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T352C - Sonoff RF Bridge, přemostění dálkových ovládačů 433MHz s wifi 
 

Návod k použití 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 

 
Návod k použití:  
 
1. Stáhněte si aplikaci eWelink na App store nebo Google play.  

 

Aplikace podporuje přidání dálkový ovladač 433MHz RF, 433MHz RF IR snímač a 433MHz RF dveřní senzor.  
 
2. Zapněte RF most - zapnutí bude potvrzeno zelenou LED.  
3. Přejděte na párování:  

 

Dlouze stiskněte setting button, dokud nezačne modrá LED dioda rychle blikat.  
4. Přidejte zařízení do aplikace. Poté co ji otevřete pomocí tlačítka + přidejte zařízení. vyberte typ 
zařízení a stiskněte tlačítko NEXT.  
5. Připojte se ke své Wifi.  
6. Pojmenujte přidané zařízení 
7. Pokud je zařízení offline, počkejte jednu až 2 minuty a postup opakujte a případně restartujte aplikaci. 
 
Mobilní telefon musí být připojen k WiFi 2,4GHz. Při jiném připojení nebude možné spárovat telefon se 
zařízením. Po spárování je možné využívat i jiné typy sítí. Pozor na automatické přepínání sítí mezi 2,4GHz 
a 5GHz, tuto funkci před spárováním vypněte.  
 
 
 
 
 

Přidání RF dálkového ovládání:  
1. Připravte si dálkové ovládání 
2. V aplikaci vyberte zařízení RF bridge 
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3. Vyberte možnost “Add RF remote” 
4. Vyberte množství tlačítek na dálkovém ovladači a klikněte na tlačítko confirm. Tlačítka budete muset 
napárovat jedno po druhém.  
5. Pokud chcete přidat 433MHz RF IR snímač nebo 433MHz RF snímač dveří, vyberte možnost alarm.  
 

Učení tlačítek: 
Podržte stisknuté tlačítko “button0” v aplikaci dokud neuslyšíte pípnutí z RF mostu, červená LED dioda začne 
blikat a potvrdí vstup do režimu učení. Stiskněte pak rychle tlačitko dálkového ovladače, které chcete 
napárovat. Až uslyšíte dva zvukové signály a LEDv dioda dobliká, učení je ukončeno. Tlačítko “button0” 
zmodrá. U ostatních tlačítek postupujte stejně.  
 
Pozn. Při párování je nutné, aby byla vzdálenost mezi RF mostem a dálkovým ovladačem krátká a nebyly v 
cestě přílišné překážky.  
 
Pokud chcete zrušit párování, odstraňte z aplikace přidaný modul.  
 

Ovládání pomocí RF mostu: 
Klepnutím na napárované tlačítko můžete vypnout / zapnout zařízení. V tuto chvíli již není nutné být v blízkosti 
RF mostu, zařízení můžeme ovládat odkudkoli. Každý pokyn je navíc potvrzen bliknutím LED diody.  
 
Přidání Alarmu: 
Přidání snímače 433MHz RF IR:  
Vložte baterii do snímače. V aplikaci klikněte na “Add RF remote” a vyberte alarm. Podržte nově přidanou 
ikonu, uslyšíte zvukový signál z RF mostu, červená LED začne rychle blikat. Rukama zastiňte snímač tak, 
aby detekoval lidskou přítomnost a spouštěl přenos signálu. Opět uslyšíte dva zvukové signály a červená 
LED zabliká a potvrdí tak učení senzoru.  
 
Pro přidání dveřního senzoru postupujte stejně jako u snímače, namísto detekce lidské přítomnosti ale spojte 
a oddělte části senzoru.  
 
Při přidání dalších zařízení postupujte vždy stejně, pro naučení RF mostu je nutné vždy naučit spouštěcí 
signál senzoru.  
 

Běžné problémy:  

 
Otázka: Proč moje zařízení zůstává offline? 
Odpověď: Nově přidané zařízení potřebuje k připojení Wi-Fi sítě 1–2 minuty. Pokud zůstane offline 
po dlouhou dobu, posuďte prosím tyto problémy podle stavu modré wi-fi: 
 
1. Indikátor rychle blikne jednou za sekundu, což znamená, že se přepínač nepodařilo připojit k wifi. 
A. Možná jste zadali nesprávné heslo Wi-Fi. 
B. Možná je příliš velká vzdálenost mezi přepínačem a routerem nebo prostředí způsobuje rušení, 
zvažte přiblížení k routeru. Pokud se nezdaří, přidejte jej znovu. 
C. 5G Wi-Fi síť není podporována, zařízení podporuje pouze 2,4 GHz síť. 
D. Možná je filtrování MAC adres otevřeno, prosím vypněte jej. 
 
2. Modrý indikátor rychle blikne dvakrát za sekundu, což znamená, že je zařízení připojeno k síti 
Wi-Fi, ale server se nepodařilo připojit. 
 
Zajistěte dostatečně stabilní síť. Pokud často dochází k dvojímu bliknutí, znamená to, že máte 
přístup k nestabilní síti. Pokud je síť normální, zkuste restartovat stisknutím tlačítka Reset nebo 
vypnutím napájení. 
 
Otázka: Pro aplikace nemůže najít zařízení?  
Odpověď: na vině může být i plná mezipamět telefonu, vyčistěte ji a aplikaci znovu otevřete. Zároveň 
proveďte restart zařízení.  
 
Otázka: Nemám WiFi, mohu zařízení používat? 
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Odpověď: Zařízení není možné bez WiFi připojení používat.  
 
Otázka: Zelená LED ikona nesvítí a zařízení nereaguje na stisk tlačítka, co můžu dělat?  
Odpověď: pošlete zařízení k reklamaci. Nikdy neopravujte ani nerozebírejte zařízení sami.  
 

Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 

Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 

Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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