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KONFIGURACJA URZĄDZEŃ „HOMEKIT” 

 

Dodawanie urządzeń do sieci WiFi (nie dotyczy Shelly) 

 

1. Podłącz urządzenie do prądu 

2. W telefonie lub komputerze wyszukaj sieć 
WiFi o nazwie „HAA-xxxxxx”  
 

 
3. Połącz się z siecią WiFi 

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

 

 

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

6. W polu „Password” wpisz hasło do sieci 
domowej WiFi 

7. Wciśnij klawisz „Save” 

  
aby urządzenie podłączyło się od sieci 
WiFi 

Pole „JSON Config” jest wypełnione odpowiednio dla typu urządzenia.  
Jeśli pole jest puste należy wypełnić je odpowiednim profilem ze strony: 
https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/Devices-Database 

 

8. Może pojawić się komunikat 
 

9. Połącz się z domową siecią WiFi 
Następnie dodaj urządzenie w aplikacji HOME 

  

https://github.com/RavenSystem/esp-homekit-devices/wiki/Devices-Database
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Dodawanie urządzeń Shelly do sieci WiFi 

Do urządzeń Shelly wgrywane jest oprogramowanie przygotowane przez producenta 

sprzętu. 

1. Podłącz urządzenie do prądu 
2. W telefonie lub komputerze wyszukaj sieć 

WiFi o nazwie „shelly1-XXX” lub 
„shellyswitch25-XXX”  

3. Połącz się z siecią WiFi 
4. W przeglądarce internetowej poczekaj na 

załadowanie strony lub wpisz adres 
http://192.168.33.1 i poczekaj na 
załadowanie strony konfiguracji 

5. Wypełnij odpowiednie sekcje: 

 Switch 1: ustawienia włącznika 
zewnętrznego, domyślne Toggle dla 
zwykłego włącznika dwustanowego. 
Wciśnij Save. 
Name: opcjonalnie wpisz nazwę urządzenia. 
Auto off: opcja automatycznego wyłączenia po 

zadanym czasie 
Auto off delay: czas automatycznego wyłączenia 

 Homekit Settings:  
Setup code: wpisz kod 02182017, 
wciśnij Save. 

 WiFi setup:  
WiFi network: wpisz nazwę sieci 
domowej 
WiFi password: wpisz hasło do sieci 
domowej, aktywuj pole Enable, wciśnij 
Save 

 

6. Może pojawić się komunikat 
 

7. Połącz się z domową siecią WiFi 
Następnie dodaj urządzenie w aplikacji HOME 

 

Przywracanie 

Urządzenie można odzyskać z nieprawidłowej konfiguracji Wi-Fi za pomocą jednej z dwóch metod: 

 W Shelly2.5 naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. 

 W obu modelach (Shelly2.5 lub Shelly1) w ciągu pierwszych 60 sekund od uruchomienia, przełącz 
przełącznik wejściowy 10 razy z rzędu. 

Obie te metody sprawią, że urządzenie przejdzie w tryb AP, w którym można je ponownie skonfigurować. 
Jeśli podczas dodawania urządzenie nie pojawia się na liście akcesoriów, zresetuj status HomeKit z interfejsu 
internetowego. 
Sygnalizacja diody LED 

Shelly2.5 ma diodę LED, która służy do wskazywania aktualnego stanu urządzenia 

 Wyłączony - w pełni skonfigurowany, podłączony do Wi-Fi, sparowany. 

 Wyłączony, krótkie impulsy - serwer HAP nie jest zabezpieczony (kod nie ustawiony). 

 Włączone, krótkie wygaśnięcia - serwer HAP skonfigurowany, WiFi nie skonfigurowane (AP aktywne). 

 Wolne miganie (500 ms) - serwer HAP działa, skonfigurowano WiFi, nie jest sparowany. 

 Szybkie miganie (250 ms) - łączenie z Wi-Fi lub wykonanie aktualizacji oprogramowania układowego. 

 Szybkie miganie (100 ms) - Procedura identyfikacji akcesoriów HAP, 3 sekundy. 
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Dodawanie urządzeń w Aplikacji HOME 
 

 

1. Na urządzeniu Apple uruchom aplikację HOME   

2. Wciśnij symbol „+” 

 
 

3. Wybierz „Dodaj akcesorium” 

 

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

 

5. Wybierz „Podaj kod…” 
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6. Wpisz kod: 

    0218 2017 

 
 

7. Wybierz dodawane urządzenie 
np. HAA-xxxxxx 

 

8. Wybierz „Dodaj mimo to” 

 

9. Poczekaj na dodanie urządzenia 
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10. Zmodyfikuj parametry urządzenie 
lub wybierz „Gotowe” 

 
 

11. Urządzenie będzie widoczne na pulpicie 
aplikacji „Home” 

 

12. Po przytrzymaniu ikony 
urządzenia dostępny jest widok 
pełnoekranowy 

 

13. Po dodaniu urządzenia do ulubionych 
będzie ono dostępne również z ekranu 
blokady 
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Pomocne linki 

 

Dodatkowe informacje o korzystaniu z aplikacji HOME są dostępne na stronie: 

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

 

Konfigurowanie i używanie aplikacji HOME 

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

 

Tworzenie automatyzacji domowych za pomocą aplikacji HOME 

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 

 

 

  

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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Rozwiązywanie problemów 

 

Jeżeli sieć „HAA xxxxxx” lub „shelly1-XXX” lub „shellyswitch25-XXX”  nie jest widoczna: 

 Wyłącz urządzenie z prądu 

 Odczekaj 10 sekund 

 Włącz je ponownie 

Rozpocznij konfigurację urządzenia. 

 

Jeżeli urządzenie nie jest widoczne podczas dodawania do aplikacji HOME 

- sprawdź, czy jest widoczna sieć WiFi „HAA xxxxxx” lub „shelly1-XXX” lub „shellyswitch25-

XXX” Jeśli tak powtórz procedurę dodawania do sieci WiFi 

- upewnij się, że router obsługuje częstotliwość 2.4GHz 

- upewnij się, że urządzenie, router i telefon/komputer znajdują się w blisko siebie 

- upewnij się, że telefon/komputer jest zalogowany do domowej sieci WiFi 

- sprawdź, czy urządzenie zalogowało się do domowej sieci WiFi zgodnie z opisem 

Sprawdzanie połączenia do domowej sieci WiFi 

 

Wejście w tryb konfiguracji 
Wejście do trybu konfiguracji jest możliwe przez przytrzymanie przycisku urządzenia przez 

ponad 10 sekund lub 10 krotne przełączenie przycisku w ciągu pierwszych 60 sekund od 

uruchomienia. 

Jeśli urządzenie nie znajdzie zdefiniowanej wcześniej sieci WiFi to w tym trybie rozpocznie 

rozgłaszanie sieci WiFi „HAA xxxxxx” umożliwiającej ponowną konfigurację. Jeśli sieć nie 

jest widoczna postępuj zgodnie z opisem Sprawdzanie połączenia do domowej sieci WiFi  lub 

tymczasowo wyłącz router i uruchom ponownie urządzenie. 

Jeśli podczas dodawania urządzenie nie pojawia się na liście akcesoriów, zresetuj status 

HomeKit z interfejsu internetowego (Reset HomeKit ID) zgodnie z opisem Sprawdzanie 
połączenia do domowej sieci WiFi. 
 

Przywracanie urządzeń Shelly do ustawień fabrycznych / Rekonfiguracja ustawień 
Urządzenie można odzyskać z nieprawidłowej konfiguracji Wi-Fi za pomocą jednej z dwóch 
metod: 
 W Shelly2.5 naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund. 
 W obu modelach (Shelly2.5 lub Shelly1) w ciągu pierwszych 60 sekund od uruchomienia, 

przełącz przełącznik wejściowy 10 razy z rzędu. 
Jeśli urządzenie nie znajdzie zdefiniowanej wcześniej sieci WiFi to w tym trybie rozpocznie 

rozgłaszanie sieci WiFi „shelly1-XXX” lub „shellyswitch25-XXX” umożliwiającej ponowną 

konfigurację. Jeśli sieć nie jest widoczna postępuj zgodnie z opisem Sprawdzanie połączenia 

do domowej sieci WiFi. 

Jeśli podczas dodawania urządzenie nie pojawia się na liście akcesoriów, zresetuj status 
HomeKit z interfejsu internetowego (Homekit Settings – Reset) zgodnie z opisem 

Sprawdzanie połączenia do domowej sieci WiFi. 
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Sprawdzanie połączenia do domowej sieci WiFi 

 

 

   

 

Zainstaluj i uruchom aplikację Fing 

Wciśnij „Scan for devices” 

Poszukaj na liście nowego urządzenia lub urządzenia z nazwą „haa-…..” lub „shelly….” 

Jeśli urządzenie jest widoczne wpisz w przeglądarkę jego adres IP i na stronie konfiguracji 

zaznacz odpowiednio opcję „Reset HomeKit ID” lub „Homekit Settings – Reset” oraz podaj 

ponownie dane do sieci WiFi, wciśnij Save. 

Jeśli urządzenie nie jest widoczne to ustawienia WiFi nie zostały prawidłowo wprowadzone. 

Należy ponownie poszukać sieci „HAA-…” lub „shelly…”. Należy też sprawdzić ustawienia 

routera (firewall, zabezpieczenia, blokady, filtrowanie urządzeń i protokołów). Jeśli zdjęcie 

ograniczeń nie przyniesie poprawy należy zmienić router i powtórzyć procedury. 

 


