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௷௸ ANBEFALING! Denne brugervejledning er under stadig under udvikling. For den seneste version på engelsk findes 
her: https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-trv/ 
Download Shelly Cloud-applikationen ved at scanne QR-koden ovenfor, eller få adgang til enhederne gennem den i 
enhedens indbyggede hjemmeside, Dette er forklaret under disse 2 sider. Shelly enheder er kompatible med 
Amazon Echo og Google Home-understøttede funktioner samt andre hjemmeautomatiseringsplatforme og 
stemmeassistenter. Se detaljer på https://shelly.cloud/support/compatibility/ 
 
Registrering 
Første gang du installerer Shelly Cloud-mobilappen, du skal oprette en konto, som kan administrere alle dine Shelly-
enheder. Du skal bruge en faktisk e-mail, fordi den e-mail vil blive brugt i tilfælde af din Glemt adgangskode! 
 
Glemt adgangskode 
Hvis du glemmer eller mister din adgangskode, skal du klikke på "Glemt kodeord?" link på login-skærmen og skriv 
den e-mail, du brugte i din registrering. Du vil modtage en e-mail med et link til en side, hvor du kan nulstille din 
adgangskode. Linket er unikt og kan kun bruges én gang. 

௷௸ OBS! Hvis du ikke er i stand til at nulstille dit kodeord, kan det være nødvendigt Reset-te din enhed. 
 
Første skridt 
Efter registrering skal du oprette et eller flere rooms (værelser), hvor du vil tilføje og bruge dine Shelly-enheder. 
Shelly Cloud giver dig mulighed for at skabe scener til automatisk kontrol af enheder på foruddefinerede timer eller 
baseret på andre parametre som temperatur, fugt, lys osv. (med tilgængelige sensorer i Shelly Cloud). Shelly Cloud 
tillader nem kontrol og overvågning ved hjælp af en mobiltelefon, tablet eller pc. Shelly TRV kan grupperes med 
andre enheder i applikationen. Den kan også indstilles til at udløse handlinger på andre Shelly-enheder, køre 
tidsplaner, scener og webhooks. 
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Tilføj en Shelly TRV til APP-en 
Trin 1 
Når Shelly TRV-en er monteret, og man med en kuglepen har trykket på Reset knappen, vil Shelly TRV-en oprette sin 
egen Wi-Fi Access Point (AP). 

௷௸ ADVARSEL! I tilfælde af at enheden ikke har oprettet sit eget AP Wi-Fi netværk med SSID som Shelly TRV-
f008d1d8bd68, tjek venligst om TRV-en er installeret korrekt i henhold til "Installationsvejledningen". 
Hvis du stadig ikke kan se et aktivt Wi-Fi-netværk med SSID, dvs. ShellyTRV-f008d1d8bd68, eller du vil føje enheden 
til et andet Wi-Fi-netværk, skal enheden først Reset-tes. Reset knappen er i det firkantede hul ved siden af 
opladningsporten og med en pin, tryk og hold den nede i 5 sekunder for at gå ind i AP tilstand igen, eller 10 sekunder 
for at genoprette fabriksindstillingerne. 
Hvis du har problemer med at konfigurere din enhed, bedes du kontakte os på: support@shelly.cloud. 
 
Trin 2 
Bemærk, at tilføje Shelly-enheder er forskellige på iOS- og Android enheder. 

1. Tilføj til en iOS enhed  
Åbn ”Settings” menuen i din Shelly APP og tryk på "Add device" (fig. 1). 
Her indtaster du Wi-Fi navn og Password og trykker på ”NEXT” fig. 2. 
Her trykker du på ”Select from list” og vælger Shelly TRV (Nederste del af listen) fig. 3. 
Forbind nu til Shelly-ens Access Point fig. 4.     Fortsæt nu fra Trin 3. 
  

    
 

2. Tilføj til en Android enhed 
Fra menuen på hovedskærmen i din Shelly-app skal du vælge " Add device “. 
Vælg derefter dit hjemme netværk og skriv i dit kodeord (fig. 5). 
Vælg derefter den Shelly enhed, du vil tilføje. 
Navnet på enheden vil ligne: ShellyTRV-F008D1D8BD68 (fig. 6). 

  
 
Trin 3 
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Cirka 30 sek. efter at have opdaget nye enheder på det lokale Wi-Fi-netværk (fig. 7), vil den/de som standard blive 
vist i rummet "Discovered devices". Hvis ikke APP-en automatisk skifter til rummet ” Discovered devices", så vælg 
denne (fig. 8). 

  
 

Trin 4 
Nu kommer siden ”ADD DEVICE” frem. Her indtastes TRV-ens navn (Her kaldt ”Stue Radiator”), der vælges et rum og 
et billede (fig. 9). 
Når alt er klar trykkes på ”DONE” nederst på siden. 

 
 
Trin 5 
Nu kommer vinduet (fig. 10a) hvor man kan vælge om din Shelly TVR skal på Shelly Cloud eller kun være på hjemme 
netværket. Trykker du på ”YES” kan radiator termostaten styres fra mobil APP-en, når du ikke er hjemme (fig. 10b). 

  
 

 
Device settings (Enhedsindstillinger) 
Efter din Shelly TRV er tilføjet i APP-en, du kan styre den, ændre dens indstillinger og automatisere den måde, den 
fungerer på. For at ændre temperatur skal du blot klikke på plus- og minustegnene. For enhedsadministration skal 
du klikke på enhedens navn. Fra der kan du styre enheden samt redigere den udseende og indstillinger. Når du 
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klikker på enheden, vil du se den aktuelle temperatur til venstre under enhedens billede. Ved siden af, dig kan se 
hvor meget procent (%) ventilen er åben. Det tredje ikon viser batteriniveauet (%). 
Shelly skriver i den originale beskrivelse at der er en ON/OFF-knap, nem jeg har dog ikke fundet den endnu. 

 
Weekly Schedules (Ugentlige tidsplaner) 
Når du trykker på "Ugeplaner", ser du de forskellige profilvalg (op til 5), som du har indstillet, og under dine 
ugentlige tidsplaner. "Aktive tidsplaner" viser dig de ugentlige tidsplaner, du har indstillet for denne profil, som kan 
være op til 20. Grafen illustrerer den ugentlige tidsplan for den valgte profil. 
 
Active Schedules (Aktive skemaer) 
Herfra kan du indstille op til 20 ugentlige tidsplaner for hver af de 5 profiler. 
 
Temperature (Temperatur) 
Denne graf viser minimum og maksimum målt temperatur for hver time, dag, uge, måned eller år, afhængigt af den 
indstilling, du har valgt. Fra grafknappen til højre kan du ændre layoutet af selve grafen (søjlediagram, linjegraf, etc). 
 
Sensor settings (Sensorindstillinger) 
Når Shelly TRV måler temperaturen i store rum, kan der være en forskel mellem de faktisk temperatur og den målte 
temperatur af Shelly TRV, kaldet temperaturforskydningen. Fra her kan du indstille temperaturforskydningen til +2 
hvis dit termometer eller eksterne sensor registrerer 24°C mens Shelly TRV måler 22°C, som den er tættere på 
radiatoren. Værdier kan være mellem -9° og +9°C. 
 
I/O Avtions (I/O-handlinger): 
Indstil URL'er til at ramme, når en bestemt handling udføres af enheden. Disse ændringer vil blive anvendt når 
enheden vågner. 
• Valve_open (Ventil åben): URL'er, der skal rammes, når ventilen er åben. 
• Valve_close (Ventil lukket): URL'er, der skal rammes, når ventilen er lukket. 
 
Internet: 
• Wi-Fi 1: Giver enheden mulighed for at oprette forbindelse til et tilgængeligt Wi-Fi-netværk. Efter at have indtastet 
detaljerne i respektive felter, tryk på Tilslut. 
• Access Point (Adgangspunkt): Konfigurer Shelly til at oprette et Wi-Fi Adgangspunkt. Når du har indtastet 
detaljerne i de respektive felter, skal du trykke på Opret adgangspunkt. 
• Cloud: Forbindelse til skyen giver dig mulighed for at fjernstyre din enhed og modtage meddelelser og 
opdateringer. 
• Bluetooth: Aktiver/deaktiver. 
• MQTT: Konfigurer Shelly-enheden til at kommunikere over MQTT. 
 
Application Settings (Applikationsindstillinger): 
• Exclude from Event Log (Ekskluder fra hændelseslog): Vis ikke hændelser fra denne enhed i appen. 
• Sync name (Synkroniser navn): Hold enhedsnavnet synkroniseret med navnet angivet i appen. 
 
Share (Del) 
Del kontrollen over din enhed med andre brugere. 
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Settings (Indstillinger): 
• Auto-temperature control (Automatisk temperaturkontrol): Marker om du vil din enhed for at opretholde 
konstant rumtemperatur. Hvis ikke, når automatisk kontrol er slået fra, Manuel tilstandskontrol (i %) kan indstilles 
fra men tons. 
• Display (Skærm): Indstil lysstyrke på radiatortermostaten (lav - høj) og drej skærmen 180°. 
• Child lock (Børnesikring): Giver dig mulighed for at aktivere børnesikring og måltemperaturen vil ikke blive ændret 
fra bu tons. 
• Firmware version: Viser din aktuelle firmware version. Hvis en nyere version er tilgængelig, kan du opdater din 
Shelly-enhed ved at klikke på Opdater. 
• Geo Location And Time Zone (Geografisk placering og tidszone): Indstil din tidszone og geo-placering manuelt, 
eller aktiver/deaktiver automatisk detektion. 
• Device Reboot (Genstart af enhed): Genstart din Shelly TRV. 
• Factory Reset (Fabriksindstilling): Fjern Shelly TRV fra din konto, og sæt den tilbage til fabriksindstillingerne. Dette 
vil slette alle indstillede data. 
• Device Information (Enhedsoplysninger): Her kan du se ID, IP og andre indstillinger på din enhed. Ved klik "Rediger 
enhed", du kan ændre værelse, navn eller billede af enheden. 
 
DET INDBYGGEDE WEB-GRÆNSEFLADE 
FØRSTE INKLUSION 
Trin 1 
Installer Shelly ved at følge tilslutningsdiagrammerne beskrevet i "Bruger- og sikkerhedsvejledningen" med enheden, 
og placer den i afbryderboksen. Efter ved at trykke på nulstillingsknappen, vil Shelly TRV oprette sin eget Wi-Fi-
netværk (AP). 

௷௸ADVARSEL! Hvis du ikke kan se AP'et, følg venligst trin 1 fra afsnittet "Device Inclusion" i denne guide. 
Trin 2 
Shelly TRV har skabt sit eget Wi-Fi-netværk (AP) med navn (SSID) såsom Shelly TRV-f008d1d8bd68. Opret 
forbindelse til den med din telefon, tablet eller pc. 
Trin 3 
Indtast 192.168.33.1 i adressefeltet på din browser for at indlæse Shellys webgrænseflade. 
 
GENERELT- HJEMMESIDE 
Dette er startsiden for det indlejrede webgrænseflade. Hvis det er sat korrekt op, vil du se information om Shelly 
TRV's tilstand, nuværende og indstillet temperatur, og forskellige menuer til styring. 
• Rød pil: Hæv måltemperaturen med 1°C 
• Blå pil: Sænk måltemperaturen med 1°C 

•  Ønsket rumtemperatur i °C 

•  Nuværende rumtemperatur i °C 
 
Sensor settings (Sensorindstillinger) 
Når Shelly TRV måler temperaturen i store rum, kan der være en forskel mellem de faktisk temperatur og den målte 
temperatur af Shelly TRV, kaldet temperaturforskydningen. Fra her kan du indstille temperaturforskydningen til +2 
hvis dit termometer eller eksterne sensor registrerer 24°C mens Shelly TRV måler 22°C, som den er tættere på 
radiatoren. Værdier kan være mellem -9° og +9°C. 
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Weekly Schedules (Ugentlige tidsplaner) 
Indstil op til 5 profiler og op til 20 ugentlige skemaer for dem. 
 
Internet & Security (Internetsikkerhed) 
• Wi-Fi Mode – Client (Wi-Fi tilstand – Klient): Tillader enheden at oprette forbindelse til et tilgængeligt Wi-Fi-
netværk. For at skifte til denne tilstand skal brugeren indtaste navnet (SSID) og adgangskoden til at oprette 
forbindelse til en lokal Wi-Fi netværk. Når du har indtastet de korrekte oplysninger, skal du trykke på Opret 
forbindelse. 
• Wi-Fi Mode – Access Point (W-Fi tilstand – Adgangspunkt): Giver enheden mulighed for at fungere som et Wi-Fi-
adgangspunkt. Brugeren kan ændre navnet (SSID) og adgangskoden for at få adgang til AP. Efter du har indtastet de 
ønskede indstillinger, skal du trykke på Tilslut. 
• Restrict Login (Begræns login): Begræns webgrænsefladen for Shelly-enhed med "Brugernavn" og "Adgangskode 
• SNTP server: Synkroniserer en computers system tid med en server. Standard er sat til time.google.com 
• MQTT: Konfigurer Shelly-enheden til at kommunikere over MQTT. 
• CoIoT: Konfigurer Shelly-enheden til at kommunikere over CoIoT. 
• Cloud: Forbindelse til skyen giver dig mulighed for at fjernbetjene din enhed og modtage meddelelser og 
opdateringer.  
 
Actions (Handlinger) 
Herfra kan du indstille handlinger, som enheden vil udføres efter at ventilen er blevet åbnet eller lukket. Mere end 2 
handlinger kan påvirke enhedens normale drift afhængigt af netværksinfrastrukturen og de kontrollerede enheder. 
• Ventilen er åben. Dette vil blive gentaget hver 5 minutter, mens ventilen er delvist eller helt åbnet. 
• Ventilen er lukket. Dette vil kun blive kaldt én gang, når ventilen er helt lukket. 
 
Settings (Indstillinger): 
• Auto-temperature control (Automatisk temperaturkontrol): Marker om du vil din enhed for at opretholde 
konstant rumtemperatur. Hvis ikke, når automatisk kontrol er slået fra, Manuel tilstandskontrol (i %) kan indstilles 
fra men tons. 
• Display (Skærm): Indstil lysstyrke på radiatortermostaten (lav - høj) og drej skærmen 180°. 
• Child lock (Børnesikring): Giver dig mulighed for at aktivere børnesikring og måltemperaturen vil ikke blive ændret 
fra bu tons. 
• Firmware version: Viser din aktuelle firmware version. Hvis en nyere version er tilgængelig, kan du opdater din 
Shelly-enhed ved at klikke på Opdater. 
• Geo Location And Time Zone (Geografisk placering og tidszone): Indstil din tidszone og geo-placering manuelt, 
eller aktiver/deaktiver automatisk detektion. 
• Device Reboot (Genstart af enhed): Genstart din Shelly TRV. 
• Device Calibrate (Enhedskalibrering): Kalibrerer din Shelly TRV. 
• Factory Reset (Fabriksindstilling): Fjern Shelly TRV fra din konto, og sæt den tilbage til fabriksindstillingerne. Dette 
vil slette alle indstillede data. 
• Device Information (Enhedsoplysninger): Her kan du se ID, IP og andre indstillinger på din enhed. Ved klik "Rediger 
enhed", du kan ændre værelse, navn eller billede af enheden. 
 
 


