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Használati útmutató 
 

SHELLY EM két csatornás WiFi-s fogyasztásmérő  
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A Shelly Cloud app képernyőfotók és a leírás az Android v3.8.4 app verzió alapján készültek. 
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A Shelly EM áttekintése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az áramváltók nem a Shelly EM termék részei, külön forgalmazott termékek 50A és 120A változatban. 

 

Lásd még a részletes bekötési útmutatót! 

  

kimenet a kontaktor felé  

áramváltó 1  
bekötési pontjai 

áramváltó 2  
bekötési pontjai 

a Shelly EM működéséhez szükséges tápfeszültség 
bekötési pontjai: (N) nullvezeték, (L) fázis vezeték 
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A Shelly EM működése 
 

A Shelly EM egy kis méretű professzionális WiFi-s, okos áramfogyasztás mérő eszköz, - melyet 
például DIN-sín adapter (nem tartozék) segítségével villamossági szekrénybe szerelve -, két, 
ugyanazon fázisra kötött áramkör áramfogyasztásának mérésére használható, valamint nagy 
teljesítményű kontaktor vezérlésére használható. 

 

Gyári alapállapot visszaállítása 
 

Amennyiben szükségessé válik a Shelly EM gyári alapállapotának visszaállítása, például mert a 
párosítás sikertelen volt, és újra kell kezdeni, vagy mert másik helyre lett az eszköz átszerelve, 
akkor a Shelly EM hátoldalán levő RESET gombot nyomjuk meg hosszan (kb. 10 másodpercig). 

Az eszköz ekkor visszaáll AP üzemmódba és a WiFi beállításra és a telefonnal való párosításra kész 
állapotba kerül. 
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Előkészületek, Shelly Cloud app letöltése, felhasználói fiók létrehozása  
 

A Shelly márkájú eszközökhöz a gyártó ALLTERCO mind Apple (iOS), mind Android okostelefonokra 
a Shelly Cloud nevű ingyenes app-ot biztosítja. Az app segítségével párosíthatók össze az eszközök 
a telefonnal, állítható be a WiFi hálózat az eszközökön, valamint ennek segítségével lehet az 
eszközök állapotát távolról lekérdezni és ki-bekapcsolni őket az interneten keresztül. Az app-ban 
lehet időzített ki/bekapcsolásokat is létrehozni, valamint az eszközök üzemmódját és egyes 
beállításait módosítani.  

Ha még nem használtál Shelly okoskészüléket a telefonoddal korábban, és nincs még telepítve az 
Shelly Cloud app, kövesd az alábbi lépéseket az App telepítésére. 

1. Töltsd le az ALLTERCO “Shelly Cloud” app-ot az Android vagy Apple/iOS telefonodra és 
telepítsd! 

Keress rá az “Shelly” névre az Apple App Store-ban vagy Android esetén a Google Play-ben, és az 
ingyenes „Shelly Cloud” app-ot telepítsd az okostelefonodra.      

2. Felhasználói fiók létrehozása 
 

       
 

Az App-ban az első teendőd egy Shelly felhasználói fiók létrehozása lesz. Ehhez érintsd meg a 
nyitóképernyő alján levő „CREATE NEW ACCOUNT” gombot. A fiók létrehozásához a rendszer csak 
egy email címet és egy jelszót kér. Felhasználói fiókot akkor is létre kell hoznod, ha később az 
eszközöket nem Cloud (felhő) üzemmódban használod majd, csak a helyi hálózaton. 

Javasoljuk annak az általános irányelvnek a követését, hogy más jelszót alkalmazz itt, mint más felhasználói vagy email 
fiókodban, de feltétlenül mást, mint olyan érzékeny / bizalmas helyeken, mint pl. internet-bank. 
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Az Adatvédelmi irányelvek elfogadása (I AGREE) után a „CREATE ACCOUNT” gombbal létrehozod 
a felhasználói fiókod.  
 
A sikeres regisztráció után visszajutsz a nyitóképernyőre, ahol a frissen létrehozott email cím + 
jelszó párost megadva a „LOGIN” gomb megnyomásával azonnal be is jelentkezhetsz az 
alkalmazásba: 
 
 

     
 
Bejelentkezés után egy üdvözlőképernyőre jutsz, ahol az app bemutatja a főbb funkciók helyét a 
képernyőn, melyet a legalul levő „Tap to dismiss” linkre kattintva tudsz bezárni. 
 
Ha a WiFi-hálózaton az app talál már korábban a helyi hálózatra kapcsolt Shelly eszközöket (pl. 
egy másik Shelly fiókkal vagy ezzel a fiókkal korábban párosítás eredményképpen), akkor a 
képernyőn azonnal meg is jelenik egy „DISCOVERED DEVICES” sáv, rákattintva megjelennek a 
profilhoz azonnal hozzáadható (már konfigurált) Shelly eszközök. 

Az alkalmazás telepítése később más telefonra: 
Ha később telefont váltasz és az új készülékre is telepíted majd a Shelly Cloud app-ot, legközelebb ne hozz létre új 
felhasználói fiókot, csak jelentkezz be korábban létrehozott felhasználói névvel (email címmel) és jelszóval! A rendszer 
megjegyzi a felhasználói fiókodhoz kapcsolt eszközöket, így azokat nem kell újból felvinned, hanem azonnal vezérelni 
tudod majd őket bejelentkezés után.  
 
Megjegyzés: egyszerre egy felhasználói névvel több eszközön is bejelentkezhetsz.  
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3. Szobák létrehozása 

 

Az eszközök párosítása előtt hozz létre az app-ban „szobákat”, melyeket több Shelly eszköz esetén 
az okoseszközök csoportosítására, könnyebb áttekintésére használhatsz.  

Legalább egy szobát mindenképpen hozz létre, mert eszköz párosításakor meg kell adnod, hogy melyik szobába teszed. 

Szoba létrehozásához érintsd meg a jobb felső (három vízszintes vonalas) ikont, és válaszd az „ADD 
ROOM” opciót.  
 

     

Add meg a szoba kívánt nevét, válassz egyet az alapértelmezett képek közül vagy tölts fel egy saját 
képet az „UPLOAD PICTURE” gomb segítségével. A „SAVE ROOM” gombbal hozhatod létre a 
szobát. 

Hasonló módon több szobát is létrehozhatsz. 
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A szobák későbbi szerkesztéséhez, módosításához érintsd meg a jobb felső (három vízszintes 
vonalas) ikont, és válaszd a jobb felső sarokban levő toll ikont, majd a szerkeszteni kívánt szoba 
sávjában megjelent toll ikont. (Ugyanitt a kuka ikonnal törölheted a szobát.)  
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A Shelly EM bekötése 
 

 

Az eszköz elektromos árammal működik, melynek érintése veszélyes, akár halálos is lehet!  

A Shelly EM áramfogyasztásmérő telepítése a villanyszerelés terén való jártasságot igényel. Ha 
ezzel nem rendelkezel, bízd a szerelést szakemberre! 

Az okoskapcsoló beszerelése előtt áramtalanítsd a feszültség alatt levő vezetéket és a szerelés 
megkezdése előtt fázisceruza használatával bizonyosodj meg arról, hogy a vezetékek nincsenek 
feszültség alatt! 
 

A Shelly EM bekötési séma: 

 

N: nullvezeték (110-230V AC) 
L: fázisvezeték (110-230V AC) 

O: kimenet a kontaktor felé 

P1+, P1-: az 1. áramváltó + és – pólusa 
P2+, P2-: a 2. áramváltó + és – pólusa 
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A Shelly 50A vagy 120A áramváltók bekötése: 

1. Az áramváltók csukott állapotában 
2. az eszköz oldalán levő rögzítő fül segítségével kinyitható,  
3. a fázisvezeték behelyezendő oly módon, hogy az áram az áramváltó alján levő ábra szerinti K -> L 

irányba áramoljon,  
4. majd az áramváltó két része összezárandó és a füllel stabilan rögzítendő. 

 

 

 

Az áramváltóba értelemszerűen csak a fázisvezeték kerüljön, a nullvezeték ne! 
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A Shelly eszköz WiFi-re kapcsolása Shelly Cloud app-pal (első használatkor) 
 

1. Kösd be a Shelly EM fogyasztásmérőt arra a helyre, ahol használni szeretnéd majd. Az eszköz 
első használatkor párosítási üzemmódban fog elindulni, melyet a WiFi státusz LED lassú 
folyamatos villogása jelez. 
 

2. Csatlakozz fel a telefonoddal arra a 2.4 GHz-es WiFi hálózatra, melyre az okoseszközt szeretnéd 
majd felkapcsolni.  

Annak érdekében, hogy a telefonod biztosan ugyanarra a WiFi eszközre kapcsolódjon, mint amelyre a telepítés helyén 
az okoseszköz is fog, érdemes a telefonon a WiFi-t kikapcsolni, majd az okoseszköz mellé helyezve újra bekapcsolni. Ez 
különösen olyan környezetben fontos, ahol több WiFi hálózati eszköz is működik (pl. WiFi jelerősítők, WiFi jelismétlők, 
több WiFi router vagy WiFi switch). 

3. Ellenőrizd a telefon beállításai között, hogy a Shelly Cloud appnak a telefonon van-e 
hozzáférése a telefon helyadataihoz.  
 

Erre a Shelly Cloud app-nak szüksége lesz, mivel régiónként / országonként más és más 
beállítások lehetnek a WiFi-hez szükségesek. Előfordulhat, hogy enélkül az okoseszköz nem 
párosítható. 
 

4. Nyisd meg a telefonodon a Shelly Cloud app-ot, érintsd meg a jobb felső sarokban a (három 
vízszintes vonalas) menü ikont, és válaszd az „ADD DEVICE” 
opciót!  
 

A telefont helyezd a párosítandó okoseszköz közelébe, mert a 
párosítás során az eszköz WiFi AP-ját fogja keresni, és a beállítás 
során arra fog rácsatlakozni. 
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(1) Android telefonon: A Shelly app keresni kezdi a közelében levő, párosítási üzemmódban levő 
helly eszközöket. 
Apple / iOS telefonon: A Shelly app megkér, hogy nyisd meg a telefon WiFi beállításait, és 
csatlakozz fel egy Shellyem-xxxxxx formátumú WiFI hálózatra. 

(2) Android: Válaszd ki a legördülő listából / iOS: írd be a kívánt WiFi hálózat nevét (SSID-t) és add 
meg a hálózat jelszavát! A „Save password” opció kipipálásával az app megjegyzi a jelszót, és a 
következő Shelly eszköz párosításánál nem kell újra megadnod. 

Megjegyzés: az eszköz csak a 2.4 GHz WiFi hálózatokat támogatja csak, az 5 GHz-es WiFi-t nem.  

(3) A megtalált eszköz megjelenik a készüléklistában. Android telefon esetén: Ha egyszerre több 
eszközt is párosítasz, akkor több is. 

(4) Pipáld ki a WiFi-re csatlakoztatni kívánt eszközt és érintsd meg az „Include devices” gombot! 
 

       
 (1) (2) (3) (4) 
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(5)-(6) Android: Az app kapcsolódik a kiválasztott eszközökhöz. A „Kapcsolódás” gombbal 
erősítsd ezt meg. Az eszközön a WiFi státusz LED gyorsabb villogásra vált a konfiguráció alatt, 
majd sikeres WiFi-csatlakozás esetén folyamatos égésre vált. 
(7) Az alul megjelenő „Connection successful” felirat megerősíti a sikeres csatlakozást. 
(8) A készülék a WiFi-re kapcsolva, megjelenik mostantól a „Discovered Devices” részben a WiFi-
re felkapcsolódott eszközök listájában, mostantól hozzáadhatod valamelyik szobához, 
elnevezheted stb. a következő lépésekben. 
 

       
(5)   (6) (7) (8) 

 
   Ha minden rendben megy, jellemzően 1 percnél nem tart tovább a teljes folyamat. 
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A Shelly eszköz hozzáadása a Shelly profilodhoz (első használatkor) 
 

A sikeres WiFi-beállítást követően az eszköz megjelenik a Shelly Cloud app-ban a „Discovered 
Devices” részben, és a következő lépésben hozzáadhatod a Shelly fiókodhoz. 

 (9) A „Rooms” (szobák) nézetben érintsd meg a felső „Discovered Devices” blokkot, hogy megnyisd a 
WiFi-re felkapcsolt, de a profilodhoz még hozzá nem adott eszközök listáját. 

(10) A listában válaszd ki a profilodhoz hozzáadandó eszközt a „click to add” gomb megérintésével! 

(11) Adj egy tetszőleges nevet az eszköznek, válassz ki számára egy szobát (e nélkül nem tudod 
hozzáadni), válassz neki ikont (vagy az „Upload picture” segítségével tölts fel egy saját képet).  

A legalsó „Add device” gomb segítségével elmentheted a beállításokat, 

(12) és sikeres mentés esetén megjelenik a „Success” felirat és a zöld sávos pipa. 

 

       

 (9) (10) (11) (12) 
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 (13) Egy felugró ablakban az eszköz megkérdezi, hogy felcsatlakozzon-e a gyári felhőre is. Ez 
opcionális.  

Ha igennel (Yes) felelsz, akkor a készülék felkapcsolódik a Shelly gyári felhőre, és az interneten át 
távolról is tudod vezérelni majd.  

Ha nemmel (No) felelsz, akkor csak a telefonoddal / számitógépeddel a helyi hálózatra csatlakozva 
éred majd el a vezérlő és beállítási felületeket mobiltelefon app-ról illetve internetböngészőből. 

 

   

 (13) (14)  

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása… 
 

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása, akkor látogass el a Shelly GYIK (Gyakran Ismételt 
Kérdések) weblapunkra, ahol áttekintheted a leggyakoribb hibaokokat és azok megoldásait.  

A párosítási hibák 95%-ban ez segít megoldani a gondot, legtöbbször nem hibás a készülék és nincs 
szükség a cseréjére. 

A weblapot itt találod: http://shelly-faq.marketcom.hu/ 
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A Shelly eszköz WiFi-re kapcsolása böngészővel (első használatkor) 
 

Ha nincs lehetőségünk, vagy nem akarunk Shelly Cloud app-ot használni, akkor egy notebook és 
internetböngésző segítségével is felkapcsolhatjuk a Shelly okoseszközt a WiFi hálózatra és 
regisztrálhatjuk Shelly fiókunkhoz.  

1. Kösd be Shelly EM fogyasztásmérőt arra a helyre, ahol használni szeretnéd majd. Az eszköz első 
használatkor automatikusan párosítási üzemmódban fog elindulni, melyet a kék WiFi LED lassú 
folyamatos villogása jelez. 
 

2. Az okoseszköz közelébe helyezett notebook-kal csatlakozz fel a Shelly eszköz AP (Access Point) 
üzemmódjában sugárzott WiFi hálózatára, melynek neve Shellyem -xxxxxx formátumú lesz.  
 

3. Az okoseszköz közelébe helyezett notebook-on nyiss meg egy internet-böngészőt (pl. Google 
Chrome) és írd be a címsorba a 192.168.33.1 IP-címet.  
 

 
 

4. Amennyiben az eszközt WiFi hálózatra kapcsolnád az AP (Access Point) üzemmód helyett, akkor 
az „Internet & Security” beállítások között a „WiFi Mode – Client” menüpontban állíthatjuk be, 
hogy az eszköz milyen WiFi hálózatra csatlakozzon. Ehhez meg kell adnunk a WiFi hálózat nevét 
(SSID-t) és a hálózati jelszót, majd a SAVE gombbal elmenteni. 
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Shelly app funkciók – időzítés, több készülék kapcsolt vezérlése stb. 

  
A Shelly márkájú eszközökhöz a gyártó az Shelly Cloud nevű ingyenes app-ot biztosítja Apple (iOS) 
és Android okostelefonokra.  

Az app segítségével az okoseszközök beállítására és vezérlésére rendszeresen bővülő funkcionalitás 
áll rendelkezésre, mivel az Shelly Cloud platform fejlesztője rendszeresen ad ki új app verziót. 

Az app-ban többek között elvégezheted az okoseszközök beállításainak módosításait, ellenőrizheted 
az eszközök állapotát távolról az interneten keresztül, és természetesen ki-be is kapcsolhatod őket. 
Létrehozhatsz időzített ki/bekapcsolásokat, csoport-beállításokat, az app-ban módosíthatod számos 
eszköz üzemmódját, és létrehozhatsz egymást vezérlő parancsokat több eszköz és szenzor között is. 

Tekintettel a gyorsan bővülő és változó funkciókra, a Shelly app leírását külön leírásban találod itt: 
http://support.marketcom.hu/ 

 
Shelly EM beállításai a Shelly Cloud app-ban 
 

A Shelly EM eszközre vonatkozó beállítási lehetőségek a Shelly Cloud app-ban: 

Settings / Current transformer type: az áramváltó típusának megadására szolgáló beállítás 

 

 
Az okoseszköz alapszoftverének (firmware-ének) frissítése 
 

A Shelly márkájú eszközök alapszoftveréből (firmware-éből) a gyártó rendszeresen ad ki friss verziót, 
folyamatosan bővítve az eszközök képességeit. 

A legfrissebb szoftververziót a Shelly app-ban töltheted le és telepítheted egy kattintással az 
okoseszközre. 

A funkció leírását (az előző részben említett külön) Shelly Cloud app használati útmutatóban 
találod. 
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Hibaelhárítás 
 

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása, vagy később a használat során tapasztalsz hibát, akkor 
látogass el a Shelly GYIK weblapunkra, ahol áttekintheted a leggyakoribb hibaokokat és azok 
megoldásait. A hibák 95%-ban ez segít megoldani a gondot, mivel legtöbbször nem hibás a készülék 
és nincs szükség a cseréjére. 

A weblapot itt találod: http://shelly-faq.marketcom.hu/ 


