
 

 

 

1. Podłącz urządzenie do prądu 

2. W telefonie lub komputerze wyszukaj sieć WiFi 
o nazwie „Sonoff Switch-xxxxxx”  
(lub „RavenCore-xxxxxx”  
 lub „KellyTron-xxxxxx” 
 lub „HAA-xxxxxx”) 

 

3. Połącz się z wybraną siecią 

4. W przeglądarce internetowej poczekaj na załadowanie strony „Wifi Configuration” 
lub wpisz adres IP http://192.168.4.1 i poczekaj na załadowanie strony logowania 

5. Wybierz swoją domową sieć WiFi (do 
której ma się podłączyć urządzenie) 

 

6. W polu „Password” wpisz hasło WiFi 

7. Wciśnij klawisz „Join” aby urządzenie 
podłączyło się od sieci 

8. Jeśli widoczne jest pole „JSON” należy 
wypełnić je zgodnie z treścią instrukcji 
załączonej w opakowaniu urządzenia 

  
(np. 

{"c":{"l":13,"i":1},"a":[{"t":1,"r":[{"g":12}],"b":[{"g":0},{"g":4}]
}]}  ) 

(w przypadku problemów lub w celu upewnienia się, czy 

nastąpiło połączenie z siecią domową można np. użyć 
aplikacji Fing i zweryfikować obecność urządzenia 

„Espressif” na liście urządzeń obecnych w sieci domowej. 
Numer xxxxxx w nazwie sieci z pkt.2 pokrywa się z 

ostatnimi znakami adresu mac urządzenia) 



 

9. Na urządzeniu Apple uruchom aplikację Home   

10. Wciśnij symbol „+” 

 

11. Wybierz „Dodaj akcesorium” 

 



12. Wybierz „Nie mam lub nie mogę 
zeskanować kodu” 

 

13. Wybierz „Podaj kod…” 

 



14. Wpisz hasło: 
 

1111 1111 

dla urządzeń „Sonoff Switch xxxxxx” 
  (Sonoff S26, Sonoff Basic) 
 
lub 
 

0218 2017 

dla urządzeń „KellyTron xxxxxx” 
  (Shelly 1) 
lub „RavenCore xxxxxx”  
lub „HAA xxxxxx”  
  (pozostałe urządzenia) 

 

15. Wybierz dodawane urządzenie 

 



16. Wybierz „Dodaj mimo to” 

 

17. Poczekaj na dodanie urządzenia 

 



18. Zmodyfikuj parametry urządzenie 
lub wybierz „Gotowe” 

 

19. Urządzenie będzie widoczne na 
pulpicie aplikacji „Home” 

 



20. Po przytrzymaniu ikony 
urządzenia dostępny jest widok 
pełnoekranowy 

 

21. Po dodaniu urządzenia do 
ulubionych będzie ono dostępne 
również z ekranu blokady 

 



Jeżeli „Sonoff Switch xxxxxx” lub „Raven Core xxxxxx” lub „KellyTron xxxxxx” lub 
„HAA xxxxxx” 
nie pojawia się na liście: 

 Wyłącz urządzenie z prądu 

 Odczekaj 10 sekund 

 Włącz je ponownie 

 Odczekaj 10 sekund 

 W ciągu 2 minut wciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 10 sekund 

 Rozpocznij konfigurację urządzenia rozpoczynając od kroku 1. 

Dodatkowe informacje o korzystaniu z aplikacji Home są dostępne na stronie: 
https://support.apple.com/pl-pl/HT204893#add 

 

Konfigurowanie i używanie aplikacji Dom 

https://support.apple.com/pl-pl/HT204893 

 

Tworzenie automatyzacji domowych za pomocą aplikacji Dom 

https://support.apple.com/pl-pl/HT208940 

 

Konfigurowanie głośnika HomePod, urządzenia Apple TV lub iPada jako centrum 
akcesoriów 

https://support.apple.com/pl-pl/HT207057 

 

Udostępnianie uprawnień do sterowania domem 

https://support.apple.com/pl-pl/HT208709 

 

Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych: 

„Sonoff Switch xxxxxx”: przytrzymaj przycisk urządzenia przez ponad 10 sekund 

„KellyTron xxxxxx”, „Raven Core xxxxxx”, „HAA xxxxxx” :  
w ciągu dwóch minut od włączenia przełącz szybko włącznik (10 razy)  
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