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Konfiguracja urządzeń do pracy z aplikacją HOME 

 

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) 
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9. Na urządzeniu Apple uruchom aplikację Home   

10. Wciśnij symbol „+” 

 

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

 

13. Wybierz „Podaj kod…” 
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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 
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16. Wybierz „Dodaj mimo to” 

 

17. Poczekaj na dodanie urządzenia 
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18. Zmodyfikuj parametry urządzenie 
lub wybierz „Gotowe” 

 

19. Urządzenie będzie widoczne na 
pulpicie aplikacji „Home” 
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20. Po przytrzymaniu ikony 
urządzenia dostępny jest widok 
pełnoekranowy 

 

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

 

Jeśli urządzenie nie znajdzie sieci WiFi to w ciągu 5 minut po włączeniu rozpocznie 
rozgłaszanie swojej własnej sieci umożliwiającej ponowną konfigurację. 

 

 

 

  

https://support.apple.com/pl-pl/HT204893#add
https://support.apple.com/pl-pl/HT204893
https://support.apple.com/pl-pl/HT208940
https://support.apple.com/pl-pl/HT207057
https://support.apple.com/pl-pl/HT208709
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Konfiguracja oprogramowania RavenCore przez aplikację Eve 

Po podłączeniu urządzenia do sieci WiFi proszę dodać akcesorium do aplikacji Home. Następnie w 

aplikacji Eve (https://itunes.apple.com/us/app/eve-for-homekit/id917695792) odszukać nowo 

dodane akcesorium, wejść w opcje "Setup" i ustawić w kolejnych krokach parametry zgodnie ze 

zrzutem ekranu zamieszczonym poniżej. Po każdym kroku najlepiej wykonać "Reboot" urządzenia 

(przyciskiem w aplikacji poniżej widocznych opcji, odczekać 10 sekund), zrestartować aplikację Eve 

(całkowicie zamknąć i otworzyć ponownie) i poczekać na aktualizację parametrów w aplikacji.  

Po zakończeniu procesu konfiguracji autor zaleca wyłączenie opcji "Show setup".  

Pełny opis konfiguracji znajduje się na stronie projektu: https://github.com/RavenSystem/esp-

homekit-devices/wiki/RavenCore#homekit-setup 

 

Dla urządzeń dwukanałowych Sonoff T1EU2C, STDC2 [SE168], Sonoff Dual 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/eve-for-homekit/id917695792
https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/RavenCore#homekit-setup
https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/RavenCore#homekit-setup
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Dla urządzeń Shelly 2.5 

 

 

  



11 
 

Dla urządzeń trzykanałowych Sonoff T1EU3C 
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Dla urządzeń Sonoff TH 

 

Board Type: 1 

Device Type:  

Praca w trybie termostatu:  5 

(https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/RavenCore#5-thermostat) 

  

W pełni działający termostat HomeKit, domyślnie odczytujący temperaturę co 30 sekund. Dla Sonoff TH 

i S22, z czujnikiem temperatury i wilgotności. 

Jeśli podłączysz grzejnik, wybierz Type 1 (tryb ogrzewania); jeśli podłączysz klimatyzator, wybierz tryb 

Type 2 (tryb chłodzenia). 

Możesz wybrać tryb pracy za pomocą jednego naciśnięcia przycisku Sonoff. Dioda LED poinformuje o 

wybranym trybie: 

Wyłączony: 1 błysk diody LED 

Ogrzewanie: 2 mignięcia diody LED 

Chłodzenie: 3 mignięcia diody LED 

Init State TH: Ta opcja umożliwia ustawienie stanu początkowego termostatu:  

0-wyłączony, 1-ogrzewanie, 2-chłodzenie, 3-poprzedni stan 

 

Praca w trybie przełącznika z czujnikiem temperatury i wilgotności:  6 

 (https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/RavenCore#6-switch-basic--th-sensor) 

 

TH Sensor Type:  

DHT22, AM2301:  2 

DS18B20:  3 

 Si7021:  4 

 

 

  

https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/RavenCore#5-thermostat
https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/RavenCore#6-switch-basic--th-sensor
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Praca w trybie termostatu z czujnikiem DHT22 

 

 


