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CE Megfelelőségi nyilatkozat 

A z EverFlourish Hungary Kft ezúton nyilatkozik, hogy az EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL, 
EMW302WF-HS, RF302PIR, RF302DA, EMW302WF-SD típusok az Európai Parlament és Tanács 
2014/53/EU (2014. április 16.) rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló irányelvével összhangban 
vannak. 

 
Szerviz 

Amennyiben termékünk kapcsán kifogás merülne fel, tájékozódjon az interneten (www.gao.hu) a 
kapcsolatfelvételről és a visszaküldésről, vagy küldjön üzenetet a info@gao.hu címre. 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy visszaküldési szám nélküli küldeményeket nem tudunk feldolgozni, így azok 
elfogadása nem áll módunkban. 
 
Jótállás: 
Az összes G-Homa típusú, Wi-Fi termékre, a vásárlástól számított 12 hónap a jótállás. Kérjük őrizze meg a 
vásárlást bizonytó számlát. 
 

 
WEEE elszállítási utasítás 

A használt elektromos készülékeket az európai előírások értelmében nem szabad a vegyes hulladék közé 
dobni. A kerekes kuka szimbólum a szelektív gyűjtés szükségességére utal. Segítsen a környezet 
védelmében, és gondoskodjon arról, hogy a már nem használt eszköz a szelektív gyűjtés erre előírt 
rendszerébe kerüljön.  
Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU (2012. június 8.) irányelvéve az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól 
 

Elemek elszállítására vonatkozó utasítás 

Az elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási szemétbe dobni. Minden egyes fogyasztó törvényi 
kötelessége, hogy az összes elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy azok tartalmaznak-e 
károsanyagot, a lakóhely/városrész vagy kereskedelemben egy gyűjtőhelyén leadja, hogy azok 
környezetkímélő módon kerüljenek elszállításra. 
 Az elemeket és akkumulátorokat csak üres állapotban szabad leadni! 

WiFi kapcsolható dugalj IP20:     EMW302WF 
WiFi kapcsolható dugalj IP44:     EMW302WFO 
WiFi kapcsolható dugalj, fogyasztásmérővel IP20:  EMW302WF-CTL 

 

 
 

WiFi központi riasztó egység:    EMW302WF-HS  
Rádiós mozgásérzékelő:     RF302PIR  
Rádiós nyitásérzékelő:     RF302DA 

 
 

 

 

Everflourish Hungary Kft • Hunyadi J. Út 14.• H-1117 Budapest 

• E-Mail: info@gao.hu 
 

 

WiFi szirénaérzékelő:     EMW302WF-SD 

 

MEGJEGYZÉS: 

A kezelési útmutató aktuális változatát a 

következő címen találja www.gao.hu 

2017.08.17. 11:27:18 

 

Jelmagyarázat: 

 

G-Homa WiFi-eszközökre 
vonatkozó kezelési útmutató 

 

vagy letölthető innen: 

mailto:info@gao.hu
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G-Homa WiFi eszközök 

Tisztelt Ügyfelünk! 
Köszönjük, hogy a GAO ezen terméke mellett 
döntött. Üzembe helyezés előtt olvassa el gondosan 
az útmutatót, és ellenőrizze, hogy a termék nem 
károsodott-e. Őrizze meg az útmutatót. Amennyiben 
a terméket továbbadja, mellékelje hozzá ezt az 
utasítást is. 

Figyelmeztetések és általános 

információk 
• Beltéri használatra 

(wifi kapcsolható dugaszoló alzat IP20 
EMW302WF, EMW302WF- CTL / wifi riasztó 
szett: EMW302WF-HS, RF302PIR, RF302DA / 
WiFi sziréna érzékelő  egység: EMW302WF-SD) 
ill. kültérre (wifi kapcsolható dugaszoló aljzat 
IP44: EMW302WFO). 

• Feltétlenül vegye figyelembe wifi routere jelének 
hatótávolságát, valamint a wifi központi egység és 
a rádióriasztó eszközök közti hatótávolságot. A 
hatótávolságot különböző körülmények 
befolyásolják, pl. a (hőszigetelő) üvegezések. 

• A kezelés az ingyenesen hozzáférhető G-Homa 
applikáció segítségével mobiltelefonján keresztül 
lehetséges. 
Wifi kapcsolható dugaszoló aljzatok: Az olyan 
eszközök, amelyek kapcsolható dugaszoló 
aljzattal kerültek összekötésre, a 
legegyszerűbben kerülnek wifi-rendszerével 
összekötésre a csatlakoztatott eszközök 
komfortos be-/kikapcsolása vagy 
energiatakarékosság érdekében. Ön 
információkat küldhet mobil eszközére/e-mail 
címére.  
Wifi riasztó szett: Rádiós riasztó eszközök 
(rádiós mozgásérzékelő, rádiós 
ablak-/ajtóérzékelő) jeleit közvetíti a wifi központi 
egységéhez. Egy wifi központi egységhez 
legfeljebb 10 rádiós riasztó eszköz kapcsolható. 
Wifi füstjelző ismétlő: A füstjelző jeleit közvetíti 
az Ön mobil eszközére/e-mail címére. 

• A következő funkciók állnak rendelkezésre: 
Időkapcsoló funkció: Be-/kikapcsolási idők 
automatikus vezérlése (wifi kapcsolható 
dugaszoló aljzatokhoz és wifi riasztó szettekhez) 
Riasztó funkció: Előre beállított közlések 
(riasztások) küldése (wifi kapcsolható k dugaszoló 
aljzatokhoz), pl. ideális mozgáskorlátozott 
személyek stb. részére  
Energiafelhasználási funkció: Kapcsolt 
eszközök energiafelhasználásának mérése és az 
áramköltségek kijelzése (csak EMW302WF-CTL 
wifi kapcsolható dugaszoló aljzatokhoz) 
Csoportfunkció: Wifi eszközök egy csoporttá 
való összefogása (csak kapcsolható wifi 
kapcsolható dugaszoló aljzatokhoz) 
Kapcsolat: Ha-akkor relációk (kapcsolható wifi 
dugaszoló aljzatokhoz) programozása 
Kézi kezelés: „Be/ki” kombinált gomb 
manuális kezelés esetén (csak kapcsolható wifi 
dugaszoló aljzatokhoz és wifi központi 
egységhez) 

• Mindegy, hogy hol van, miután frissítette az 
applikáció kezdőlapját, megtekintheti kapcsolt 
eszközeinek státuszát. 

• Egy wifi routerhez legfeljebb 15 wifi eszköz 
kapcsolható. 

• Egyidejűleg egy fiókhoz (ugyanaz az e-mail cím és 
jelszó) több mobil eszköz (iOS és Android 
vegyesen is) is bejelentkezhet, a wifi eszközök 
kapcsolnak és programoznak. 

• Kérjük, tanulmányozza a jelen útmutató végén 
található jelmagyarázatot. 

Kösse össze wifi eszközét az applikációval 
a. Töltse le a G-Homa applikációt az Apple store-ból 

vagy a Google play store-ból mobil eszközére. 
Ennek során két lehetősége van: 
• Töltse le a G-Homa applikációt az Apple store-ból 

vagy a Google play store-ból mobil eszközére, 
vagy 

• olvassa be a csomagoláson, ill. útmutatón látható 
QR-kódot. 

Nyissa meg az applikációt, és kövesse az 
utasításokat. 
A fiók létrehozásához érvényes e-mail címre van 
szüksége. 
b. A wifi eszköz mobil eszközzel való 

összekapcsolásához kövesse az applikáció 
utasításait (vö. wifi eszköz beállítása). 

c. Az összekapcsolást követően a wifi eszközt mobil 
eszközével együtt kezelheti vagy manuálisan 
kapcsolhatja. 

Wifi eszköz beállítása. 
Új wifi eszköz hozzáadása 
a. Csatlakoztassa a wifi eszközt egy hálózati 

csatlakozóhoz. Rövid idő elteltével a LED kijelző 
gyors villogásba kezd. 

b. Az applikáció felszólítja az új wifi eszköz 
csatlakoztatására. Ehhez klikkeljen az „Első 
eszközöm csatlakoztatása” lehetőségre. 

c. Kövesse az applikáció utasításait, és zárja le a 
folyamatot. 

d. Ön most a csatlakoztatott wifi eszközt az applikáció 
segítségével vagy manuálisan az elülső oldalon 
található kombigombbal aktiválhatja, ill. 
deaktiválhatja. 

Megjegyzés: A folyamat során szüksége van wifi 
routere nevére (SSID) és jelszavára. 

Amennyiben a fent leírt automatikus kapcsolat nem 
lehetséges, van lehetőség manuális kapcsolat is. 
a. Klikkeljen az „Első eszközöm csatlakoztatása” 

lehetőségre, és ezt követően kövesse az applikáció 
utasításait. 

b. A wifi router adatainak oldalán klikkeljen jobbra 
fenn az „AP“ lehetőségre. 

c. Kövesse az applikáció utasításait, és zárja le a 
folyamatot. 

Frissítse az applikáció kezdőoldalát az összes 
csatlakoztatott wifi eszköz aktuális állapotának (BE 
vagy KI vagy Offline) kijelzéséhez, miközben az ujját 
lefelé húzza. 

Név módosítása 
a. Klikkeljen annak a wifi vagy rádiós eszköznek a 

nevére, amelynek nevét meg szeretné változtatni. 
b. Klikkeljen az aktuális névre, és adjon meg egy 

kívánsága szerinti nevet. 
c. Hagyja jóvá a bevitelt. 

Ikon/termékkép módosítása 
Az „Eszközök” kezdőlapon a szabványoknak 
megfelelően a wifi eszköz ikonja (minden típus esetén 
különböző) a baloldalon található. Amennyiben ezt az 
előre beállított ikont a saját készítésű fotóra, pl. a 
csatlakoztatott eszközére szeretné kicserélni, a 
következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” 
lehetőségre. 
 

b. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” 
lehetőségre. 
c. Klikkeljen arra a wifi eszközre, amelynek ikonját 

meg szeretné változtatni. 
d. Klikkeljen az aktuális ikonra, és válasszon ki egy 

műveletet. 
• Fotó készítése: Készítsen egy fotót, és használja 

ikonként. 
• Fotó a galériából: Válasszon egy fotót a 

galériából, és használja ikonként. 
• Eszközikonok: Válasszon egy ikont a listából, pl. 

„asztali világítás”. 
• Standard: Az ikon visszaállításra kerül standard 

beállításra. 

Időkapcsoló funkció beállítása 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Klikkeljen arra a wifi eszközre, amelyhez hozzá 

szeretne rendelni egy automatikus időkapcsoló 
funkciót. 

c. Klikkeljen az „Első időkapcsolás létrehozása” 
lehetőségre. 

d. Válassza az Ön által meghatározott     kapcsolási 
időt, vagy használja a napfelkelte/naplemente 
funkciót  
• Meghatározott O kapcsolási idő: Adja meg az 

időkapcsoláshoz szükséges kezdési és 
befejezési időt. 

• Napfelkelte/naplemente ■ ®: A kezdési és 
befejezési idő az Ön tartózkodási helyétől függ, 
és az oldal minden egyes frissítése során 
ugyancsak frissítésre kerül. Amennyiben a 
„Pontos időpont” lehetőségre klikkel, 
beállíthatja a késleltetést. A 
napfelkelte/naplemente funkció használatához 
aktiválnia kell mobil eszközén a 
helyszíninformációkat. 

e. Válassza ki azokat a napokat, amelyeken az 
időkapcsolásnak aktívnak kell lennie. 

f. Hagyja jóvá a beállítást fent jobbra az „OK“ 
gombbal. 

g. Mozgassa a tolókapcsolót jobbra-balra a funkció 
ki-/bekapcsolásához. 

Amennyiben további időkapcsolásokat szeretne 
hozzáadni, a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további 

időkapcsolásokat szeretne hozzárendelni. 
c. Klikkeljen a  = jelre és ezt követően az 

„Időkapcsolás hozzáadása” lehetőségre. 
d. Járjon el úgy, mint az első időkapcsolás során (c-től 

g pontig).  

Amennyiben további időkapcsolásokat szeretne 
törölni, a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyről 

időkapcsolásokat szeretne törölni. 
c. Húzza a törölni kívánt időkapcsolást balra. és 

klikkeljen a „Törlés” lehetőségre. 

Megjegyzés: Ezt a funkciót a következő wifi eszközök 
kapcsán használhatja: 
• Wifi kapcsolható dugaljak (EMW302WF, 

EMW302WFO, EMW302WF-CTL) 
• Wifi központi egység (EMW302WF-HS) 

Maximális bekapcsolási idő beállítása 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Húzza jobbra azt a wifi eszközt, amelynek kapcsán 

a maximális bekapcsolási időt szeretné beállítani. 

c. Klikkeljen a „max. ON” beállításra. 
d. Válassza ki az időt, és hagyja jóvá a bevitelt. 
e. Mozgassa a tolókapcsolót jobbra-balra a funkció 

ki-/bekapcsolásához. 

Megjegyzés: Ez a wifi funkció csak a következő 
kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik 
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL). 

Visszaszámlálás funkció 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Húzza azt a wifi eszközt, amelynek kapcsán a 

visszaszámlálási funkciót szeretné beállítani, 
jobbra. 

c. Klikkeljen a  0-ra. 
d. Válassza ki az időt, és hagyja jóvá a bevitelt. 

Megjegyzés: Ez a wifi funkció csak a következő 
kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik 
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL). 

Riasztási és közlési funkció beállítása 
A wifi eszköz közléseket küldhet az Ön mobil 
eszközére/e-mail címére. A funkció beállításának 
menete: 
a. Húzza a startlapot jobbra, vagy klikkeljen jobbra 

fent a = jelre. 
b. Klikkeljen a „Közlési beállítások” lehetőségre, 

és válassza ki a kívánt értesítések(et). 
• G-Homa applikáció: Az Ön mobil készülékére 

push üzenet érkezett. A funkció használatához 
ezt az értesítési módot mobil készülékén 
aktiválnia kell. 

• Regisztrált e-mail cím: A regisztrációs e-mail 
címre e-mail érkezik. 

A wifi eszközön lévő „Be/ki” kombigomb nyomva 
tartásával (kb. 5 másodperc) előre definiált üzenetet 
küldhet mobil eszközére és/vagy e-mail címére. 
Üzenet beállításának menete: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további 

üzeneteket szeretne hozzárendelni. 
c. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt követően a 

„Riasztás/üzenet” lehetőségre. 
d. Írja be a kívánt hírt, és hagyja jóvá a bevitelt. 

Megjegyzés: Ez a wifi funkció csak a következő 
kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik 
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL). 

Amennyiben további riasztási híreket szeretne törölni, 
a következőképpen járjon el: 
• Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
• Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyről riasztási 

közléseket szeretne törölni. 
• Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt követően a 

„Riasztás/üzenet” lehetőségre. 
• Törölje a bevitt szöveget. 

 

m
a

g
y
a

r 

a
g
y
a
r 

y
a
r 

r 



m
a

g
y
a

r 

a
g
y
a
r 

y
a
r 

r 

  

Állítsa be a fogyasztásmérő funkciót (csak 

EMW302WF-CTL esetén) 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Húzza azt a kapcsolható wifi dugaszoló 

aljzatot balra, amelynek az 
energiafelhasználását szeretné megtekinteni 
vagy mérni. 

c. Klikkeljen az energiafelhasználás ikonra. 
d. Klikkeljen az oldal közepére. Válaszhat a „Fix 

tarifa” és „Változtatható tarifa” valamint a 
különböző pénznemek között. 

Fix tarifa:  
Válasszon ki egyet a négy pénznem közül, és 
adja meg áramtarifáját. 

Változtatható tarifa: 
Változtatható tarifa beállítása: 
a. Válasszon ki egyet a négy pénznem közül. 
b. Klikkeljen az „Időintervallum megadása” 

mezőre. 
c. Megjelenik az „1. tarifa” beviteli mező. 

Klikkeljen a piros mezőre, adja meg 
áramtarifáját, és ezt követően válassza ki az 
adott tarifa időintervallumát (kezdőpont és 
végpont). 

Változtatható tarifa törlése: 
a. Húzza a törölni kívánt változtatható tarifát 

balra. és klikkeljen a „Törlés” lehetőségre. 
e. Hagyja jóvá a beállítást fent jobbra az „OK“ 

gombbal. 
f. Az energiafelhasználás mérésének kezdőlapján 

kiválaszthatja a „Nap”, „Hét”, „Hónap” és „Év” 
lehetőségeket, valamint megtekintheti a különböző 
fogyasztási statisztikákat. A felhasználói statisztika 
jobbra történő elhúzásával lehívhatja az előző 
statisztikákat. 

Amennyiben az összes feljegyzett 
energiafelhasználási adatot (statisztikák) szeretné 
alapállapotba állítani, a következő módon járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Húzza balra azt a wifi kapcsolható dugaszoló 

aljzatot, amely adatait alapállapotba szeretné 
állítani, és klikkeljen az energiafelhasználás 
ikonjára. 

c. Klikkeljen a = jelre és ezt követően az „Adatok 
törlése” lehetőségre. 

Csoportos funkció létrehozása 
a. Kattintson a nyitólapon az „Csoport” pontra. 
b. Klikkeljen az „Első csoport létrehozása” 

lehetőségre. 
c. Klikkeljen a körre, és válassza ki a csoport 

ikonját/fotóját. Ezt követően adjon nevet a 
csoportnak, és klikkeljen az „Eszköz 
kiválasztása” lehetőségre. 

d. Első lépésben az összes, applikációval kapcsolatos 
kapcsolható wifi dugaszoló aljzat kijelzésre kerül. 
Válassza ki klikkeléssel azt a kapcsolható wifi 
dugaszoló aljzatot, amelyet egy csoportban 
szeretne összefogni. Hagyja jóvá a beállítást fent 
jobbra az „OK“ gombbal. 

e. Klikkeljen az éppen létrehozott csoportra, és ezt 
követően programozza be a kívánt időkapcsolást 
(vö, időkapcsoló funkció létrehozása) 

Amennyiben további csoportokat szeretne hozzáadni, 
a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon a „Csoport” lehetőségre. 
b. Klikkeljen fent jobbra a „+” lehetőségre. 
c. Járjon el úgy mint az első csoport esetén 

(c-től e pontig). 

Amennyiben egy meglévő csoport eszközeit szeretné 
hozzáigazítani, a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon a „Csoport” lehetőségre. 
b. Válassza ki azt a csoportot, amelyekkel 

kapcsolatban a wifi eszközöket módosítani 
szeretné. 

c. Klikkeljen fent jobbra a  = jelre és ezt követően az 
„Eszköz változtatása” lehetőségre. 

d. Válassza ki azokat a wifi eszközöket, amelyeket 
hozzá szeretné rendelni, majd klikkeljen fent jobbra 
az „OK” gombra. 

Amennyiben egy csoportot törölni szeretne, a 
következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon a „Csoport” lehetőségre. 
b. Válassza ki a törölni kívánt csoportot. 
c. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt követően a 

„Csoport törlése” lehetőségre. 

Megjegyzés: Az összes olyan wifi eszköz időkapcsoló 
funkcióját, amelyet egy csoportban szándékozik 
összefogni, először ki kell kapcsolnia vagy törölnie kell. 

Megjegyzés: Ez a wifi funkció csak a következő 
kapcsolható dugaszoló aljzatok esetén működik 
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL). 

Kapcsolat létrehozása 
Ez a kapcsolat lehetővé teszi a „Ha-akkor kapcsolatok” 
létrehozását. 
a. Kattintson a nyitólapon a „Kapcsolat” 
lehetőségre. 
b. Klikkeljen az „Első kapcsolat létrehozása” 

lehetőségre. 
c. Adjon nevet a kapcsolatnak. 
d. Klikkeljen az éppen létrehozott kapcsolatra, és adja 

meg a „Ha-feltételt” és az „Akkor-következményt”. 
Itt az ÉS- ill. VAGY-feltételek között válaszhat, 
amennyiben a „Ha-feltételt” jobbre húzza (ÉS: zöld, 
VAGY: narancs). Vegye figyelembe, hogy a 
VAGY-feltételhez két tényezőre van szükség. 
Itt szintén kiválaszthatja azt az időintervallumot, 
amelyben a „Ha-feltétel” aktív. 

e. „Hagyja jóvá és biztosítsa” a kapcsolatot. 

Megjegyzés: Ez a funkció csak a következő 
kapcsolható wifi dugaszoló aljzat esetén működik 
(EMW302WF, EMW302WFO, EMW302WF-CTL). 

Példa: Amennyiben a rádiós mozgásérzékelő mozgást 
érzékel, kikapcsol a kapcsolható wifi dugaszoló aljzat. 

Amennyiben további kapcsolatokat szeretne 
hozzáadni, a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon a „Kapcsolat” 
lehetőségre. 
b. Klikkeljen fent jobbra a  „+” jelre. 
c. Járjon el úgy, mint az első kapcsolat esetén (c-től e 

pontig). 

Amennyiben egy kapcsolatot törölni szeretne, a 
következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon a „Kapcsolat” 
lehetőségre. 
b. Válassza ki a törölni kívánt kapcsolatot. 
c. Klikkeljen fent jobbra a = jelre és ezt követően a 

„Kapcsolat törlése” lehetőségre. 

Kapcsolat létrehozása az asztallal (csak 

Android esetén) 
A gyakran használt vagy módosítani kívánt wifi 
eszközök kapcsán kapcsolatot hozhat létre az 
asztallal. 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további 

asztalkapcsolatot szeretne hozzárendelni. 
c. Klikkeljen fent jobbra a  = jelre és ezt követően az 

„Asztalhoz” lehetőségre. 
d. Most egy új ikon került létrehozásra mobil 

eszközén. 
e. Erre az ikonra klikkelve megnyílik az applikáció, és 

automatikusan megnyílik a hozzá tartozó wifi 
eszköz. 

Amennyiben törölni szeretné az asztalkapcsolatot, 
húzza azt mobil eszközén a kukába más asztali 
kapcsolatok törléséhez hasonlóan. 

Megjegyzés: Amennyiben az applikáción belül törtöl 
egy wifi készüléket, az asztali kapcsolat is 
automatikusan törlésre kerül. 

Riasztó összekötése wifi központi 

egységgel. 
Riasztó (rádiós mozgásérzékelő, rádiós 
ablak-/ajtókapcsolat) applikációval történő 
összekötéséhez, azokat először össze kell kötni a wifi 
központi egységgel. A következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi központi egységet, amelyet 

hozzá szeretne adni a riasztóhoz. [Ezeknek 
bekapcsolt állapotban kell lenniük (LED 
folyamatosan bekapcsolva).] 

c. Kattintson a  © jelölésre. 
d. Klikkeljen a „Riasztó felvétele” lehetőségre. 
e. Helyezze be az elemeket a riasztóba. Ügyeljen 

ennek során a pólusok megfelelő elhelyezésére. 
- Rádiós mozgásérzékelő: 2x 1,5V AAA 
- Rádiós ablak-/ajtókapcsolat: 3x 1,5V LR44 
(AG13) 

f. Kösse össze a riasztót a wifi központi egységgel. 
- Rádiós mozgásérzékelő: 

 Klikkeljen az „Aktiválás” lehetőségre, és 
nyomja meg a betanuló billentyűt az elemtartó 
rekesz fölött. A rádiós mozgásérzékelő a központi 
egységhez van hozzárendelve. Zárja le óvatosan 
a házat és csavarozza be. 
Megjegyzés: 
A rádiós mozgásérzékelő LED-je kigyullad, 
mihelyt ez az érzékelési területen belül mozgást 
észlel. Ez független a rádiós mozgásérzékelő és 
wifi központi egység közti kapcsolattól. 

- Rádiós ablak-/ajtókapcsolat: 
 Állítsa fel a tolószabályzót: 
- „RF” (A rádiós ablak-/ajtókapcsolat rádiójelet 

küld a wifi központi egységhez) vagy 
- „RF+riasztás” (A rádiós ablak-/ajtókapcsolat 

rádiójelet küld a wifi központi egységhez és 
ezentúl riaszt). 

g. A wifi központi egység az eredményes kapcsolatot 
rövid csipogással és villogással jelzi. A riasztó 
megjelenik az applikációban. 

h. 1-2 perc elteltével a wifi központi egysége 
ismételten csipog, és azt jelzi, hogy a riasztó jelei 
mostantól foghatók. Használja ki az időt a riasztó 
érzékelési területének elhagyására, hogy ne 
okozzon azonnal riasztást. 

i. A riasztót át is nevezheti. (lásd: név módosítása) 

Amennyiben további riasztókat szeretne hozzáadni, 
a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi központi egységet, amelyhez 

további riasztókat szeretne hozzáadni. 
c. Klikkeljen a  © jelre, ezt követően a = jelre, majd 

válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget. 
d. Járjon el úgy, mint az első riasztó esetén (d-től az i 

pontig). 

Amennyiben egy riasztót törölni szeretne, járjon el 
a következőképpen járjon el: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Válassza ki azt a wifi központi egységet, amelyről 

egy riasztót szeretne törölni. 
c. Kattintson a  © jelölésre. 
d. Húzza a törölni kívánt riasztót balra, és klikkeljen a 

„Törlés” lehetőségre. 
e. A törölt riasztó nem kerül kijelzésre, és a wifi 

központi egység 3-szori rövid pittyegéssel és 
villogással hagyja jóvá a törlést. 

Riasztás nyugtázása 
Amennyiben a riasztás kioldásra kerül, a wifi központi 
egységhez rádiójel érkezik. A wifi központi egység 
indítja a riasztást és villog. 
Az applikáció villogni kezd, és push-üzenet/e-mail 
kerül kiküldésre. A riasztás nyugtázásához tegye a 
következőket: 
a. Klikkeljen a kezdőoldalon az „Eszköz” lehetőségre, 

és kapcsolja ki a megfelelő wifi központi egységet 
(tolókapcsoló KI állásban). A wifi központi egység 
abbahagyja a riasztást és a villogást. 

b. A villogó | | jelet úgy nyugtázhatja, hogy a kikapcsolt 
wifi központi egységre, és ezt követően a © jelre 
klikkel. 

c. A riasztást kioldó riasztó mellett villog a  O jel. Ezt 
úgy állíthatja vissza, hogy a felső, nem villogó © 
jelre klikkel, és megerősíti a nyugtázást. 

d. Ezt követően az applikáció kezdőlapján újra 
bekapcsolhatja a wifi központi egységet 
(tolókapcsoló BE ÁLLÁSON). 

Riasztó szerelése  
Rádiós mozgásérzékelő 
• A rádiós mozgásérzékelő szerelését száraz belső 

térben kell végezni, nem szabad kültéren 
felhasználni. 

• A rádiós mozgásérzékelőt rögzítse a falhoz 
tiplikkel és csavarokkal 2,5m ajánlott 
magasságban. Az érzékelési terület a kiválasztott 
terület szerelési magasságának függvénye. 

• Ügyeljen a műszaki adatokra a szerelési hibák 
elkerülése érdekében. 

Rádiós ablak-/ajtókapcsolat: 
• A rádiós mozgásérzékelő szerelését száraz belső 

térben kell végezni, nem szabad kültéren 
felhasználni. 

• Rögzítse a rádiós ablak-/ajtókapcsolatot kétoldalú 
ragasztószalaggal az ablak- ill. ajtókereten a nyíló 
felületen. A két egység közti távolság legfeljebb 1 
cm lehet. Alternatív módon csavarokkal is rögzítheti 
a rádiós ablak-/ajtókapcsolatot. 
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Wifi füstjelző jelismétlő beállítása  
Szerelés 
Helyezze a wifi füstjelző jelismétlőt a meglévő füstjelző 
közelében lévő hálózati csatlakozóba. A füstjelzőtől 
lévő távolság ne legyen nagyobb 5 m-nél. Mihelyt a wifi 
füstjelző jelismétlő LED-je az applikációval történt 
összekapcsolás után állandóan világít, a wifi füstjelző 
jelismétlő riasztási módban van. 

Tesztmód 
A wifi füstjelző jelismétlő funkciójának teszteléséhez 
végezze el a következő lépéseket: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Klikkeljen arra a wifi füstjelző jelismétlőre, amelynek 

funkcióját tesztelni szeretné. 
c. Klikkeljen a „Funkcióteszt” funkcióra. Tartsa mobil 

eszközét a wifi füstjelző jelismétlő közelébe, és 
állítsa a hangerőt maximumra. 

d. Mihelyt a wifi füstjelző jelismétlő felismeri a 
tesztriasztást, a © jel villogni kezd. 

Riasztás nyugtázása 
Mihelyt a wifi füstjelző jelismétlő felismeri a riasztást, a 
© jel villogni kezd. A riasztás nyugtázásához tegye a 
következőket: 
a. Kattintson a nyitólapon az „Eszközök” pontra. 
b. Klikkeljen arra a wifi füstjelző jelismétlőre, amely 

felismerte a riasztást (villogó  © jelzés jobbra). 
c. Klikkeljen a „Standby Modus“-ra. 

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a wifi 
füstjelző jelismétlő más, a műszaki adatokon belül 
megadott frekvenciákat is képes felismerni. 

Visszaállítás gyári beállításokra 
A wifi eszközt két különböző módon állíthatja vissza: 
• Válassza ki azt a wifi eszközt, amelyhez további 

asztalkapcsolatot szeretne hozzárendelni. 
Klikkeljen fent jobbra a  = jelre és ezt követően a 
„Csoport törlése” lehetőségre. A wifi eszköz már 
nem kerül feltüntetésre az áttekintő listán. A wifi 
eszköz LED-je gyorsan villog, és újból hozzáadható. 

• Tartsa nyomva a wifi eszköz „Be/Ki” kombigombját 
legalább 20 másodpercig. A wifi eszköz már nem 
kerül feltüntetésre az áttekintő listán. A wifi eszköz 
LED-je gyorsan villog, és újból hozzáadható. 

MAC-cím kiolvasása, ill. WiFi eszköz 
firmware frissítésének indítása 
a. Klikkeljen arra a wifi eszközre, amelynek ikonját 

meg szeretné változtatni. 
b. Klikkeljen fent jobbra a  = jelre és ezt követően a 

„Firmware frissítés” lehetőségre. 

GYIK oldal megnyitása a G-HOMA 

applikáción belül 
A leggyakrabban feltett kérdéseket érintő válaszok az 
applikációban találhatók, ezek folyamatosan 
aktualizálásra kerülnek. A GYIK-oldal megnyitásához 
végezze el a következő lépéseket: a. Húzza az 
applikáció kezdőlapját jobbra, vagy klikkeljen balra 
fenn a  = jelre. 

b. Ezt követően klikkeljen a „GYIK”-ra. 

Figyelem 
• A kapcsolat létrejötte érdekében az Ön mobil 

eszközének és a wifi eszközöknek ugyanahhoz a 
wifi hálózathoz kell tartoznia. 

• Minden wifi hálózatváltáskor új kapcsolat 
szükséges. 

• Miután a wifi hálózatot leválasztotta az 
áramhálózatról, várjon legalább 10 másodpercig, 
amíg a wifi eszközök újra kapcsolódnak az 
áramhálózathoz. 

• Áramkimaradást követően a wifi eszközöket nem 
szükséges újonnan összekötni a G-Homa 
applikációval. Ez automatikusan megtörténik, 
mihelyt az áramhálózat és a wifi kapcsolat újra 
helyreáll. Ez eltarthat néhány percig. 

Biztonsági utasítások 
• Ne végezzen javítást/módosítást a wifi eszközön. 

Ilyen módon megszűnik a garanciaigény. 
• Ne használja a wifi eszközt károsodás vagy laza 

csavarozás estén, ill. ne használja azt tovább. 
• Mihelyt több wifi eszközt használ, ügyeljen azok 

egymástól való megfelelő távolságára (kb. 1,5-2m). 
• Ne tegye ki a wifi eszközt közvetlen napfénynek, és 

védje azt erős hőtől. 
• Ne használja a wifi eszközt lefedett állapotban. 
• Ne használja a wifi eszközt nyílt láng közelében (pl. 

gyertya). 
• Az IP20 jelű wifi eszközöket csak száraz beltérben 

használja. Ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő 
víznek. 

• Az IP44 jelű wifi eszközök fröccsenő víz ellen 
védettek, és használhatóak kültérben. 

• A wifi eszköznek hozzáférhetőnek kell lennie. 
• A wifi eszköz Be/Ki kombigombját ne működtesse 

elektromosan vezető tárgyakkal. 
• A wifi eszköz használata korlátozott fizikai, 

érzékelésbeli, ill. szellemi képességgel vagy 
hiányzó tapasztalattal és ismerettel rendelkező 
személyek (ideértve a gyerekeket) számára nem 
engedélyezett. 

• A wifi eszközök felügyeletét és használatát 
felelősségteljes személyek gyakorolhatják. 

• Bizonyosodjon meg róla, hogy a wifi eszköz nem 
juthat gyermekek vagy illetéktelen személyek 
kezébe. 

• A wifi eszközt takarítás előtt húzza ki a dugaszoló 
aljzatból. Tisztításra csak száraz, szöszmentes 
ruhát használjon, ne használjon súroló hatású és 
maró tisztítószereket. 

• A wifi eszköz erős rádió-frekvenciás hatás esetén 
nem használható a normális körülményeknek 
megfelelően. Ebben az esetben szükséges a 
felállítási hely megváltoztatása. 

• A wifi eszköz normális, háztartási 
körülmények közti használatra alkalmas, 
nem szabad biztonsági berendezésként 
használni. 

• A wifi kapcsolható dugaszoló aljzatnak szabadon 
hozzáférhetőnek kell lennie, és azt a kapcsolandó 
eszköz közelében kell elhelyezni. 

• Ne csatlakoztasson semmilyen eszközt (pl. 
fűtőventilátor) ahhoz kapcsolható wifi dugaszoló 
aljzathoz, amelyet felügyelet alatt kell tartani. 

• A wifi kapcsolható dugaszoló aljzathoz csak ohmos 
terhelésű eszközöket (pl. izzó) csatlakoztasson. 

• Ne dugjon be egymás után több wifi eszközt. 
 

• EMW302WF-CTL: CAT II 230V: 
Az energiafelhasználási funkcióval ellátott 
kapcsolható wifi- dugaszoló aljzat csak 
közvetlenül az áramhálózattal összekötött 
áramkörök, pl. hálózati háztartási eszközök 
esetén történő használatra alkalmas. 

• A wifi kapcsolható dugaszoló aljzat egy háztartási 
célú használatra alkalmas rádió kapcsolású 
rendszer, és azt e minőségében kell használni. 

Belső helyiségekben 
• Riasztási hangerő: kb. 80dB (távolság 0,3m) 
• Riasztási időtartam: 5-7s 
• Frekvencia 433MHz 
• Rádió hatótávolsága: max. 25 m (szabadban) 
• Elem: 3x 1,5V LR44 (AG13) 

(nem tartozéka a csomagnak) 

EMW302WF-SD (wifi füstjelző ismétlő) 
• IP20, csak száraz belső helyen történő 

használatra 
• 230V~, 50Hz, max. 1W 
• Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard 
• Mikrofon audió frekvenciája: 3kHz±0,8kHz 
• Érzékelési hatótávolság: kb. 5m 

Műszaki adatok 
EMW302WF (wifi fali dugaszoló aljzat IP20) 
• IP20, csak száraz belső helyen történő 

használatra 

Rendszerkövetelmények: 
• Wifi router (frekvencia 2,4 GHz) 
• iOS 7.0 vagy magasabb 
• Android 4.0 vagy magasabb 

• 230V~, 16A, 50Hz 
• Max. 3500W 
• Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard 
• Gyerekvédelem 

EWM302WFO (wifi kapcsolható dugaszoló aljzat 
IP44) 
• IP44, fröccsenő víz ellen védett 
• 230V~, 16A, 50Hz 
• Max. 3500W 
• Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n Standard 
• Gyerekvédelem 

EWM302WF-CTL (wifi kapcsolható dugaszoló aljzat 
energiahasználati funkcióval IP20) 
• • IP20, csak száraz belső helyen történő 

használatra 
• 230V~, 16A, 50Hz 
• Max. 3500W 
• Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11/b/g/n 
Standard 
• Gyerekvédelem 
• CAT II 230V 

  
Mérési pontosság 

Feszültség: 200V~ - 250V~ 2% 

Áram: 20mA - 16A 2% 

Teljesítmény: 4W - 3500W 4% 

EMW302WF-HS (wifi központi egység) 
• IP20, csak száraz belső helyen történő használatra 
• 230V~, 50Hz, max. 2,4W 
• Frekvencia 2,4GHz, IEEE 802.11/b/g/n Standard 
• Frekvencia 433MHz 
• Riasztási hangerő: kb. 80dB (távolság 1m) 
• Riasztási időtartam: 5-7s 
• Rádió hatótávolsága: max. 25 m (szabadban) 

RF302PIR (rádiós mozgásérzékelő) 
• IP20, csak száraz belső helyen történő használatra 
• Érzékelési hatótávolság: kb. 10m 
• Érzékelési szög: kb. 110° 
• Reakcióidő: 3s 
• Frekvencia 433MHz 
• Rádió hatótávolsága: max. 25 m (szabadban) 
• Elem: 2x 1,5V AAA 

(nem tartozéka a csomagnak) 

RF302DA (rádiós ablak-/ajtókapcsolat) 
• IP20, csak száraz belső helyen történő használatra 

LED villogásának jelentése 

LED leírás 

  

Gyorsan villog • A wifi eszköz 
(többszörösen kapcsolati módban. 
másodpercenként) • Kövesse az applikáció 

utasításait az újonnan 
hozzáadandó wifi eszközzel 
való kapcsolathoz, és adja 
meg wifi routerének SSID-jét 
és jelszavát. 

• Eredményes kapcsolat 
esetén a LED folyamatosan 
világít vagy kialszik. 

Állandóan  • BE vagy KI Jelzés  
BE vagy KI • Sikeres kapcsolat a fentiek 

szerint. 
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Villogási • A wifi eszköz manuális 
intervallum kapcsolati módban van. 

   
4-szer 
másodpercen
ként) 

• Tartsa nyomva a wifi 
eszközön lévő „Be/Ki” 
kombigombot, amíg a LED 
gyorsan, másodpercenként 
többször villog. 

• Kövesse az applikáció 
utasításait az újonnan 
hozzáadandó wifi eszközzel 
való kapcsolathoz, és adja 
meg wifi routerének SSID-jét 
és jelszavát. 

• Eredményes kapcsolat 
esetén a LED folyamatosan 
világít vagy kialszik. 

 

Lassan villog  
(1-szer 
másod-percenk
ént) 

• A wifi eszköz wifi hálózatot 
keres. 

• A kapcsolati módhoz tartsa 
nyomva a wifi eszközön 
lévő „Be/Ki” kombigombot, 
amíg a LED gyorsan, 
másodpercenként 
többször villog. 

• Kövesse az applikáció 
utasításait az új wifi 
eszközzel való 
kapcsolathoz. 

• Elem töltöttségi állapota    
kritikus 

 


