az eszköz 

készen áll a telefonnal való párosításra és a WiFi 
hálózat beállítására 

Dual: 
A védőborítás alatti rejtett LED: relé KI/BE állapot  

Csak TH10 és TH16 esetén: 
SI7021 és DS18B20 szenzorok 
csatlakoztatási helye 
 

TH10, TH16, POW:  
A védőborítás alatti rejtett LED: relé KI/BE állapot 
(piros) 

Dual: 
A védőborítás alatti rejtett WiFi állapot LED (kék) 
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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 okos kapcsolórelé beszerelése 
 

A Sonoff kapcsolórelé telepítése a villanyszerelés terén való jártasságot igényel. Ha ezzel 
nem rendelkezel, bízd a szerelést szakemberre! 

1. Az okoskapcsoló beszerelése előtt áramtalanítsd a feszültség alatt levő vezetéket és a 
szerelés megkezdése előtt fázisceruza használatával bizonyosodj meg arról, hogy a 
fázisvezeték nincs feszültség alatt! 
 

2. A kapcsolórelé beszereléshez csak a fázisceruzára-csavarhúzóra lesz szükséged. Első 
lépésben egy csavarhúzóval csavard ki a bekötési helyet takaró műanyag fedőlap 
csavarját és vedd le a fedőlapot! 

         

3. TH10, TH16 és POW R2 esetén az alábbi hat bekötési pontot fogod látni: 
 

 L input: ide kerüljön az elektromos 
hálózatra rákötött (vagy 
villásdugóval konnektorba dugott) 
fázisvezeték. 

  vagy E (2 db): ide kerüljön az 
elektromos hálózatra kötött és az 
elektromos fogyasztóba bekötött 
védőföld, 

 N (2 db): ide kerüljön az elektromos 
hálózatra kötött és az elektromos 
fogyasztóba bekötött nullvezető 
kábel, 

 L Output: ide kerüljön a fogyasztóba 
bekötött fázisvezető kábel (kapcsolt 
fázis). 
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A két áramkör vezérlésére képes Sonoff Dual típusnál esetén ettől eltérő elrendezéssel 
találkozhatunk, és ebben a készüléktípusban nincs a védőföldnek aljzata: 
 
 L input: ide kerüljön az elektromos 

hálózatra rákötött (vagy 
villásdugóval konnektorba dugott) 
vezeték fázisvezetője. 

 N (3 db): ide kerüljön az elektromos 
hálózatra kötött és a két vezérelt 
elektromos fogyasztóba bekötött 
nullvezető kábel, 

 L Out1: ide kerüljön az egyik vezérelt 
fogyasztóba/áramkörbe bekötött 
fázisvezető kábel, 

 L Out2: ide kerüljön a másik vezérelt 
fogyasztóba/áramkörbe bekötött 
fázisvezető kábel. 

 
  

 
 
A vezetékek könnyebb beillesztéséhez érdemes egy csavarhúzóval lenyomni az érhüvely 
feletti műanyag gombot majd a vezetéket az érhüvelybe illeszteni. 
 

 
 

4. A vezetékek bekötése után csavarhúzó segítségével helyezzük vissza a bekötési 
helyet takaró műanyag védő lapot!  
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5. Amennyiben a TH10/TH16 reléhez vásároltál SI7021-es hőmérséklet- és 
páratartalom-szenzort vagy DS18B20 hőmérőt is, csatlakoztasd a relé oldalán levő 
csatlakozó-aljzatba a szenzor kábelét (még mielőtt áram alá helyezed a relét). 
 

 
 
 

6. Végezetül feszültség alá helyezhetjük a bekötött relét. 
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Az okoseszköz WiFi-re kapcsolása és a telefonnal való párosítása (első 
használatkor) 
 

1. 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). 

2. 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. 
 

3. Nyomd meg és tartsd nyomva az eszközön található párosító gombot (lásd a korábbi 
Eszköz áttekintése részt) kb. 7 másodpercig, amíg az eszköz nem vált konfigurációs 
üzemmódba, ezt a LED hármas villogással jelzi, azaz a LED háromszor gyors egymásutánban 
villog, majd kis szünet után újból három villanás jön…                                                                              
 

4. 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! 
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  Kapcsolódási mód kiválasztása 
 
Az eWeLink app több opciót fog mutatni. Az okoseszköz hozzáadásához az első, „Quick 
Pairing” (gyors párosítás) opciót kell választanod, majd alul megérinteni a „NEXT” 
(Következő) gombot. 
 
 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.  
 
 A telefont helyezd az okoseszköz közelébe, majd indulhat a párosítás folyamata.  
 
Az App ekkor elindít egy automatikus keresést, hogy megkeresse a közeledben levő, még 
nem párosított Sonoff / SmartWise okoseszközt, csatlakozzon, majd beállítsa a megadott 
WiFi kapcsolati beállításokat. Ehhez a folyamathoz a telefon képernyőjén elindul egy 
visszaszámlálás, jelezve, hogy legfeljebb meddig tart a keresés. A sikeres kapcsolódás és 
konfiguráció után az okoseszköz újraindul, felkapcsolódik a WiFi hálózatra és megjelenik az 
eWeLink app-ban. 
 
Ha minden rendben megy, jellemzően 40-50 másodpercnél nem tart tovább a teljes 
folyamat. 

Ha nem sikerülne a párosítás… 
Ha a készüléked esetleg régebbi, az 1.6.0 verziónál korábbi alapszoftver (firmware) verzióval került gyártásra, 
akkor a Quick Pairing módszerrel nem tudod az App-hoz párosítani a Sonoff relét, és a  lépésben 3 perc alatt 
sem talál egymásra a telefonod és az okoseszköz. Ebben az esetben, a „Pairing failed”, azaz a „Párosítás 
meghiúsult” képernyő alján (vagy a párosítási kezdőképernyő alján) válaszd a „Compatible Pairing Mode” 
gombot vagy szöveges linket. A képernyőn instrukciókat kapsz arról, hogy a továbblépéshez nyisd meg a 
telefonodon a Settings / Beállítások app-ot és a WiFi beállítások képernyőn keress meg egy ITEAD-****** 
vagy eWeLink-******  azonosítójú WiFi-eszközt és csatlakozz hozzá az 12345678 jelszó megadásával. (Ha 
elsőre nem sikerülne kapcsolódni, kapcsold ki majd újra kapcsold be a telefonon a WiFi-t, és próbáld meg újra.) 
Sikeres WiFi kapcsolódás után térj vissza az eWeLink app-hoz, és kattints a „NEXT” gombra. A készülékhez 
kapcsolódás újraindul, és sikeres párosítás esetén megjelenik a következő lépés képernyője.) 
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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 
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 az eszközt, várj néhány másodpercet, mivel elképzelhető, hogy az 
okoseszköz még nem csatlakozott fel a WiFi hálózatodra.   

Sikeres kapcsolódás esetén az eszközön a WiFi állapot LED (lásd a korábbi Eszköz 
áttekintése részt) folyamatos világítással jelzi, hogy felkapcsolódott a WiFi hálózatra és 
eléri az eWeLink felhőt. Az app-ban pedig megjelenik és kapcsolható lesz a frissen beállított 
eszköz. 

 

 

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 Sonoff okos kapcsolórelé működtetése  
 

A TH10, TH16 és POW (R2) okos kapcsolórelé - mobiltelefonos eWeLink app nélküli – ki/ 
bekapcsolása a relén levő gomb (lásd a korábbi Eszköz áttekintése részt) segítségével is 
lehetséges, rövid gombnyomással. 

A Sonoff Dual relén nincs fizikai ki/be kapcsoló gomb, a kétcsatornás relé csak mobiltelefon 
app-ból vezérelhető. 

 

 

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. 
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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/ 

 


