
 
 Uživatelská příručka 

Sonoff RF dálkové ovladače 
nebo RF tlačítkové vypínače 

 

Zařízení Sonoff podporující ovládání RF signálem jsou: RF R2, RF R3, 4CH PRO R2, 
4CH PRO R3, Slampher R2, TX2, TX3, iFan03, D1 a RF Bridge.  

Jedna skupina potvrzuje úspěšné spárování bliknutím diody, jiná skupina akustickým 
"beep". Návod obsahuje vždy postup,  jak zařízení spárovat, ale také odpárovat od to-
hoto RF signálu, což se hodí v případě, že potřebujete ovladač připárovat k novému RF 
zařízení.  

Zvukový signál: iFan03, D1, RF Bridge, TX2, TX3 
LED indikátor: RF R2, RF R3, Slampher R2, 4CH PRO R2, 4CH PRO R3 

 

Spárování (nebo vymazání párování) dvou zařízení Sonoff na bázi RF 
 

Série TX - TX2, TX3 
RF párování: 
Dlouze stiskněte tlačítko, které chcete spárovat, na vypínači TX po dobu 3 s, do-
kud neuslyšíte zvukový signál „beep“, pak stiskněte tlačítko, které chcete spáro-
vat na RF dálkovém ovladači/vypínači. Po úspěšném spárování uslyšíte znovu 
zvukový signál. (Pomocí této metody lze spárovat i další tlačítka). Každý kanál 
lze spárovat se 14 tlačítky dálkového ovladače. 

RF Vymazání: 
Dlouze stiskněte libovolné tlačítko na vypínači TX po dobu 5 s, dokud neuslyšíte 
dva „beep“ zvuky, poté stiskněte kterékoli tlačítko na RF dálkovém ovladači/vypí-
nači. Po úspěšném spárování znovu zazní „beep“. (Pomocí této metody lze vy-
mazat i jiná tlačítka) 

 

RF R2 , RF R3 , Slampher R2 
RF párování: 
Dlouze stiskněte tlačítko „párování“ na zařízení Sonoff, dokud LED kontrolka ne-
začne blikat, pak stiskněte tlačítko, které chcete spárovat na RF dálkovém ovlá-
dání/vypínači.  Po úspěšném spárování LED indikátor znovu bliká. (Pomocí této 
metody lze spárovat jiná tlačítka). RF R2 a RF R3 může spárovat 14 tlačítek dál-
kového ovladače. Slampher R2 může spárovat 14 tlačítek dálkového ovladače . 

https://www.smart-switch.cz/vyhledavani/?string=tx2
https://www.smart-switch.cz/chytre-spinace/sonoff-rf-3/
https://www.smart-switch.cz/sonoff-osvetleni/sonoff-2/


RF vymazání: 
Dlouze stiskněte „párovací tlačítko“ na zařízení Sonoff, dokud LED indikátor dva-
krát neblikne, pak dlouze stiskněte libovolné tlačítko na RF dálkovém ovladači, 
dokud LED indikátor neblikne, což značí úspěšné vymazání. (Pomocí této me-
tody lze vymazat i jiná tlačítka) 

 

4CH PRO R2 
RF párování 
Na spínači dvakrát krátce stiskněte tlačítko kanálu, který chcete spárovat, poté 
stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém RF ovladači/vypínači.  Po úspěšném 
spárování blikne LED indikátor odpovídajícího kanálu na spínači Sonoff 4CH 
PRO R2 čtyřikrát. Každý kanál může spárovat 1 tlačítko dálkového ovladače . 

RF vymazání: 
Dlouze stiskněte hardware tlačítko S5 na Sonoff 4CH PRO R2, dokud se 
všechny LED diody nerozsvítí a po úspěšném vymazání zhasnou . 

 

4CH PRO R3  
RF párování: 
Dlouze stiskněte tlačítko kanálu, které chcete spárovat na 4CH PRO R3, do-
kud  LED dioda neblikne, poté stisk uvolněte. Krátce stiskněte tlačítko  na dálko-
vém RF ovladači/vypínači, které chcete spárovat, a LED dioda opět rychle blikne, 
což znamená, že jste tlačítko spárovali úspěšně. Podle této metody lze spárovat 
další tlačítka dálkového ovladače. Každý kanál může spárovat až 4 tlačítka dál-
kového ovladače. 

RF Vymazání: 
Na 4CH PRO R3 dlouze stiskněte tlačítko, které chcete vymazat, dokud LED di-
oda dvakrát neblikne, a poté uvolněte. Krátce stiskněte tlačítko  RF dálkového 
ovladače/vypínače, které chcete vymazat, a LED dioda rychle jednou blikne. Tla-
čítko jste úspěšně vymazali. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka na 
dálkovém ovládání.) 

 

iFan03, D1 
RF párování: 
Po zapnutí spínače dlouze stiskněte (cca 5 s) libovolné tlačítko na RF dálkovém 
ovladači/vypínači, dokud neuslyšíte zvukový signál „beep“. Stačí spárovat jedno 
tlačítko, a tím jsou spárována i všechna ostatní tlačítka. D1 může spárovat až 16 
tlačítek dálkových ovladačů. iFan03 může spárovat až 10 tlačítek dálkových ovla-
dačů. 

RF vymazání: 
Dlouze stiskněte tlačítko na RF dálkovém ovladači/vypínači po dobu 5 s, dokud 
neuslyšíte dvě pípnutí. Vymazání jednoho tlačítka znamená, že i všechna ostatní 
tlačítka jsou vymazána. 

 

https://www.smart-switch.cz/chytre-spinace/sonoff-4ch-pro/
https://www.smart-switch.cz/chytre-spinace/sonoff-4ch-pro-r3/
https://www.smart-switch.cz/sonoff-osvetleni/sonoff-ifan03/
https://www.smart-switch.cz/sonoff-osvetleni/sonoff-d1-smart-dimmer/


RF Bridge. 
RF párování: 
Klepnutím na „+“ v detailu zařízení Bridge v aplikaci eWelink přidáte RF dálkový 
ovladač/vypínač (zvolte položku dálkového ovladače). Dlouze tapněte v aplikaci 
na název „tlačítko“ po dobu 5 s, dokud uslyšíte „beep“, pak dlouho stiskněte „pá-
rovací tlačítko“ na RF dálkovém ovladači/vypínači. Při úspěšném spárování usly-
šíte dva „beep“ zvuk. RF Bridge může spárovat až 64 tlačítek dálkového ovla-
dače. 

RF vymazání: 
Přímo smažte tlačítko na RF Bridge. 

 

 

Záruka 
 

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek 
vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka je 24 měsíců od zakoupení. 
Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným 
použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se 
nevztahuje záruka.  
 

 

Informace o likvidaci elektronických přístrojů 
  

Symbol elektroodpadu. Nepoužitelný elektrovýrobek nesmí být dle směrnice 

2012/19 EU vyhozen do směsného odpadu, ale musí být odevzdaný  

na příslušných místech k ekologické likvidaci. Další podrobnosti si lze vyžádat  

od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
 
 
 
 
 

EU Prohlášení o shodě 
Prodejce prohlašuje, že RF zařízení na základě své koncepce a konstrukce 
odpovídají příslušným požadavkům Evropské unie. 

https://www.smart-switch.cz/chytre-ovladace/sonoff-rf-bridge/

