
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
WiFi LED контролер

Захранване:
12 или 24 V DC
Изходна мощност (12V):
• 144W - комбинирана 
• 45W - на канал
Изходна мощност (24V):
• 288W - комбинирана
• 90W - на канал
Стандарти на ЕС:
• Директива RE/2014/53/ 
ЕС
• LVD 2014/35 / ЕС
• EMC 2004/108 / WE
• RoHS2 2011/65 / UE
Работна температура:
от -20 ° C до 40 ° C

Мощност на радиосигнал:
1mW
Радио протокол:
WiFi 802.11 b/g/n
Честота:
2400 - 2500 MHz
Работен обхват (според 
сградата):
• до 20 м на открито
• до 10 м на закрито
Размери (HxWxL):
43 х 38 х 14 мм
Консумация на електри-
ческа енергия:
<1 W

RGBW2 WiFi LED контролер Shelly® от Allterco Robotics 
е предназначен да бъде инсталиран директно към LED 
лента / светлина, за да се контролира цветът и затъм-
няването на светлината. Shelly може да работи като са-
мостоятелно устройство или като аксесоар към контро-
лера за домашна автоматизация.

Техническа информация
• Контрол чрез WiFi от мобилен телефон, компютър, сис-
тема за автоматизация или друго устройство, поддържа-
що HTTP и / или UDP протокол.
• Микропроцесорно управление.
• Контролирани елементи: множество бели и цветни 
(RGB) LED диоди.
• Shelly може да се управлява от външен бутон / прев-
ключвател.

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Монтирането 
на устройството към електрическата мрежа трябва да се 
извършва с повишено внимание.

ВНИМАНИЕ! Не позволявайте на децата да играят с 
бутона/превключвателя, свързан с Устройството. Дръж-
те Устройствата за дистанционно управление на Shelly 
(телефони, таблети, компютри) далеч от деца.

Въведение в Shelly®

Shelly® е семейство иновативни устройства, които 
позволяват дистанционно управление на електрически 
уреди чрез мобилен телефон, компютър или система 
за домашна автоматизация. Shelly® използва WiFi за 
свързване с устройствата, които го управляват. Те могат 
да бъдат в една и съща WiFi мрежа или могат да използ-
ват отдалечен достъп (през интернет). Shelly® може да 
работи самостоятелно, без да се управлява от контролер 
за домашна автоматизация, в локалната WiFi мрежа, 
както и чрез облачна услуга, отвсякъде, където потреби-
телят има достъп до интернет.
Shelly® има интегриран уеб сървър, чрез който Потре-
бителят може да настройва, контролира и следи Устрой-
ството. Shelly® има два WiFi режима - точка за достъп 
(AP) и клиентски режим (CM). За да работите в клиентски 
режим, трябва да се намира WiFi рутер в обхвата на ус-
тройството. Устройствата Shelly® могат да комуникират 
директно с други WiFi устройства чрез HTTP протокол.
API може да бъде предоставен от производителя. Ус-
тройствата Shelly® може да са достъпни за мониторинг 
и контрол, дори ако Потребителят е извън обхвата на 
локалната WiFi мрежа, стига WiFi рутера да е свързан 
към Интернет. Може да се използва облачната функция, 
която се активира чрез уеб сървъра на Устройството или 
чрез настройките в мобилното приложение Shelly Cloud.

Потребителят може да се регистрира и да получи достъп 
до Shelly Cloud, използвайки мобилни приложения за 
Android или iOS или всеки интернет браузър и уебсайта: 
https://my.shelly.cloud
Инструкции за инсталация

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Монтажът на 
Устройството трябва да се извърши от квалифицирано 
лице (електротехник).

ВНИМАНИЕ! Опасност от токов удар. Дори когато ус-
тройството е изключено, е възможно да има напрежение 
в неговите скоби. Всяка промяна в свързването на 
скобите трябва да се извърши, след като се гарантира, че 
цялата локална мощност е изключена/изключена.

ВНИМАНИЕ! Не свързвайте Устройството към уреди, 
надвишаващи даденото максимално натоварване!

ВНИМАНИЕ! Свържете Устройството само по начина, 
показан в тези инструкции. Всеки друг метод може да 
причини повреда и/или нараняване.

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете инсталацията, про-
четете внимателно и напълно придружаващата докумен-
тация. Неспазването на препоръчаните процедури може 
да доведе до неизправност, опасност за живота ви или 
нарушаване на закона. Allterco Robotics не носи отговор-
ност за загуби или повреди в случай на неправилна ин-
сталация или работа на това Устройство.

ВНИМАНИЕ! Използвайте Устройството само с елек-
трическа мрежа и уреди, които отговарят на всички при-
ложими разпоредби. късо съединение в електрическата 
мрежа или всеки уред, свързан към Устройството, може 
да повреди Устройството.

ПРЕПОРЪКА: Устройството може да бъде свързано 
и може да управлява електрически вериги и уреди само 
ако отговарят на съответните стандарти и норми за без-
опасност.

ПРЕПОРЪКА: Устройството може да бъде свързано 
и може да управлява електрически вериги и светлинни 
контакти само ако отговарят на съответните стандарти и 
норми за безопасност.

Първоначално включване
Преди да инсталирате / монтирате устройството, уверете 
се, че мрежата е изключена (изключени прекъсвачи).
Свържете Shelly към електрическата мрежа, като след-
вате схемата на свързване по-горе (фиг.1). Можете да 
изберете дали искате да използвате Shelly с мобилното 
приложение Shelly и услугата Shelly Cloud. Можете също 
да се запознаете с инструкциите за управление и кон-
трол чрез вградения уеб интерфейс.
Контролирайте дома си с гласа си
Всички устройства на Shelly са съвместими с Amazon 
Echo и Google Home. Моля, вижте нашето ръководство на:
https://shelly.cloud/compatibility/Alexa
https://shelly.cloud/compatibility/Assistant

SHELLY МОБИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

Shelly Cloud ви дава възможност да контролирате и на-
стройвате всички устройства на Shelly® от всяка точка 
на света.
Трябва ви само интернет връзка и нашето мобилно при-
ложение, инсталирано на вашия смартфон или таблет.
За да инсталирате приложението, моля, посетете Google 
Play (Android - фиг. 2) или App Store (iOS - фиг. 3) и инста-
лирайте приложението Shelly Cloud.
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Регистрация
Първият път, когато зареждате мобилното приложение 
Shelly Cloud, трябва да създадете акаунт, който да упра-
влява всичките ви устройства на Shelly®.

Забравена парола
В случай, че забравите или загубите паролата си, просто 
въведете имейл адреса, който сте използвали при регис-
трацията си. След това ще получите инструкции за про-
мяна на паролата си.

ВНИМАНИЕ! Внимавайте, когато въвеждате своя 
имейл адрес по време на регистрацията, тъй като той ще 
бъде използван в случай, че забравите паролата си.
След като се регистрирате, създайте първата си стая 
(или стаи), където ще добавите и използвате вашите ус-
тройства Shelly.

Shelly Cloud ви дава възможност да създавате сцени за 
автоматично включване или изключване на устройства-
та в предварително определени часове или въз основа 
на други параметри като температура, влажност, свет-
лина и т.н. (с наличен сензор в Shelly Cloud).Shelly Cloud 
позволява лесно управление и наблюдение с помощта на 
мобилен телефон, таблет или компютър.

Добавяне на устройството
За да добавите ново устройство Shelly, го инсталирайте 
в електрическата мрежа, следвайки инструкциите за ин-
сталиране, включени в устройството.

Спецификации

RGBW

ЛЕГЕНДА:
I - Превключване на вход (AC или DC) за включване/
изключване/затъмняване
DC - + 12 / 24V DC захранване
GND - 12 / 24V DC захранване
R - Управление на червената светлина
G - Управление на зелена светлина
B - Син контрол на светлината
W - Управление на бялата светлина

Стъпка 1
След инсталирането на Shelly и включването на захран-
ването Shelly ще създаде своя собствена WiFi точка за 
достъп (AP).

ВНИМАНИЕ! В случай че устройството не е създало 
собствена WiFi мрежа със SSID като shellyrgbw2-35FA58 
проверете дали сте свързали правилно Shelly по схемата 
на фиг. 1. Ако не виждате активна WiFi мрежа със SSID 
като shellyrgbw2-35FA58, нулирайте устройството. Ако 
устройството е било включено, трябва да го изключите и 
включите отново. След като включите захранването, 
имате 20 секунди да натиснете 5 последователни пъти 
превключвателя, свързан DC (SW). Или ако имате физи-
чески достъп до устройството, натиснете бутона за нули-
ране веднъж. Светлината на LED лентата ще започне да 
мига. След като устройството започне да мига, изключе-
те и отново го включете. Shelly трябва да се върне в ре-
жим AP. Ако не, моля, повторете или се свържете с наша-
та поддръжка на: support@Shelly.cloud

Стъпка 2
Изберете „Добавяне на устройство“.
За да добавите още устройства по-късно, използвайте 
менюто на приложението в горния десен ъгъл на главния 
екран и кликнете върху „Добавяне на устройство“. Въве-
дете името (SSID) и паролата за WiFi мрежата, към която 
искате да добавите Устройството.

Стъпка 3
При iOS: ще видите следния екран
Натиснете бутона за начало на вашия iPhone / iPad / iPod. 
Отворете Настройки> WiFi и се свържете към WiFi мрежа-
та, създадена от Shelly, напр. shellyrgbw2-35FA58.
При Android: вашият телефон/таблет автоматично ще 
сканира и включва всички нови устройства Shelly в WiFi 
мрежата, към която сте свързани.

При успешното включване на устройството в WiFi мрежа-
та ще видите следния изскачащ прозорец:

Стъпка 4:
Приблизително 30 секунди след откриването на всички 
нови устройства в локалната WiFi мрежа, списъкът ще 
бъде показан по подразбиране в стаята „Открити устрой-
ства“.

Стъпка 5:
Въведете Открити устройства и изберете Устройството, 
което искате да включите във вашия акаунт.

Стъпка 6:
Въведете име за устройството (в полето Име на устрой-
ството). Изберете стая, в която трябва да бъде поставено 
Устройството. Можете да изберете икона или да добавите 
снимка, за да улесните разпознаването. Натиснете „Запаз-
ване на устройството“.

Стъпка 7:
За да активирате връзка с услугата Shelly Cloud за дис-
танционно управление и мониторинг на Устройството, 
натиснете „ДА“ при следващия изскачащ прозорец.

Настройки на устройствата Shelly
След като вашето устройство Shelly бъде включено в 
приложението, можете да го контролирате, да промените 
настройките му и да автоматизирате начина, по който 
работи.
За да включите и изключите устройството, използвайте 
съответния бутон ON / OFF.
За да влезете в менюто с подробности на съответното 
устройство, просто кликнете върху името му.
От менюто с подробности можете да контролирате Ус-
тройството, както и да редактирате неговия външен вид 
и настройки.



Режими на работа - Shelly RGBW2 има два режима на ра-
бота: цветен и бял
Цвят - В цветен режим имате пълноцветна гама, от която да 
изберете желания цвят.
Под цветната гама имате 4 чисти предварително дефини-
рани цвята - червено, зелено, синьо и жълто. Под предва-
рително зададените цветове имате плъзгача за димер, от 
който можете да промените яркостта на Shelly RGBW2.
Бял - В бял режим имате четири отделни канала, всеки с 
бутон за включване / изключване и плъзгач за димер - от 
който можете да зададете желаната яркост за съответния 
канал на Shelly RGBW2.
Редактиране на устройство
От тук можете да редактирате:
• Име на устройството
• Стая за устройства
• Снимка на устройството
Когато приключите, натиснете Запазване на устройството.

Timer
За да управлявате автоматично захранването, можете да 
използвате:
Auto OFF: След включване, захранването автоматично ще 
се изключи след предварително определено време (в се-
кунди). Стойност 0 ще анулира автоматично изключване.
Auto ON: След изключване, захранването ще се включи 
автоматично след предварително зададено време (в се-
кунди). Стойност 0 ще анулира автоматично включване.

Седмичен график
Изисква интернет връзка

За да използвате Интернет, устройството Shelly трябва 
да бъде свързано към локална WiFi мрежа с работеща 
интернет връзка. Shelly може да се включи / изключи 
автоматично в предварително определено време. Въз-
можни са множество графици.

Изгрев и залез
Изисква интернет връзка

Шели получава действителна информация чрез интернет 
за времето на изгрев / залез във вашия район. Shelly може 
да се включи или изключи автоматично при изгрев / залез 
или в определено време преди или след изгрев / залез. Въз-
можни са множество графици.

Интернет сигурност 
WiFi режим - клиент: Позволява на устройството да се 
свърже към налична WiFi мрежа. След като въведете 
подробностите в съответните полета, натиснете Connect.
WiFi режим - Acess Point: Конфигурирайте Shelly за съз-
даване на Wi-Fi точка за достъп. След като въведете де-
тайлите в съответните полета, натиснете Създай точка за 
достъп.
Облак: Активирайте или деактивирайте връзка с облач-
ната услуга.
Ограничаване на влизане: Ограничете уеб интерфейса на 
Shely с потребителско име и парола. След като въведете 
подробностите в съответните полета, натиснете Ограничи 
Shelly.

Настройки
Режим на включване по подразбиране
Това задава състоянието на изхода по подразбиране, 
когато Shelly се захранва.
ON: Конфигурирайте Shelly да се включи, когато има 
захранване.
OFF: Конфигурирайте Shelly да се изключи, когато има 
захранване.
Възстановяване на последния режим: Конфигурирайте 
Shelly да се върне в последното състояние, в което е бил, 
когато има захранване.
Актуализация на фърмуера
Актуализирайте фърмуера на Shelly, при нова версия.
Часова зона и геолокация
Активирайте или деактивирайте автоматичното открива-
не на часовата зона и геолокацията.
Фабрично нулиране
Върнете Shelly към фабричните му настройки по подраз-
биране.

Информация за устройството
• Device ID - Уникален идентификационен номер на Shelly
• Device IP - IP адресът на Shelly във вашата Wi-Fi мрежа

ВГРАДЕН УЕБ ИНТЕРФЕЙС
Дори без мобилното приложение, Shelly може да бъде 
настроен и контролиран чрез браузър и WiFi връзка на 
мобилен телефон, таблет или компютър.
ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ:
Shelly-ID - уникалното име на Устройството. Състои се 
от 6 или повече знака. Може да включва цифри и букви, 
например 35FA58.
SSID - името на WiFi мрежата, създадена от Устройство-
то, например shellyrgbw2-35FA58.
Точка за достъп (AP) - режимът, в който Устройството 
създава своя собствена WiFi точка за връзка със съот-
ветното име (SSID).
Клиентски режим (CM) - режимът, в който Устройството 
е свързано към друга WiFi мрежа.

Първоначално добавяне
Стъпка 1
Инсталирайте Shelly в електрическата мрежа, като след-
вате схемите, описани по-горе, и го урнете. Shelly ще съз-
даде своя собствена WiFi мрежа (AP).

ВНИМАНИЕ! В случай, че Устройството не е създало 
собствена WiFi мрежа със SSID като shellyrgbw2-35FA58, 
проверете дали сте свързали правилно Shelly по схемата 
на фиг. 1. Ако не виждате активна WiFi мрежа със SSID 
като shellyrgbw2-35FA58, нулирайте Устройство. Ако ус-
тройството е било включено, трябва да го изключите и 
включите отново. След като включите захранването, 
имате 20 секунди да натиснете 5 последователни пъти 
превключвателя, свързан DC (SW). Или ако имате физи-
чески достъп до устройството, натиснете бутона за нули-
ране веднъж. Светлината на LED лентата ще започне да 
мига. След като устройството започне да мига, изключе-
те и отново го включете. Shelly трябва да се върне в ре-
жим AP. Ако не, моля, повторете или се свържете с наша-
та поддръжка на: support@Shelly.cloud

Стъпка 2
Когато Shelly създаде собствена WiFi мрежа (собствена 
AP), с име (SSID), като shellyrgbw2-35FA58. Свържете се 
с него с вашия телефон, таблет или компютър.

Стъпка 3
Въведете 192.168.33.1 в адресното поле на вашия брау-
зър, за да заредите уеб интерфейса на Shelly.

Начален екран
Това е началният екран на вградения уеб интерфейс. Ако 
е настроен правилно, ще видите информация за:
• Текущ режим на работа - цветен или бял
• Текущо състояние (включено / изключено)
• Текущо ниво на яркост
• Бутон за включване
• Свързване към облака
• Сегашно време
• Настройки

Timer
За да управлявате автоматично захранването, можете да 
използвате:
Auto OFF: След включване, захранването автоматично 
ще се изключи след предварително определено време (в 
секунди). Стойност 0 ще нулира автоматично изключване.
Auto ON: След изключване, захранването ще се включи 
автоматично след предварително зададено време (в се-
кунди). Стойност 0 ще нулира автоматично включване.

Седмичен график
Изисква интернет връзка

Shelly може да се включи/изключи автоматично в предвари-
телно определено време. Възможни са множество графици.

Изгрев и залез
Изисква интернет връзка

Shelly получава действителна информация чрез интернет 
за времето на изгрев / залез във вашия район. Shelly може 
да се включи или изключи автоматично при изгрев / залез 
или в определено време преди или след изгрев / залез. 
Възможни са множество графици.

Интернет и сигурност 
WiFi режим - клиент: Позволява на устройството да се 
свърже към налична WiFi мрежа. След като въведете 
подробностите в съответните полета, натиснете Connect.
WiFi режим - Acess Point: Конфигурирайте Shelly за 
създаване на Wi-Fi точка за достъп. След като въведете 
детайлите в съответните полета, натиснете Създай точка 
за достъп.
Облак: Активирайте или деактивирайте връзка с облач-
ната услуга.
Ограничаване на влизане: Ограничете уеб интерфейса на 
Shely с потребителско име и парола. След като въведете 
подробностите в съответните полета, натиснете Ограничи 
Shelly.

ВНИМАНИЕ! Ако сте въвели грешна информация 
(грешни настройки, потребителски имена, пароли и 
т.н.), няма да можете да се свържете с Shelly и ще тряб-
ва да нулирате устройството.

ВНИМАНИЕ! В случай, че Устройството не е създало 
собствена WiFi мрежа със SSID като shellyrgbw2-35FA58, 
проверете дали сте свързали правилно Shelly по схемата 
на фиг. 1. Ако не виждате активна WiFi мрежа със SSID 
като shellyrgbw2-35FA58, нулирайте Устройство. Ако ус-
тройството е било включено, трябва да го изключите и 
включите отново. След като включите захранването, 
имате 20 секунди да натиснете 5 последователни пъти 
превключвателя, свързан DC (SW). Или ако имате физи-
чески достъп до устройството, натиснете бутона за нули-
ране веднъж. Светлината на LED лентата ще започне да 
мига. След като устройството започне да мига, изключе-
те и отново го включете. Shelly трябва да се върне в ре-
жим AP. Ако не, моля, повторете или се свържете с наша-
та поддръжка на: support@Shelly.cloud

Разширено - Настройки за програмисти: Тук можете да 
промените изпълнението на действието:
• Чрез CoAP (CoIOT)
• Чрез MQTT
Firmware Upgrade: Показва настоящата версия на фър-
муера. Ако е налична по-нова версия, официално обяве-
на и публикувана от Производителя, можете да актуали-
зирате устройството си Shelly. Кликнете върху Качване, 
за да го инсталирате на устройството си Shelly.

Настройки
Режим на включване по подразбиране
Това задава състоянието на изхода по подразбиране, кога-
то Shelly се захранва.
ON: Конфигурирайте Shelly да се включи, когато има 
захранване.
OFF: Конфигурирайте Shelly да се изключи, когато има 
захранване.
Възстановяване на последния режим: Конфигурирайте 
Shelly да се върне в последното състояние, в което е бил, 
когато има захранване.
Часова зона и геолокация
Активирайте или деактивирайте автоматичното открива-
не на часовата зона и геолокацията.
Актуализация на фърмуера: Актуализирайте фърмуера 
на Shelly, когато излезе нова версия.
Фабрично нулиране: Върнете Shelly към фабричните му 
настройки по подразбиране.
Reboot Device: Рестартирайте устройството.
Информация за устройството
Тук можете да видите уникалния идентификационен но-
мер на Shelly.

Допълнителни функции
Shelly позволява контрол чрез HTTP от всяко друго устрой-
ство, контролер за домашна автоматизация, мобилно прило-
жение или сървър. За повече информация относно протоко-
ла за контрол на REST, моля посетете:
https://shelly.cloud/developers или пратете запитване на:
developers@shelly.cloud

Грижа за околната среда
Тази маркировка на устройството, аксесоарите 
или документацията показва, че устройството и 
неговите електронни аксесоари (зарядно устрой-
ство, USB кабел) трябва да бъдат изхвърляни 
само на специално определени места.
Тази маркировка на батерията, ръководството 
за употреба, инструкциите за безопасност, га-
ранционната карта или опаковката показва, че 
батерията в устройството трябва да се изхвърля 

само на специално определени места.
Моля, следвайте инструкциите за опазване на околната 
среда и правилното изхвърляне на Устройството, не-
говите принадлежности и опаковките за рециклиране 
на материалите за по-нататъшното им използване и за 
опазване на околната среда чиста!

Гаранционни условия
1. Гаранционният срок на Устройството е 24 (двадесет и че-
тири) месеца, считано от датата на закупуване от Крайния 
потребител. Производителят не носи отговорност за допъл-
нителни гаранционни условия от страна на Енд Продавача.
2. Гаранцията е валидна за територията на ЕС. Гаранцията 
е приложима при спазване на всички съответни закони и 
защита на правата на потребителите. Купувачът на Устрой-
ството има право да упражнява правата си в съответствие с 
всички приложими закони и разпоредби.
3. Гаранционните условия се предоставят от Allterco Robotics 
ЕООД (наричан по-долу производителя), регистриран съглас-
но българското законодателство, с адрес на регистрация 
бул. България 109, ет. 8, област Триадица, София 1404, Бъл-
гария, регистриран в Търговския регистър, воден от Агенци-
ята по вписванията на Министерството на правосъдието по 
Единен кодекс за самоличност (ЕИК) 202320104.
4. Рекламации относно съответствието на Устройството с 
условията на договора за продажба се адресират до Прода-
вача в съответствие с неговите условия за продажба.
5. Щетите като смърт или телесна повреда, повреда или 
повреда на предмети, различни от дефектния продукт, при-
чинени от дефектен продукт, трябва да се предявяват срещу 
Производителя, като използват данните за контакт на фир-
мата на производителя.
6. Потребителят може да се свърже с Производителя на 
support@shelly.cloud за оперативни проблеми, които могат 
да бъдат разрешени дистанционно. Препоръчва се Потреби-
телят да се свърже с Производителя, преди да го изпрати 
за обслужване.
7. Условията за отстраняване на дефекти зависи от търгов-
ските условия на Продавача.
Производителят не носи отговорност за ненавременното 
обслужване на Устройството или за дефектни ремонти, из-
вършени от неоторизиран сервиз.
8. Когато упражнява правата си по тази гаранция, Потре-
бителят трябва да предостави на Устройството следните 
документи: разписка и валидна гаранционна карта с дата 
на закупуване.
9. След извършване на гаранционен ремонт, гаранционният 
срок се удължава само за този период.
10. Гаранцията не покрива никакви повреди по Устройство-
то, които възникват при следните обстоятелства:
• Когато Устройството е използвано или окабелявано по 
подходящ начин, включително неподходящи предпазители, 
надминаващи максималните стойности на натоварване 
и ток, токов удар, късо съединение или други проблеми в 
захранването, електрическата мрежа или радио мрежата.
• Когато има несъответствие между гаранционна карта и / 
или без разписка за покупка, или опит за подправяне на тези 
документи, включително (но не само) гаранционна карта или 
документите, доказващи покупката.
• Когато е имало опит за самостоятелно поправяне, (de) ин-
сталиране, модификация или адаптиране на Устройството от 
неоторизирани лица.
• Умишлено или небрежно неправилно боравене, съхра-
няване или транспортиране на Устройството или в случай 
на неспазване на инструкциите, включени в настоящата 
гаранция.
• Когато се използва нестандартно захранване, мрежа или 
дефектни устройства.
• Когато възникнат щети, причинени независимо от произво-
дителя, включително, но не само: наводнения, бури, пожар, 
мълния, природни бедствия, земетресения, война, граждан-
ски войни, други форсмажорни обстоятелства, непредвиде-
ни аварии, грабеж, щети на вода, всякакви щети причинени 
от попадане на течности, атмосферни условия, слънчево 
отопление, всякакви повреди, причинени от проникване на 
пясък, влажност, висока или ниска температура или замър-
сяване на въздуха.
• Когато има други причини извън производствения дефект, 
включително, но не само: увреждане на водата, попадане на 
течност в Устройството, метеорологични условия, слънчево 
прегряване, проникване на пясък, влажност, ниска или висо-
ка температура, замърсяване на въздуха. [U1]
• Когато е имало механични повреди (принудително отва-
ряне, счупване, пукнатини, драскотини или деформации), 
причинени от удар, падане или от друг предмет, неправилна 
употреба или причинени от неспазване на инструкциите за 
употреба.
• Когато повредите са причинени от излагане на Устройство-
то на тежки условия на открито, като: висока влажност, прах, 
твърде ниска или твърде висока температура. Условията 
за правилно съхранение са посочени в ръководството за 
потребителя.
• Когато повредите са причинени от липса на поддръжка от 
Потребителя, както е посочено в ръководството за потреби-
теля.
• Когато повредата е причинена от дефектни аксесоари или 
такива, които не са препоръчани от производителя.
• Когато повредата е причинена от използването на нео-
ригинални резервни части или аксесоари, неподходящи за 

Производител: Allterco Robotics ЕООД
Адрес: София, 1407, бул. Черни връх 103
Тел .: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
http://www.Shelly.cloud
Декларацията за съответствие е достъпна на:
https://Shelly.cloud/declaration-of-conformity/
Промените в данните за контакт се публикуват от Про-
изводителя на официалния уебсайт на Устройството:
http://www.Shelly.cloud
Потребителят е длъжен да бъде информиран за всички 
изменения на настоящите гаранционни условия, преди 
да упражни правата си спрямо Производителя.
Всички права върху търговски марки She® и Shelly®, 
както и други права на интелектуална собственост, 
свързани с това Устройство, принадлежат на Allterco 
Robotics EOOD.

Можете да намерите последната версия на ръководството 
за потребителя на Shelly RGBW2 на този адрес: https://shelly.
cloud/downloads/ или чрез сканиране на този QR код:

посочения модел Устройство, или след ремонт и промени, 
извършени от неоторизиран сервиз или лице.
• Когато повредата е причинена от използването на дефект-
ни Устройства и / или аксесоари.
• Когато повредите са причинени от дефектен софтуер, ком-
пютърен вирус или друго вредно поведение в Интернет, или 
поради липса на софтуерни актуализации или неправилни 
актуализации по метод, който не е предоставен нито от про-
изводителя, нито от софтуера на производителя.
11. Обхватът на гаранционните ремонти не включва пери-
одична поддръжка и проверки, по-специално почистване, 
настройки, проверки, корекции на грешки или параметри на 
програмата и други дейности, които трябва да се извършват 
от Потребителя (Купувачът). Гаранцията не покрива износва-
нето на Устройството, защото успех


