
dosah zariadenia. Shelly ® zariadenia môžu komunikovať priamo s inými zariadeniami 

WiFi prostredníctvom protokolu HTTP.

API môže poskytnúť výrobca. Shelly ® zariadenia môžu byť k dispozícii na 

sledovanie a kontrolu, aj keď je Používateľ mimo dosah lokálnej WiFi 

siete, pokiaľ je WiFi router pripojený k internetu. Mohla by sa použiť 

cloudová funkcia, ktorá sa aktivuje prostredníctvom webového servera 

zariadenia alebo prostredníctvom nastavení v mobilnej aplikácii Shelly 

Cloud.

Užívateľ sa môže zaregistrovať a pristupovať k Shelly Cloud pomocou mobilných 

aplikácií pre Android alebo iOS alebo pomocou ľubovoľného internetového prehliadača a 

webovej stránky: https://my.Shelly.cloud/ .

Shelly Cloud vám dáva príležitosť ovládať a upravovať všetky Shelly ® Zariadenia 

odkiaľkoľvek na svete.

Potrebujete iba pripojenie na internet a našu mobilnú aplikáciu nainštalovanú na 

vašom smartfóne alebo tablete.

Pre inštaláciu aplikácie navštívte Google Play (Android - obr.

2) alebo App Store (iOS - obr. 3) a nainštalujte si aplikáciu Shelly Cloud.

Krok 1

Po inštalácii Shelly a zapnutí napájania si Shelly vytvorí vlastný 

prístupový bod WiFi (AP).

VÝSTRAHA: V prípade, že Zariadenie nevytvorilo svoju vlastnú WiFi sieť 

s podobným SSID shellydimmer2-35FA58 skontrolujte, či ste Shelly správne 

zapojili podľa schém zapojenia. Pokiaľ nevidíte aktívnu WiFi sieť s SSID ako shelly- 

dimmer2-35FA58, resetujte zariadenie. Ak bolo zariadenie zapnuté, musíte ho 

vypnúť a znova zapnúť. Po zapnutí prístroja máte 60 sekúnd na to, aby ste 

stlačili 5 po sebe nasledujúcich časov, buď prepnutím pripojeného I1 / I2. Alebo 

ak máte fyzický prístup k zariadeniu, stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na 10 

sekúnd. Shelly by sa mala vrátiť do režimu AP. Ak nie, opakujte alebo 

kontaktujte našu zákaznícku podporu na adrese:

support@Shelly.cloud

Krok 2

Vyberte možnosť „Pridať zariadenie“.

Ak chcete neskôr pridať ďalšie zariadenia, použite ponuku aplikácií v pravom 

hornom rohu hlavnej obrazovky a kliknite na položku „Pridať zariadenie“. Zadajte 

názov (SSID) a heslo pre sieť WiFi, do ktorej chcete pridať zariadenie.

Krok 4:

Približne 30 sekúnd po objavení akýchkoľvek nových zariadení v lokálnej 

sieti WiFi sa zoznam štandardne zobrazí v miestnosti „Objavené 

zariadenia“.

Inteligentný prepínač stmievania WiFi

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Technická informácia

• Ovládanie cez WiFi z mobilného telefónu, PC, automatizovaného systému alebo 

iného zariadenia podporujúceho protokol HTTP a / alebo UDP.

• Správa mikroprocesorov.

• Shelly sa dá ovládať externým tlačidlom / spínačom.

POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pripojenie zariadenia k 

elektrickej sieti je potrebné vykonať opatrne.

POZOR! Nedovoľte deťom hrať sa s tlačidlom / spínačom pripojeným k 

zariadeniu. Zariadenia na diaľkové ovládanie Shelly (mobilné telefóny, tablety, 

počítače) uchovávajte mimo dosahu detí.

Krok 5:

Zadajte položku Objavené zariadenia a vyberte zariadenie, ktoré chcete zahrnúť do 

svojho účtu.LEGENDA:

SW1 - Prepnite vstup 1 na zapnutie / vypnutie / stmievanie

SW2 - Prepnite vstup 2 na zapnutie / vypnutie / stmievanie

O - Výkon

L - Linkový vstup (110 - 240 V)

N - Neutrálny vstup (nula)

WiFi stmievač Shelly®smart od spoločnosti Allterco Robotics je určený na inštaláciu 

priamo do vašich svetiel za účelom ovládania a stlmenia svetla. Je určený na demontáž 

do štandardného nástenného konzoly, za spínačmi svetla alebo na iných miestach s 

obmedzeným priestorom. Shelly môže fungovať ako samostatné zariadenie alebo ako 

doplnok k ovládaču domácej automatizácie.

SKRUTKOVÝ Stmievač NEMOŽNO PRIPOJIŤ A PREVÁDZKOVAŤ VENTILÁTOR. 

MÔŽE SPÔSOBIŤ POŠKODENIE JEDNOTKY ALEBO VENTILÁTORA, VRÁTANE 

POŽIARU !!!

Inštalačné pokyny

POZOR! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Montáž / inštaláciu 

zariadenia by mala vykonávať kvalifikovaná osoba (elektrikár).

POZOR! Nepripájajte zariadenie k spotrebičom presahujúcim danú 

maximálnu záťaž!

POZOR! Pripojte zariadenie iba spôsobom uvedeným v týchto pokynoch. 

Akákoľvek iná metóda by mohla spôsobiť poškodenie alebo zranenie.

POZOR! Pred začatím inštalácie si pozorne a úplne prečítajte 

sprievodnú dokumentáciu. Nedodržanie odporúčaných postupov môže viesť 

k poškodeniu funkcie, ohrozeniu života alebo porušeniu zákona. Spoločnosť 

Allterco Robotics nezodpovedá za žiadne straty alebo poškodenia v prípade 

nesprávnej inštalácie alebo prevádzky tohto zariadenia.

POZOR! Zariadenie používajte iba s elektrickou sieťou a prístrojmi, 

ktoré vyhovujú všetkým platným predpisom. skrat v elektrickej sieti alebo 

akékoľvek zariadenie pripojené k zariadeniu môže zariadenie poškodiť.

ODPORÚČANIE: Zariadenie môže byť pripojené k elektrickým 

obvodom a spotrebičom a môže nimi ovládať, iba ak vyhovujú príslušným 

normám a bezpečnostným normám.

ODPORÚČANIE: Zariadenie môže byť pripojené a môže ovládať 

elektrické obvody a svetelné zásuvky, iba ak zodpovedajú príslušným 

normám a bezpečnostným normám.

POVEDOMIE: Ak zariadenie nie je pripojené k podporovaným 

typom svetla, nemusí byť funkcia stmievania k dispozícii. Svetlá však 

budete môcť aj naďalej zapínať a vypínať.

Počiatočné začlenenie

Pred inštaláciou / namontovaním zariadenia sa uistite, či je sieť 

vypnutá (ističe vypnuté).

Pripojte zariadenie k elektrickej sieti a nainštalujte ho do konzoly za 

vypínačom / zásuvkou podľa schémy, ktorá vyhovuje požadovanému 

účelu.

1. 1. Pripojenie k štandardnej elektrickej sieti s nulovým vodičom - obr. 1

1. 2. Pripojenie k elektrickej sieti bez neutrálu s minimálnou 

spotrebou 10 W - obr. 2

1. 3. Pripojenie k štandardnej elektrickej sieti s neutrálom a spínače tiež 

pripojené k neutrálu - obr. 3

1. 4. Pripojenie k elektrickej sieti bez neutrálu bez minimálnej spotreby 

a s použitím obtoku Shelly - obr. 4

Môžete si zvoliť, či chcete používať Shelly s mobilnou aplikáciou 

Shelly Cloud a službou Shelly Cloud. Prostredníctvom 

zabudovaného webového rozhrania sa tiež môžete oboznámiť s 

pokynmi pre správu a kontrolu.

Ovládajte svoj domov hlasom
Všetky zariadenia Shelly sú kompatibilné s Amazon Echo a Google Home. 

Prečítajte si nášho podrobného sprievodcu:

https://shelly.cloud/compatibility/Alexa

https://shelly.cloud/compatibility/Assistant

Krok 6:

Zadajte názov zariadenia (do poľa DeviceName). Vyberte miestnosť, v ktorej musí 

byť zariadenie umiestnené. Môžete si zvoliť ikonu alebo pridať obrázok, aby ste 

ho ľahšie rozpoznali. Stlačte „Uložiť zariadenie“.

obr. 1
Ľ

N

obr. 2
Ľ

N

Krok 3

Ak používate iOS: uvidíte nasledujúcu obrazovku:

SW1 SW2 L Ľ Ľ N O SW1 SW2 L Ľ Ľ N O

Štandardné vedenie s nulovým vodičom

obr. 3

Žiadne neutrálne vedenie *

Ľ

N

obr. 4 Ľ

N

Obchvat

Stlačte tlačidlo Domov na vašom iPhone / iPad / iPod. Otvorte 

Nastavenia> WiFi a pripojte sa k sieti WiFi vytvorenej Shelly, napr shellydimmer2-35FA58.

Ak používate Android: váš telefón / tablet automaticky prehľadá a zahrnie 

všetky nové zariadenia Shelly do siete WiFi, ku ktorej ste pripojení.

SW1 SW2 L Ľ Ľ N O SW1 SW2 L Ľ Ľ N O

Registrácia
Pri prvom načítaní aplikácie Shelly Cloudmobile si musíte vytvoriť účet, ktorý 

bude môcť spravovať celú vašu Shelly ® zariadenia.

zabudnuté heslo
V prípade, že zabudnete alebo stratíte heslo, stačí zadať e-mailovú 

adresu, ktorú ste použili pri registrácii. Potom dostanete pokyny na 

zmenu hesla.

VÝSTRAHA! Pri zadávaní svojej e-mailovej adresy počas registrácie buďte 

opatrní, pretože bude použitá v prípade, že zabudnete svoje heslo.

Po registrácii si vytvorte svoju prvú izbu (alebo miestnosti), do ktorej chcete pridať a 

používať svoje zariadenia Shelly.

Krok 7:

Ak chcete povoliť pripojenie k službe Shelly Cloud na diaľkové ovládanie a 

monitorovanie zariadenia, stlačte v nasledujúcom vyskakovacom okne „ÁNO“.

Štandardné vedenie s nulovým vodičom a SW

pripojený na neutrál

Žiadne neutrálne vedenie bez minima

požiadavky na zaťaženie

* Ak zariadenie používate bez neutrálu, vyžaduje prístroj Shelly 

Dimmer 2 spotrebu energie najmenej 10 W. Ak má pripojené svetlo 

menšiu spotrebu energie, je pre prevádzku zariadenia potrebný 

modul Shelly Bypass.

Špecifikácia

Zdroj:

110 - 240 V ± 10%

50/60 Hz striedavý prúd

Prevádzkový prúd:

0,1 - 1,1A

Teplota zariadenia

ochrana:

105 ° C

Vyhovuje EU

štandardy:

• Smernica RE

2014/53 / EÚ

• LVD 2014/35 / EÚ

• EMC 2004/108 / WE

• RoHS2 2011/65 / UE

Pracovná teplota:

od 0 ° C do 35 ° C

Výkon rádiového signálu:

1 mW

Rádiový protokol:

WiFi 802.11 b / g / n

Frekvencia:

2 400 - 2 500 MHz;

Prevádzkový rozsah

(v závislosti od miestnych

konštrukcia):

• do 50 m vonku

• do 30 m v interiéroch

Rozmery (VxŠxD):

42 x 36 x 14 mm

Elektrická spotreba-

oddiel:

<1,5 W

Podporované typy svetla:

• Žiarovka a

halogénové svetelné zdroje:

1 220 W

• Stmievateľná LED: 50 - 200 

VA / 1 W - 200 W.

• Odporovo-indukčné

zaťaženie feromagnetické

transformátory: 50-

150 VA

Po úspešnom zaradení zariadenia do siete Wi-Fi sa zobrazí nasledujúce 

vyskakovacie okno:

PESNE ® MOBILNÁ APLIKÁCIA

Úvod do Shelly ®

Shelly ® je rodina inovatívnych zariadení, ktoré umožňujú diaľkové ovládanie 

elektrických zariadení prostredníctvom mobilného telefónu, počítača alebo 

systému domácej automatizácie. Shelly ® používa WiFi na pripojenie k zariadeniam, 

ktoré ho ovládajú. Môžu byť v rovnakej sieti WiFi alebo môžu využívať vzdialený 

prístup (cez internet). Shelly ® môžu fungovať samostatne bez toho, aby ich riadil 

domáci automatizačný radič, v lokálnej sieti WiFi alebo prostredníctvom cloudovej 

služby, a to odkiaľkoľvek, kde má Používateľ prístup na internet.

Shelly ® má integrovaný webový server, prostredníctvom ktorého môže Používateľ 

upravovať, ovládať a monitorovať Zariadenie. Shelly ® má dva režimy WiFi - 

prístupový bod (AP) a klientský režim (CM). Pre prácu v klientskom režime musí 

byť vo vnútri WiFi router

Shelly Cloud vám dáva príležitosť vytvárať scény na automatické zapínanie a 

vypínanie zariadení v preddefinovaných hodinách alebo na základe iných 

parametrov, ako je teplota, vlhkosť, svetlo atď. (S dostupným senzorom v Shelly 

Cloud).

Shelly Cloud umožňuje ľahké ovládanie a monitorovanie pomocou mobilného telefónu, 

tabletu alebo PC.

Zahrnutie zariadenia

Ak chcete pridať nové zariadenie Shelly, nainštalujte ho do elektrickej siete podľa 

pokynov na inštaláciu, ktoré sú súčasťou zariadenia.

o
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Nastavenia zariadenia Shelly

Keď bude vaše zariadenie Shelly súčasťou aplikácie, môžete ho ovládať, meniť jeho 

nastavenia a automatizovať jeho fungovanie. Na zapnutie a vypnutie zariadenia 

použite tlačidlo napájania.

Ak chcete vstúpiť do ponuky podrobností zariadenia, kliknite na jeho názov. V 

ponuke podrobností môžete ovládať zariadenie a upravovať jeho vzhľad a 

nastavenia.

Časové pásmo a geografické umiestnenie

Povolí alebo zakáže automatickú detekciu časovej zóny a geografického umiestnenia.

Obnovenie výrobných nastavení

Vráťte Shelly predvolené výrobné nastavenia.

Informácie o zariadení

Tu môžete vidieť:

• ID zariadenia - Jedinečné ID Shelly

• IP zariadenia - IP adresy Shelly vo vašej sieti Wi-Fi

Oblak

Povoliť alebo zakázať pripojenie k cloudovej službe.

Obmedziť prihlásenie

Webové rozhranie Shely môžete obmedziť používateľským menom a heslom. Po 

zadaní podrobností do polí stlačte Obmedzte Shelly.

Server SNTP

Môžete nastaviť vlastný server SNTP. Zadajte adresu URL a stlačte Uložiť.

POZOR! Ak ste zadali nesprávne informácie (nesprávne nastavenia, 

používateľské mená, heslá atď.), Nebudete sa môcť pripojiť k Shelly a 

budete musieť resetovať zariadenie.

VÝSTRAHA: V prípade, že Zariadenie nevytvorilo svoju vlastnú 

WiFi sieť s podobným SSID shellydimmer2-35FA58 skontrolujte, či ste 

Shelly správne zapojili podľa schém zapojenia. Pokiaľ nevidíte aktívnu 

WiFi sieť s SSID ako

shellydimmer2-35FA58, resetujte zariadenie. Ak bolo zariadenie zapnuté, 

musíte ho vypnúť a znova zapnúť. Po zapnutí máte 60 sekúnd na to, aby ste 

stlačili 5 po sebe idúcich časov, a to buď prepnutím pripojeného I1 / I2. Alebo ak 

máte fyzický prístup k zariadeniu, stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na 10 

sekúnd. Shelly by sa mala vrátiť do režimu AP. Ak nie, opakujte alebo 

kontaktujte našu zákaznícku podporu na adrese: podpora @ Shelly. oblak

Rozšírené - Nastavenia pre vývojárov

Tu môžete zmeniť vykonanie akcie:

• Cez CoAP (CoIOT)

• Cez MQTT

Aktualizácia firmvéru

Ukazuje aktuálnu verziu firmvéru. Ak je k dispozícii novšia verzia, ktorá je oficiálne 

oznámená a zverejnená výrobcom, môžete svoje zariadenie Shelly aktualizovať. 

Kliknutím na možnosť Nahrať ju nainštalujete do svojho zariadenia Shelly.

Pridané vlastnosti
Shelly umožňuje kontrolu cez HTTP z ktoréhokoľvek iného zariadenia, radiča 

domácej automatizácie, mobilnej aplikácie alebo servera. Ďalšie informácie o 

kontrolnom protokole REST nájdete na adrese:

https://shelly.cloud/developers/ alebo pošlite žiadosť na:

developers@shelly.cloud

• Ak došlo k poškodeniu použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo 

príslušenstva, ktoré nie sú vhodné pre uvedený model prístroja, alebo po opravách a 

zmenách vykonaných neoprávneným servisom alebo osobou.

• Ak došlo k poškodeniu v dôsledku použitia chybných zariadení alebo 

príslušenstva.

• Ak bola škoda spôsobená chybným softvérom, počítačovým vírusom alebo 

iným škodlivým správaním na internete alebo nedostatkom aktualizácií 

softvéru alebo nesprávnymi aktualizáciami spôsobom, ktorý neposkytuje 

výrobca ani softvér výrobcu.

11. Rozsah záručných opráv nezahŕňa pravidelnú údržbu a kontroly, najmä 

čistenie, úpravy, kontroly, opravy chýb alebo parametre programu a ďalšie 

činnosti, ktoré musí vykonávať používateľ (kupujúci). Záruka sa nevzťahuje 

na opotrebenie zariadenia, pretože také prvky majú obmedzenú životnosť.

12. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody na majetku spôsobené chybou 

zariadenia. Výrobca nezodpovedá za nepriame škody (vrátane, ale nie 

výlučne, ušlých ziskov, úspor, ušlých ziskov, nárokov tretích strán) v 

súvislosti s akoukoľvek vadou zariadenia, ani za škodu na majetku alebo 

zranenie osôb vyplývajúce alebo súvisiace k používaniu Zariadenia.

13. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené okolnosťami nezávislými na 

výrobcovi, okrem iného vrátane: povodní, búrok, požiaru, blesku, prírodných 

katastrof, zemetrasení, vojen, občianskych nepokojov a inej vyššej moci, 

neočakávaných nehôd, alebo krádež.

Ochrana životného prostredia

Toto označenie na prístroji, príslušenstve alebo dokumentácii 

znamená, že prístroj a jeho elektronické príslušenstvo sa musia 

likvidovať iba na špeciálne určených miestach.

Toto označenie na batérii, návode na použitie, 

bezpečnostných pokynoch, záručnom liste alebo balení 

znamená, že batéria v prístroji sa musí likvidovať iba na 

špeciálne určených miestach.

Dodržiavajte pokyny na ochranu životného prostredia a správnu 

likvidáciu prístroja, jeho príslušenstva a obalu pri recyklácii 

materiálov na ďalšie použitie a pri ochrane životného prostredia!

Zabudované webové rozhranie

Aj bez mobilnej aplikácie je možné Shelly nastaviť a ovládať pomocou 

prehliadača a WiFi pripojenia mobilného telefónu, tabletu alebo PC.

Použité skratky:
• Shelly-ID - jedinečný názov zariadenia. Skladá sa to z

6 alebo viac znakov. Môže obsahovať napríklad čísla a písmená 35FA58.

• SSID - názov siete WiFi, ktorý vytvoril napríklad prístroj shellydimmer2-35FA58.

• Prístupový bod (AP) - režim, v ktorom zariadenie vytvára svoj vlastný 

bod pripojenia WiFi s príslušným názvom (SSID).

• Klientský režim (CM) - režim, v ktorom je zariadenie pripojené 

k inej sieti WiFi.

Počiatočné zaradenie

Krok 1

Pripojte Shelly k elektrickej sieti podľa schémy zapojenia. Shelly 

vytvorí svoju vlastnú WiFi sieť (AP).

VÝSTRAHA: V prípade, že Zariadenie nevytvorilo svoju vlastnú 

WiFi sieť s podobným SSID shellydimmer2-35FA58 skontrolujte, či ste 

Shelly správne zapojili podľa schém zapojenia. Pokiaľ nevidíte aktívnu 

WiFi sieť s SSID ako

shellydimmer2-35FA58, resetujte zariadenie. Ak bolo zariadenie zapnuté, 

musíte ho vypnúť a znova zapnúť. Po zapnutí máte 60 sekúnd na to, aby ste 

stlačili 5 po sebe idúcich časov, a to buď prepnutím pripojeného I1 / I2. Alebo ak 

máte fyzický prístup k zariadeniu, stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na 10 

sekúnd. Shelly by sa mala vrátiť do režimu AP. Ak nie, opakujte alebo 

kontaktujte našu zákaznícku podporu na adrese: podpora @ Shelly. oblak

Krok 2

Keď si Shelly vytvorila vlastnú WiFi sieť (vlastný AP), s menom (SSID) ako napr shellydimmer2-35FA58. 

Pripojte sa k nemu pomocou telefónu, tabletu alebo počítača.

Krok 3

Typ 192.168.33.1 do adresného riadku prehliadača a načíta sa webové 

rozhranie Shelly.

Záručné podmienky

Časovač

Ak chcete napájať automaticky, môžete použiť:

Automatické vypnutie: Po zapnutí sa napájanie automaticky vypne po 

preddefinovanom čase (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické 

vypnutie.

Automatické zapnutie: Po vypnutí sa napájanie automaticky zapne po 

preddefinovanom čase (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické 

zapnutie.

Týždenný plán
Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet.

Ak chcete používať internet, musí byť vaše zariadenie Shelly pripojené k miestnej sieti 

WiFi s aktívnym pripojením na internet. Shelly sa môže zapnúť / vypnúť automaticky v 

preddefinovanom čase, pri východe / západe slnka alebo v určenom čase pred alebo 

po východe / západe slnka. Je možné viac rozvrhov.

Internetová bezpečnosť

Režim WiFi - klient: Umožňuje zariadeniu pripojiť sa k dostupnej sieti 

WiFi. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte Pripojte sa.

Záloha klienta WiFi: Pridajte záložnú sieť Wi-Fi pre prípad, že vaša primárna 

nebude k dispozícii.

Režim WiFi - prístupový bod: Nakonfigurujte Shelly tak, aby vytvorili prístupový bod 

Wi-Fi. Po zadaní podrobností do príslušných polí stlačte Vytvorte prístupový bod.

Cloud: Povoliť alebo zakázať pripojenie k cloudovej službe.

Obmedziť prihlásenie: Obmedzte webové rozhranie Shely na meno 

používateľa a heslo. Po zadaní podrobností do polí stlačte

Obmedzte Shelly.

nastavenie

Predvolený režim zapnutia

Toto nastaví predvolený výstupný stav, keď je Shelly napájaná.

ZAPNUTÉ: Nakonfigurujte Shelly tak, aby sa zapla, keď je napájaná.

VYPNUTÉ: Nakonfigurujte Shelly na vypnutie, keď je napájané.

Obnoviť posledný režim: Nakonfigurujte Shelly, aby sa vrátila do posledného stavu, v 

ktorom bola, keď má napájanie.

Aktualizácia firmvéru

Po vydaní novej verzie aktualizujte firmvér Shelly.

Typ tlačidla

• Režim jedného tlačidla: zariadenie sa ovláda jediným spínačom.

• Režim dvoch tlačidiel: zariadenie je ovládané dvojitým spínačom.

• Prepínač jedno tlačidlo: zariadenie je ovládané jedným páčkovým 

prepínačom.

• Spínač hrany: zariadenie sa ovláda hranou zapnutou / vypnutou.

Tlačidlo Debounce

Upravte citlivosť (čas reakcie) pripojeného spínača. Ak dôjde k 

rušeniu v elektrickej sieti, zabráni sa tým nežiaducej zmene stavu 

(zapnutie / vypnutie) zariadenia. Rozsah: 60 - 200 ms

Kalibrácia
Shelly Dimmer potrebuje kalibráciu na základe typu svetla, s ktorým ho budete 

používať. Ak chcete vykonať kalibráciu, stlačte Spustiť kalibráciu.

Prechodný čas

Nastavte čas (v milisekundách), pre ktorý sa Shelly Dimmer nastaví z 0% na 

100%. Hodnota môže byť od 0 do 5 000 ms.

Miera vyblednutia

Nastavte rýchlosť stmievania, keď je spínač stlačený a podržaný.

• Rozsah: 1x - 5x

Minimálny jas
Ak pripojené svetlo nefunguje pod určitým percentom, môžete nastaviť 

minimálne percento, pri ktorom sa Shelly Dimmer zapne. Po nastavení 

už nemôžete stlmiť svetlo pod minimum.

• Rozsah: 0 - 50%

Zahrejte sa

Niektoré svetlá vyžadujú určitý výkonový impulz, aby mohli začať pod 

100% jasu. Môžete nastaviť úroveň jasu a čas, kedy sa Shelly 

Dimmer zapne.

• Rozsah jasu: 10 - 100%

• Časový rozsah: 20 - 200 ms

Nočný mód

V tomto režime môžete nastaviť časové obdobie a úroveň jasu, pri 

ktorých sa pri každom zapnutí nastaví jas na preddefinovanú úroveň.

1. Záručná doba zariadenia je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, počnúc dňom 

zakúpenia koncovým používateľom. Výrobca nezodpovedá za ďalšie záručné 

podmienky od druhého predajcu.

2. Záruka platí pre územie EÚ. Záruka je použiteľná v súlade so všetkými 

príslušnými zákonmi a ochranou práv používateľov. Kupujúci zariadenia je 

oprávnený uplatňovať svoje práva v súlade so všetkými príslušnými 

zákonmi a predpismi.

3. Záručné podmienky poskytuje spoločnosť Allterco Robotics EOOD (ďalej len 

výrobca), založená podľa bulharských právnych predpisov, s registračnou 

adresou 109 Bulgaria Blvd, floor 8, Triaditsa Region, Sofia 1404, Bulharsko, 

zapísaná v obchodnom registri. vedená registračnou agentúrou bulharského 

ministerstva spravodlivosti podľa Unified Identity Code (UIC) 202320104.

4. Reklamácie týkajúce sa zhody zariadenia s podmienkami kúpnej 

zmluvy sa adresujú predajcovi v súlade s jeho predajnými podmienkami.

5. Škody, ako je smrť alebo zranenie tela, poškodenie alebo poškodenie 

predmetov odlišných od chybného produktu, spôsobené chybným produktom, 

je potrebné uplatniť u výrobcu prostredníctvom kontaktných údajov 

spoločnosti výrobcu.

6. Používateľ môže kontaktovať výrobcu na čísle support @ shelly. oblak na 

prevádzkové problémy, ktoré je možné vyriešiť na diaľku. Pred odoslaním na 

opravu sa odporúča používateľovi kontaktovať výrobcu.

7. Podmienky odstránenia vád závisia od obchodných podmienok 

predávajúceho. Výrobca nenesie zodpovednosť za včasný servis zariadenia 

alebo za chybné opravy vykonané neoprávneným servisom.

8. Pri uplatňovaní svojich práv podľa tejto záruky musí používateľ poskytnúť 

zariadeniu nasledujúce dokumenty: príjmový doklad a platný záručný list s 

dátumom nákupu.

9. Po vykonaní záručnej opravy sa záručná doba predlžuje iba na 

toto obdobie.

10. Záruka áno NIE kryje akékoľvek škody na Zariadení, ku ktorým dôjde za 

nasledujúcich okolností:

• Ak bolo zariadenie použité alebo nesprávne zapojené, vrátane nevhodných 

poistiek, prekročenia maximálnych hodnôt záťaže a prúdu, úrazu elektrickým 

prúdom, skratu alebo iných problémov v napájaní, elektrickej sieti alebo 

rádiovej sieti.

• Ak dôjde k nesúladu medzi záručným listom a / alebo bez dokladu o kúpe, 

alebo ak dôjde k pokusu o falšovanie týchto dokumentov, okrem iného 

vrátane záručného listu alebo dokumentov preukazujúcich nákup.

• Ak došlo k pokusu o automatickú opravu, (de) inštaláciu, úpravu alebo 

úpravu zariadenia neoprávnenými osobami.

• Úmyselné alebo nedbanlivé nesprávne zaobchádzanie, skladovanie alebo 

preprava zariadenia alebo v prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto 

záruke.

• Ak bolo použité neštandardné napájanie, sieť alebo chybné zariadenie.

• Ak dôjde k škodám, ktoré boli spôsobené bez ohľadu na výrobcu, okrem iného: 

povodne, búrky, požiar, blesk, prírodné katastrofy, zemetrasenie, vojna, občianske 

vojny, iná vyššia moc, nepredvídané nehody, lúpež, poškodenie vodou, akékoľvek 

škody spôsobené vniknutím tekutín, poveternostnými podmienkami, solárnym 

ohrevom, akýmikoľvek škodami spôsobenými vniknutím piesku, vlhkosťou, vysokou 

alebo nízkou teplotou alebo znečistením ovzdušia.

• Ak existujú aj iné dôvody ako výrobná chyba, okrem iného: poškodenie 

vodou, vniknutie kvapaliny do zariadenia, poveternostné podmienky, prehriatie 

slnka, vnikanie piesku, vlhkosť, nízka alebo vysoká teplota, znečistenie 

ovzdušia. [U1 ]

• Ak došlo k mechanickému poškodeniu (vynútené otvorenie, zlomenie, praskliny, 

škrabance alebo deformácie) spôsobené nárazom, pádom alebo iným predmetom, 

nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov na použitie.

• Ak došlo k poškodeniu vystavením zariadenia drsným vonkajším podmienkam, ako sú: 

vysoká vlhkosť, prach, príliš nízka alebo príliš vysoká teplota. Podmienky správneho 

uloženia sú uvedené v Návode na použitie.

• Ak bol poškodením spôsobený nedostatočnou údržbou zo strany používateľa, ako je 

uvedené v užívateľskej príručke.

• Ak boli škody spôsobené chybným príslušenstvom alebo 

odporučením výrobcom.

nastavenie

Toto nastaví predvolený výstupný stav, keď je Shelly napájaná.

VYPNUTÉ: Nakonfigurujte Shelly na vypnutie, keď je napájané.

Nakonfigurujte Shelly tak, aby sa vrátila do posledného stavu, v akom bola, keď bude mať

SPINAC

prepínač (tlačidlo).

Povoliť alebo zakázať automatickú detekciu časových pásiem a Windows

Aktualizácia firmvéru

prenajaté.

• Režim jedným tlačidlom: zariadenie sa ovláda jedným tlačidlom

• Režim dvojitého tlačidla: zariadenie je ovládané dvojitým spínačom. jediný 

prepínač.

Tlačidlo Debounce

prepínač. Ak dôjde k rušeniu v elektrickej sieti, potom k tomu dôjde

• Rozsah: 60 - 200 ms

Shelly Dimmer potrebuje kalibráciu na základe typu svetla Spustiť 

kalibráciu.

Nastavte čas (v milisekundách), na ktorý pôjde Shelly Dimmerová

Rýchlosť slabnutia

• Rozsah: 1x - 5x

Ak pripojené svetlo nefunguje pod určitým percentom, zapne sa. Po 

nastavení už nemôžete stlmiť svetlo dole

• Rozsah: 0 - 50%

Niektoré svetlá vyžadujú určitý silový impulz, aby sa začal čas, v ktorom 

sa Shelly Dimmer zapne.

• Časový rozsah: 20 - 200 ms

V tomto režime môžete nastaviť časový úsek a úroveň preddefinovanej 

úrovne.

Vráťte Shelly predvolené výrobné nastavenia. Reštartuje 

zariadenie.

Tu vidíte jedinečné ID Shelly.

Zapnutie Predvolený režim ZAPNUTÝ: Nakonfigurujte Shelly tak, aby sa 

zapla, keď je napájaná.

Obnoviť posledný režim

moc.

Nakonfigurujte Shelly tak, aby fungovala zodpovedajúcim spôsobom v stave

Časové pásmo a geografické umiestnenie

Geografické umiestnenie.

Keď sa obnoví nová verzia, aktualizujte firmvér Shelly.

Typ tlačidla

prepínač.

• Prepínač jedného tlačidla: zariadenie je ovládané a

• Spínač hrany: zariadenie sa ovláda zapnutím / vypnutím hrany.

Nastavením citlivosti (času reakcie) pripojeného zariadenia zabránite nežiaducej 

zmene stavu (zapnutie / vypnutie) zariadenia.

Kalibrácia

že ho budete používať. Ak chcete vykonať kalibráciu, stlačte

Prechodný čas

od 0% do 100%. Hodnota môže byť od 0 do 5 000 ms.

Nastavte rýchlosť stmievania, keď je spínač stlačený a podržaný.

Minimálny jas

vek, môžete nastaviť minimálne percento, pri ktorom je Shelly Dimthe minimum.

Zahrejte sa

pod 100% jasu. Môžete nastaviť úroveň jasu a

• Rozsah jasu: 10 - 100%

Nočný mód

jas, pri ktorom sa pri každom zapnutí nastaví jas na

Obnovenie výrobných nastavení

Reštart zariadenia

Informácie o zariadení

Domovská stránka

Toto je domovská stránka zabudovaného webového rozhrania. Ak je 

nastavený správne, uvidíte informácie o:

• Aktuálny stav (zap / vyp)

• Aktuálna úroveň jasu

• Vypínač

• Pripojenie k cloudu

• Súčasnosť

• Nastavenie

Časovač

Ak chcete napájať automaticky, môžete použiť:

Automatické vypnutie: Po zapnutí sa napájanie automaticky vypne po 

preddefinovanom čase (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické 

vypnutie.

Automatické zapnutie: Po vypnutí sa napájanie automaticky zapne po 

preddefinovanom čase (v sekundách). Hodnota 0 zruší automatické 

zapnutie.

Týždenný plán
Táto funkcia vyžaduje pripojenie na internet.

Ak chcete používať internet, musí byť zariadenie Shelly pripojené k miestnej sieti 

WiFi s fungujúcim pripojením na internet. Shelly sa môže zapnúť / vypnúť 

automaticky v preddefinovanom čase, pri východe / západe slnka alebo v určenom 

čase pred alebo po východe / západe slnka. Je možné viac rozvrhov.

Internetová bezpečnosť

Umožňuje zariadeniu pripojiť sa k dostupnej sieti Wi-Fi. Po

Zálohovanie klienta WiFi

nedostupný.

Nakonfigurujte Shelly tak, aby vytvorili prístupový bod Wi-Fi. Po zadaní

Výrobca: Allterco Robotics EOOD

Adresa: Sofia, 1407, 103 Cherni vrah blvd.

Tel .: + 359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

http://www.Shelly.cloud

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

https://Shelly.cloud/declaration-of-conformity/

Zmeny kontaktných údajov výrobca zverejňuje na oficiálnej 

webovej stránke zariadenia:

http://www.Shelly.cloud

Užívateľ je povinný byť informovaný o akýchkoľvek zmenách týchto 

záručných podmienok pred uplatnením svojich práv voči výrobcovi.

Všetky práva k ochranným známkam She ® a Shelly ®, a ďalšie intelektuálne práva 

spojené s týmto zariadením patria spoločnosti Allterco Robotics EOOD.Režim WiFi - klient

zadajte podrobnosti do polí a stlačte Pripojte sa.

Pridajte záložnú Wi-Fi sieť pre prípad, že sa stane vaša primárna

Režim WiFi - prístupový bod

podrobnosti v poliach, stlačte Vytvorte prístupový bod.
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