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2 - WI-FI GUIDELINE

OPSÆTNING AF MAC-567IFB-E 
MELCLOUD INTERFACE

På netværk MED  
WPS knap
 • Kontroller at husets wi-fi signal sendes på: 
2.4G Hz. 
standart IEEE 802.11b/g/n 
RF kanal 1-13 
Kodet med WPA/WPA2 PSK og  
at router har aktiv wps knap.

 • Start med et reset af systemet ved at holde reset knap-
pen nede i ca. 15 sec. til mode og unit lyser op

 • Vent ca. 60 sec. Til unit blinker hver 5 sec.

 • Hold mode knappen nede (ca. 3 sec.) til mode led blinker 
hvert 1 sec. Slip knappen, mode skal nu blinke hver 1 sec.

 • Tryk nu på routerens WPS knap.

 • Net vil lyse op, og inden for få sec. vil net og unit led vil 
blinke et tilfældigt mønster med meget lange og korte 
pauser i ca. 150 sec.

 • Net og unit blinker nu hvert 5 sec. og kodning af wi-fi 
interface er færdigt og klar til brug.
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OPSÆTNING AF MAC-567IFB-E 
MELCLOUD INTERFACE
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På netværk Uden 
WPS knap
 • Kontroller at husets wi-fi signal sendes på: 
2.4G Hz. 
standart IEEE 802.11b/g/n 
RF kanal 1-13 
Kodet med WPA/WPA2 PSK  
(og at den udleverede kode virker)

 • Start med et reset af systemet ved at holde reset knap-
pen nede i ca. 15 sec. til mode og unit lyser op

 • Vent ca. 60 sec. Til unit blinker hver 5 sec.

 • Hold mode knappen nede (ca. 7 sec.) til mode led 
går fra at blinke hvert sec. til at blinke hvert 5 sec. 
Slip knappen, nu lyser unit og mode blinker, ef-
ter ca. 30 sec vil unit og mode blinke ca. hver7 sec. 
 

 • Brug mobiltelefon eller pc (med wi-fi adgang) til at 
logge på varmepumpens netværk ved at vælge ”MEL-
xxxxxxxx” mellem de mulige netværk, indtast den kode 
(key) der står på bagsiden af wi-fi modulet og godkend, 
unit og mode skal nu blinke hver 5 sec.

 • Når mobiltelefon eller PC er på varmepumpens netværk 
(MEL-xxxxxxxx) skriv: 192.168.11.1 i browserens adres-
selinje og tryk godkend/enter.

 • Find husets netværk i ”Network name (SSID)” rul-ned 
gardinet, og skriv netværkets adgangskode under ”Net-
work password”

 • Rul ned i bunden af siden og godkend med submit.

 • Unit lyser op i ca. 30 sec. blinker herefter hvert 5 sec. 
i ca. 60 sec., unit og net blinker yderligere ca. 90 sec 
med forskellige kombinationer.

 • Net og unit blinker nu hvert 5 sec. og kodning af wi-fi 
interface er færdigt og klar til brug.
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