
מהמוצרים ע״י הגדרה נכונה שלהם.קניתם והתקנתם ״שלי״ ועכשיו נעזור לכם להוציא את המיטב

:)״2.5ב-״שלינתמקדהפעם

הגדרה ראשונית:
(הוטספוט) - התחברו אליולאחר חיבור השלי לחשמל הוא יצור עבורכם נקודת גישה אלחוטית.1

מהנייד או המחשב.
שלניהוללממשקתגיעוזהבשלב-192.168.33.1הבאההכתובתאתוהקישודפדפןפתחו.2

האביזר.
לחצו על:.3

הגדרות○
device(ההתקןסוג○ type(-הכפתוריםסוגאתמגדיר)עליה/ירידהבאפליקציה

בבחירת תריס, כיבוי/הדלקה למפסק תאורה):
לתאורההשליאתחיברתםאםrelayבחרו❖
Rollerבחרו❖ shutterלתריסשליאתחיברתםאם

לחצו על:.4
internet(רשתהגדרות○ & security(
wifi(לקוח-וויפיימצב○ mode-client(
סמנו את תיבת הסימון○
הזינו שם משתמש וסיסמה של הרשת האלחוטית שלכם○
)connect(התחברעללחצו○

והצליח ההוטספוט שלו יעלם,בשלב הזה שלי ינסה להתחבר לרשת האלחוטית שלכם, במידה.5
הרשת האלחוטית שהזנתם.במידה והוא עדיין מייצר הוטספוט כנראה שיש טעות בנתוני

והירשמו.shellycloudהאפליקציהאתהורידוהזהבשלב.6
היכנסו לאפליקציה והוסיפו חדרים בהתאם למבנה הבית..7
Discovered-גלויים״״התקניםתחתכעתיופיעהחדשההתקן.8 devices
יופיעו כל ההתקנים החדשיםכעת לאחר שיש חדרים בבית לחצו על התקנים גלויים - כאן.9

add(להוספהלחץעללחצו.10 device(
כעת עליכם לשייך את ההתקן לחדר:.11

שם ההתקן ( למשל תריס סלון)○
בחרו חדר בו הוא נמצא○
בחרו תמונה למכשיר○
את השימוש ( מפסק או תאורה - ניתן לשנות בהמשך)○
save-התקןשמור○ device
ועוד פעולות) -האפליקציה תשאל אם ברצונכם לחבר לענן (מאפשר שליטה מרחוק○

לחצו על כן. סיימתם את השלב הראשון!



למקסם את השימוש ב״שלי״ שלכם.כעת הגענו לשלב השני - לעשות את ההגדרות הנכונות כדי
נחלק את ההסבר למצב תריס ומצב תאורה:

על הגדרות:לחצו באפליקציה על התריס אותו תרצו להגדיר>  לחצותריס:

- אפשרות שלישיתעצורברירת  מחדל בהפעלה - בחרו.1
( ניתן לעשות כיול אוטומטי -זמן פתיחה/סגירה - כאן מגדירים זמן עבודה בצורה ידנית.2

בהמשך)
שניה- אופציהכפתורים נפרדים לפתיחה ולסגירהמצב כפתור - בחרו.3
-רגעילמשל) בחרוסוג כפתור - בשימוש עם מפסק (ללא קפיץ - גביס סטנדרט.4

אפשרות ראשונה.
עליה/ירידה.החלף כניסות - לסמן במידה והמפסק מתפקד הפוך ביחס לכיוון.5
( עליה/ירידה) בהפעלההפוך כיוונים - לסמן במידה והתריס עושה פעולה הפוכה.6

מהאפליקציה.
של התריס על מנת לזהותחיווי מיקום - הגדרה זו מבצעת כיול לזמן העליה והירידה.7

מומלץ לעשות פעולה זואחוזי פתיחה. בלחיצה על כיול התריס ירד ויעלה פעמיים.
בהשגחה שאין מכשול בתריס.

.תריסמצב - מגדיר את סוג הכפתורים באפליקציה -  בחרו.8

על הגדרות:לחצו באפליקציה על הרכיב אותו תרצו להגדיר> לחצותאורה:

ברירת מחדל בהפעלה - בחרו לשחזר מצב אחרון..1
שלישיתסוג כפתור - בשימוש עם מפסק גביס בחרו קצה/טוגל - אופציה.2
מצב - בחרו מפסק.3

סיימנו :)


