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MELCloud - WiFi-styrning från Mitsubishi Electric
För att styra en värmepump med WiFi från Mitsubsihi Electric behöver du följande:
1.
WiFi-adaptern MAC-557IF-E som skall anslutas på värmepumpens inre kretskortkontakt CN105.
2.
En extra router som ansluts via Ethernet-kabel till det befintliga modemet/routern*
3.
Ladda ned MELCloud-Appen.
4.
Koppla ihop WiFi interfacet med åtkomstpunkten, alltså routern (för att kommunicera med servern) enligt
		nedan:
a.
Håll ner WPS-knappen på WiFi-adaptern i ungefär 2 sekunder för
			
att aktivera WPS-Push. När WPS-Push på WiFi-adaptern är redo
			
att kommunicera med routern blinkar LED 1 med 0,5
			sekunders intervall.
		
b.
Aktivera WPS-Push på routern.
		
c.
När WPS-Push är aktiverad tänds LED 1 i 5 sekunder. Om det inte
			
lyckades tänds LED 2 i 5 sekunder, försök då igen från steg 1.
		
d.
Sedan skriver du in MAC samt ID-kod i telefonen för registrering.

WPS-Push

LED 1, 2, 3

* Notera: En extra router behövs där befintlig router inte har WPS-knapp samt för bredband som inte stödjer WPSinkoppling, exempelvis operatörerna: Tele2, Telia, Comviq.
Extra router som fungerar är: Belkin 600, Belkin N750 DB.
Om ni införskaffat annan router än ovan nämnda kan vi tyvärr inte erbjuda teknisk support! Vi på Mitsubishi Electric
Scandinavia har endast testat dessa modeller!
Vissa operatörers modem/routrar stödjer WPS och i detta fall behöver du inte ha en extra router, utan kan använda den
befintliga (om den har en WPS-knapp).
Exempel på operatörers modem/routrar som stödjer WPS: Bredbandsbolaget (Du kan ringa för aktivering av WPS-knappen)
och Telenor. Telenor har två modem som fungerar med WPS inkoppling: Huawei E589 & ZTE MF 821D!
		
Testa först om ditt modem fungerar samt kontakta er bredbandsleverantör innan ni införskaffar ny router!

För Mitsubishi Electric Scandinavia
Teknisk support: 08-625 10 00
Produktchef luft/luft-applikation, Asim Ljukovac: 08-625 10 22

Teknisk spetssupport, Martin Bergström: 08-625 10 58
Produktchef luft/vatten-applikation, Ola Prahl: 08-625 10 41

