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Asennusohje
MAC-567IF-E

Ennen kuin aloitat asennuksen, tarkista että reititin täyttää seuraavat vaatimukset.
Varmista myös, että sinulla on hallussasi reitittimen salasanat, sekä pääsy reitittimelle.

Salausprotokolla: WPA2
Salausmenetelmä: AES
Taajuus: 2.4 Ghz
HUOM! Jos sinulla on kysymyksiä reitittimesi asetuksien määritämisestä,
niin ota yhteyttä internet-operaattoriisi tai laitteen valmistajaan.
Yhteensopivat sisäyksiköt (ilmalämpöpumput)
M-SARJA
MSZ-EF25 / 35
MSZ-FH25 / 35 / 50
MSZ-SF25 / 35 / 50
MFZ-KJ25 / 35
MSZ-LN25 / 35 / 50

S-SARJA
SEZ-KD25 / 35 / 50 / 60 / 71 VAQ
SEZ-KA35 / 50 / 60 / 71 VA
SLZ-KA25 / 35 / 50 VAQ
SLZ-KA25 / 35 / 50 VA

P-SARJA
PCA-RP50 - 140 KAQ
PEAD-R35 - 140 JA(L)Q
PKA-RP35 - 50 HAL
PKA-RP60 - 71 KAL
PLA-RP35 - 140 BA

Yhteensopivat sisäyksiköt (ilma-vesilämpöpumput)
ALL-IN-ONE
EHST20C-YM9B / C
EHST20D-YM9C
EHPT20X-YM9B / C

HYDROBOX
EHSC-YM9C
EHSD-YM9C
EHSX-YM9B
EHPX-YM9B / C

FTC
FTC4
FTC5

Huomautukset
Varhaiset FTC4-ohjaimella varustetut laitteet tarvitsevat ohjelmistopäivityksen, ennen kuin etäohjaus voidaan ottaa
käyttöön.
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HUOM! WiFi-sovittimen fyysisen asennuksen saa suorittaa vain sähköasentaja. Sovitin
yhdistetään sisäyksikön piirikortin CN105-liitäntään. Voit tarkistaa liitännän sijainnin
sisäyksikön huoltomanuaalista.
Vaihe 1:
Paina Mode-painiketta 7 sekunnin ajan. Mode-merkkivalo alkaa välkkyä viiden sekunnin
välein.
Vaihe 2:
WiFi-sovitin on nyt luonut
langattoman verkon, johon voit
yhdistää tietokoneella,
matkapuhelimella tai tabletilla.
Langattoman verkon nimi lukee
sovittimen takapuolella kohdassa
"SSID". Verkon salasana lukee
kohdassa "KEY".

Vaihe 3:
Yhdistettyäsi WiFi-sovittimen verkkoon,
syötä laitteesi internet-selaimeen osoite
http://192.168.11.1/network
Valitse listalta reitittimesi langaton verkko,
ja syötä verkon salasana. Syötettyäsi
tiedot, selaa alas ja paina kohdasta
"Submit".
WiFi-sovitin on nyt yhdistetty internettiin
reitittimesi kautta. Odota seuraavaksi 5
minuuttia. Tämän jälkeen voit
rekisteröityä MELCloud palveluun.

Asennusohje
MELCloud palveluun rekisteröityminen

1. Lataa MELCloud-sovellus Appstoresta,
Google Play Kaupasta tai Windows
Storesta. Voit myös vaihtoehtoisesti
käyttää tietokonetta, ja siirtyä internetselaimellasi osoitteeseen
www.melcloud.com
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2. Avaa MELCloud-sovellus tai internetsivu. Jos sinulla on ennestään käyttäjätili
palveluun, syötä sen sähköpostiosoite ja
salasana. Jos tämä on ensimmäinen kerta
kun käytät MELCloud-palvelua, valitse
"Rekisteröi tili", täytä tähdellä merkityt
pyydettävät tiedot, ja seuraa annettuja
ohjeita loppuun asti.

A
A. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun
kirjaudut palveluun sisään, palvelu
ehdottaa sinua rekisteröimään laitteesi.
Täytä pyydettävät tiedot, jotka löytyvät
WiFi-sovittimen takapuolelta. Asennus on
nyt valmis!
B. Jos olet jo aiemmin liittänyt MELCloudkäyttäjätiliisi jonkin toisen laitteen, siirry
kohtaan "Asetukset" ja valitse "Rekisteröi
uusi laitteisto". Täytä pyydetyt tiedot,
jotka löytyvät WiFi-sovittimen
takapuolelta. Asennus on nyt valmis!
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