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Uppsetning á Shelly einingu 

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

2. 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) 

3. Einingin mun núna byrja að varpa út sínu eigin þráðlausa neti 

 
4. Tengist því neti og opnið netvafra t.d chrome og sláið inn 192.168.33.1 

5. Þá birtist vefsíða með stillingum fyrir eininguna. 

Tenging við Shelly Appið 

1. Hægt er að setja búnaðinn upp í Appi frá Shelly sem þeir bjóða frítt og má sækja í 

Appstore/Playstore. 

2. Til að tengja eininguna við Shelly appið þarf að byrja á því að tengja eininguna við 

netið þitt. (mæli með að breyta SSID og lykilorði á netinu í eitthvað þægilegt, langt og 

öruggt og nota það framvegis, einfaldar málin ef skipt er um router síðar en ekki 

nauðsynlegt ef þekking er ekki til staðar.) 

3. Veljið  

4. Veljið Wifi Mode-Client 

5. Hér skal haka við Connect Shelly device to an existing Wifi-Network setja inn heiti á 

nettengingunni þinni og lykilorð og passa að há og lágstafir séu réttir og velja svo 

Connect. 

 
 

6. Þá ætti þessi gluggi að birtast: 
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7. Næst skaltu tengjast wifi netinu þínu og opna svo Shelly appið. 

8. Á forsíðu í appinu ætti eftir smástund að birtast þessi gluggi hér að neðan 

,,Discovered Devices“ 

 
9. Veldu Discovered devices og svo tækið sem á að bæta við, settu inn heiti og veldu 

rými sem tækið á að fara í og svo er valið Save device. 

Ef óskað er eftir að uppfæra skal velja Yes. 

 

10. Ef vilji er fyrir því að geta tengst einingunni utan heimatengingar skal segja YES við að 

virkja eininguna í Shelly cloud. 
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