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HUOM! Jos sinulla on kysymyksiä reitittimesi asetuksien määritämisestä, 
niin ota yhteyttä internet-operaattoriisi tai laitteen valmistajaan.

Pikaopas
MELCloud

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



Pikaopas
Yhdistäminen internetiin

Vaihe 2:

Vaihe 3:

Yhdistettyäsi Wi-Fi-sovittimen verkkoon, 
syötä laitteesi internet-selaimeen osoite 
http://192.168.11.1/network

Valitse listalta reitittimesi langaton verkko 
ja syötä kyseisen 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.

Vaihe 1:
Wi-Fi-sovitin

Vaihe 1:
Piirikorttiin integroitu Wi-Fi

• Sammuta lämpöpumppu kaukosäätimellä.
• Paina Mode-painiketta 7 sekunnin ajan. Mode 

ja unit merkkivalo alkaa vilkkua viiden sekunnin 
välein.

• Sammuta lämpöpumppu kaukosäätimellä.
• Pidä kaukosäätimen + painiketta painettuna viiden sekunnin 

ajan. Kaukosäätimen näyttöön ilmestyy ¯ 1.
• Osoita kaukosäätimellä sisäyksikköä ja paina ON/OFF-

näppäintä. Sisäyksikkö alkaa piippaamaan.

WiFi-sovitin on nyt luonut langattoman 
verkon, johon voit yhdistää tietokoneella, 
matkapuhelimella tai tabletilla. 
Langattoman verkon nimi lukee 
sovittimen takapuolella tai sisäyksikön 
etukannen alla kohdassa "SSID". Verkon 
salasana lukee kohdassa "KEY". 



Pikaopas
MELCloud-palveluun rekisteröityminen

1. Lataa MELCloud-sovellus Appstoresta,
Google Play Kaupasta tai Windows
Storesta. Voit myös vaihtoehtoisesti
käyttää tietokonetta, ja siirtyä internet-
selaimellasi osoitteeseen
www.melcloud.com

2. Avaa MELCloud-sovellus tai internet-
sivu. 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. Jos tämä on ensimmäinen kerta kun 
kirjaudut palveluun sisään, palvelu 
ehdottaa sinua rekisteröimään laitteesi. 
Täytä pyydettävät tiedot, jotka löytyvät 
WiFi-sovittimen takapuolelta tai 
sisäyksikön kannen alta. Lopuksi täytä 
vielä pyydetyt tiedot.

B. Jos olet jo aiemmin liittänyt MELCloud-
käyttäjätiliisi jonkin toisen laitteen, siirry 
kohtaan "Asetukset" ja valitse "Rekisteröi 
uusi laitteisto". Täytä pyydetyt tiedot, 
jotka löytyvät Wi-Fi-sovittimen 
takapuolelta tai sisäyksikön kannen alta. 
Lopuksi täytä vielä pyydetyt tiedot.
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