
   
 

Uppsetning/stillingar á Shelly dimmer 

1. Tengja skal eininguna og herða mátulega en alls ekki ofherða. 

2. Aðgætið að perur/ljós sem tengja á við dimmerinn sé innan marka hámarks álags 

sem dimmerinn er gefinn upp fyrir (2ooW LED og 220W miðað við glóperur) 

3. Þegar einingin er farin að fá straum kviknar á henni rautt ljós að aftanverðu (Ef 

einungis fasi er tengdur kviknar ekki á einingunni fyrr en það er komið álag á hana á 

snertu O) 

4. Ef tengja á rofa við eininguna er venjulega notast við S1 snertuna og nota skal 

hefðbundinn þrýstirofa. 

5. Aðgætið að ljósin/perurnar sem notast á við séu örugglega dimmanleg og gerð fyrir 

230V spennu. 

6. Mikið af stillingum eru í boði fyrir dimmerinn ólíkt flestum öðrum á markaðnum og 

því er hægt að aðlaga dimmerinn af sínum aðstæðum. 

7. Tengist annaðhvort einingunni og ip tölunni 192.168.33.1 í browser eða farið í 

stillingar fyrir eininguna úr appinu ef tækið er þegar uppsett þar. 

8. Veljið  

9. Gott getur verið að fara í Calibration og láta dimmerinn læra inná álagið sem er tengt 

við hann, yfirleitt hefur reynst best að velja Trailing EDGE fyrir LED ljós. 

10. Gott er að prófa að færa til dimmer sliderinn niður í lága stöðu og átta sig á því hvaða 

Level maður vill haf sem lægsta level þannig að maður sjái að ljósið sé kveikt og setja 

þá % sem Minimum Brightness og velja Save. 

11. Transition time stjórnar því hveru hratt ljósin dimmast þegar þú heldir inni 

þrýstirofanum til að dimma og getur verið gott að lækka niður í 400-500 ms til að 

hraða því eða eftir því sem menn vilja. 

Hlekkur á Shelly Dimmer 2 í vefverslun okkar: 

https://snjallt.is/vara/shelly-dimmer2/ 

Hlekkur á 2falda Din skinnu festingu fyrir Shelly Dimmer2: 

https://snjallt.is/vara/shelly-din-skinnu-festing-2fold/ 

Hlekkur á 1falda Din skinnu festingu fyrir Shelly Dimmer2: 

https://snjallt.is/vara/shelly-din-skinnu-festing/ 
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