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Návod ako spárovať RF zariadenia zo Sonoff 

zariadeniami podporujúce RF pripojenie. 

Zariadenia podporujúce RF 433MHz pripojenie k Sonoff zariadeniam 

Dotykový vypínač Sonoff T433 RF 

Dotykový bezdrôtový RF vypínač VH1G 

Dotykový bezdrôtový RF vypínač VH2G 

Dotykový bezdrôtový RF vypínač VH3G 

Bezdrôtový diaľkový ovládač 433MHz - 4 tlačítka  

Všetky ostatné zariadenia podporujuce 433MHz. 

1. Zariadenie je potrebné, aby bolo pripojenie k elektrickej sieti. 

 

Dvakrát Rýchlo stlačte tlačidlo "SET" na Sonoff RF zariadení alebo (na zariadení ktoré 

podporujú RF pripojenie: napr. Slampher, Sonoff 4CH Pro R2), červená LED na Sonoff RF / 

Slampher bude blikať raz a potom stlačte jedno z tlačidiel A B C D na ovládači raz na niekoľko 

sekúnd nastane spárovanie zaradenia. Ak ho spárujete s A, môžete stlačením tlačidla A 

zapnúť / vypnúť zariadenie. 

 

Obrázok 1 

2 krát rýchlo stlačenie tlačidla SET kontrolka začne blikať 

 
 

 

 

http://www.sonoff.sk/kategoria/dotykove-vypinace/dotykovy-vypinac-sonoff-t433-rf/
http://www.sonoff.sk/vyhladavanie/?search=Dotykov%C3%BD+bezdr%C3%B4tov%C3%BD+RF+vyp%C3%ADna%C4%8D+VH
http://www.sonoff.sk/vyhladavanie/?search=Dotykov%C3%BD+bezdr%C3%B4tov%C3%BD+RF+vyp%C3%ADna%C4%8D+VH
http://www.sonoff.sk/vyhladavanie/?search=Dotykov%C3%BD+bezdr%C3%B4tov%C3%BD+RF+vyp%C3%ADna%C4%8D+VH
http://www.sonoff.sk/kategoria/zabezpecovacia-technika/bezdrotovy-dialkovy-ovladac-433mhz-4-tlacitka/
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Obrázok 2 

Potom stlačte tlačidla na RF 433MHz zariadení zariadenie sa sparuje s ovládačom A potom 

môžete ovládať zariadenie aj cez ovladať 

 
Ak chcete vymazať zariadenie RF 433 MHz a zrušiť párovanie, musíte rýchlo stlačiť tlačidlo 

"SET" na Sonoff RF / Slampher 3 krát za sebou. Ak stlačíte tlačidlo krátko 1 krát "SET", 

tlačidlo prepínača sa bude chovať manuálne zapnutie / vypnutie spotrebiča / žiarovku. 

 
 

Postup je rovnaký aj pri ostatných zariadeniach  napr. Dotykový vypínač Sonoff T433 RF, 

Dotykový bezdrôtový RF vypínač VH1G/2G/3G 
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Upozornenie: 

Každé zariadenie SONOFF podporujúce pripojenie RF 433MHz zariadenia može mať iba jedno 

RF 433 MHz zariadenie. Nie je možné napríklad na SONOFF RF alebo SLAMPHER pripojiť 2 a 

viac RF 433MHz tlačidla vždy bude fungovať len posledné sprarované tlačidlo sprárované 

zariadenie. Momentálne obmedzené výrobcom SONOFF RF zariadení. 

 

Vymazanie modulu z telefónu 

Ak je modul spárovaný s aplikáciou v mobilnom telefóne, nemožno ho ďalej párovať s iným 

telefónom. Ak sa chystáte Sonoff vypínač odovzdať do užívania inému užívateľovi (napr. 

Predať), je nutné ho najprv vymazať z Vašej aplikácie. 

V prípade reklamácie alebo vrátenie vypínača je bezpodmienečne nutné tento pred 

odoslaním vymazať z aplikácie. V opačnom prípade nemožno reklamáciu alebo vrátenie 

modulu akceptovať. 

 

Záruka 

Výrobok bol pri výrobe starostlivo testovaný. Ak sa aj napriek tomu stane, že výrobok 

vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všetky Sonoff zariadenie je pre koncových 

užívateľov v dĺžke 24 mesiacov od zakúpenia. 

 

Predajca ani výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nevhodným použitím či 

vzniknuté hrubým zaobchádzaním s výrobkom, alebo poškodenim ochranných známok 

(porušená záručná plomba, alebo nálepka). Na takto vzniknuté poruchy sa nevzťahuje 

záruka. V prípade reklamácie najprv postupujte podľa popisu vymazanie modulu z telefónu. 

 

Informácie o likvidácii elektronických prístrojov 

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky, ako tento, nesmú byť 

likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie 

výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Ďalšie 

podrobnosti si možno vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 

 

EÚ Vyhlásenie o zhode 

Dovozca (www.sonoff.sk) prehlasuje, že následne menované zariadenie na základe svojej 

koncepcie a konštrukcie, zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie.  
 

 

RF zariadenia spadajú do kategórie  rádiových zariadeni môžu sa používať na predávať na trhu EÚ bez 

akýchkoľvek obmedzení a registrácie. Frekvenčné pásmo, ktorým sú RF zariadeni ovládané, JE 433,92 MHz s 

rádiofrekvenčným výkonom menším nez 20mW, čím spĺňajú normu ICNIRP podľa požiadaviek normy EN 62479: 

2010 stanovujúce Požiadavky pre vystavenie človeka elektromagnetickým Polimeri v rozsahu 10 MHz Až 300 

GHz. 

 

 

 

http://www.sonoff.sk/
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Záručný a pozáručný servis výrobkov:  

Webinfo Slovakia s.r.o. Priekopnícka 1 Bratislava 82106, www.sonoff.sk  info@sonoff.sk  tel: 

0948652396. 

 

Verzia užívateľského návodu:  433MHz -01sk 

Šírenie tohto užívateľského manuálu akýmikoľvek prostriedkami podlieha autorskému zákonu a 

písomnému súhlasu autora. Autorské práva patria Webinfo Slovakia s.r.o. 
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