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WiFi 433MHz inteligentný Zaplavový detektor úniku 

vody užívateľský manuál 

Prvé spustenie 

Pred prvým spustením a zapojením zariadenia Sonoff je potrebné si stiahnuť mobilnú 

aplikáciu eWelink pomocou ktorej budete zariadenia následne ovládať. Aplikáciu nájdete na 

stiahnutie na Google Play a Itunes apple. 

Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=sk  

Iphone - https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-control/id1035163158?mt=8 

 

Manuál pre pripojenie k aplikáci eWelink : Manual Sonoff + eWelink Slovenský  návod  

 

Po stiahnutí a inštalácii je nutné sa v aplikácii zaregistrovať (vytvoriť si nový účet). Ak už máte 

účet založený stačí sa len prihlásiť. 

 

 
 

Wifi 433MHz čidlo, ktoré detekuje zaplavenie vodou a posiela RF signál do automatického 

WiFi zatvárača Ventilov( nie je možné zapojiť cez sonoff RF Bridge používa unikátné 

kódovanie len zo spojením zatváračom ventilom). 

 

Vhodné k detekcii zatopenia vodou napríklad pod práčkou či umývačkou a v kombinácii s 

WiFi Zatvárací Ventilov k automatickému uzavretiu vhodného vodovodného ventilu. 

 

Ak sú kovové kontakty senzora zaplavené vodou, dôjde k ich elektrickému spojenie a 

základňa senzoru vyšle unikátny RF kód. Tento kód zachytí WiFi zatvárač Ventilov a uzavrie 

sa. Opätovné otvorenie ventilu musí užívateľ vykonať sám, či už manuálne alebo vzdialene 

cez aplikáciu eWeLink. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=sk
https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-control/id1035163158?mt=8
http://www.sonoff.sk/user/27270/upload/ftp_client/manual/Manual-Sonoff-Instalacia.pdf
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Upozornenie - z bezpečnostných dôvodov sa ventil sám neotvorí ani potom, čo senzor 

prestane byť zaplavený vodou. Po incidente je potreba miesto skontrolovať a ventil (WiFi 

Zatvárač Ventilov) otvoriť. 

Napájanie pomocou 3V batérie CR2032. 

Stav batérie sa do aplikácie neprenáša, takže je potrebné ju pravidelne kontrolovať 

(stlačením tlačidla na hlavnej časti senzora musí pri správnej funkcii dôjsť k uzavretiu ventilu) 

 

  

Postup pridania senzora k WiFi zatváraču Ventilov: 

Na spodnej strane, pod krytom základne senzora sa nachádza vypínač ON / OFF. Držte 

základňu tak, že káble mieri na ľavú stranu a ovládacie tlačidlo od seba. Posuňte kryt 

základne smerom nadol. 

Zapnite vypínač do polohy ON 

Na WiFi zatváracom Ventile podržte párovacie tlačidlo (to vľavo - bez označenia) po dobu 4 

sekúnd. Tlačidlo uvoľnite a rozsvieti sa druhá modrá dióda. Zatvárač ventilov sa teraz 

nachádza v RF párovanom móde. 

Stlačte tlačidlo na základni senzora 433MHz Detekcia vody 

Druhá modrá dióda na zatvárači ventilov 2x pre blikne 

Tým je párovanie hotovo. 

Otestujte spárovanie tak, že zatvárač ventilov zapnete (napr. cez aplikáciu eWeLink) a potom 

stlačíme tlačidlo na základni senzora 433MHz Detekcia vody (poprípade môžete senzor 

ponoriť do vody). Ventil sa uzavrie (v aplikácii sa vypne). 

 

Postup pre zmazanie senzorov: 

Na WiFi zatváracích Ventilov podržte párovacie tlačidlo (to vľavo - bez označenia) po dobu 10 

sekúnd. Tým dôjde k zmazaniu všetkých RF senozrov, pred tým spárovaných 

 

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. 
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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 prehlasuje, že následne menované zariadenie na základe svojej koncepcie a 

konštrukcie, zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie. (www.sonoff.sk) 
 

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. 

 

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:  WIFI433WATERLEAK 

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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