
Varmepumpe – WIFI oppsett for Kaiteki 6600 

 

Huskeliste FØR oppkobling: 

1. Ha færrest mulig enheter tilkoblet nettverk på hytta under oppkobling av wifi til 

varmepumpe.  

2. Benyttes det mobilt bredbånd så ha ruter så nære varmepumpe som mulig. De har en 

tendens til å ha ustabil signalstyrke. 

3. Har du både 2,4 og 5G linje på hyttenettverk så benytt alltid 2,4ghz. Finn frem ruterens SSID 

(nettverksnavn) og passord og skriv det gjerne ned/ta bilde. Da slipper du å løpe fram og 

tilbake mellom varmepumpen og ruteren for oppkobling.  

4. Opprett bruker på MELCloud app i forkant om dette ikke allerede er gjort  

Info video: https://mitsubishielectric.se/melcloud/guide/se/story_html5.html 

https://www.miba.no/wp-content/uploads/2018/06/BrukermanualWifi_Web.pdf 

Utfør først steg 1-6.  

 

https://mitsubishielectric.se/melcloud/guide/se/story_html5.html
https://www.miba.no/wp-content/uploads/2018/06/BrukermanualWifi_Web.pdf


Deretter registrerer du wifi adapter i MELCloud app.  

 

 

 

BRUKERSTØTTE FAQ (Sande): 

Har bruker, 2,4 ghz nettverk og wifi boksen i varmepumpen koblet inn. Den blinker grønt. Deretter 

får jeg hverken appen eller at koden til å virke. Jeg er logget inn i appen.  

Som beskrevet i Steg 5 i veiledningen så skal NET og UNIT blinke - gjør det det hos deg?  

Kun unit 

Ok, da må du holde MODE-knapp i 7sek også skal MODE og UNIT blinke. Så går du inn på telefonens 

innstillinger -> wifi og kobler deg til ME-nettverk med passord, passord = KEY som står på baksiden 

av wifi adapter i VARMEPUMPE.  

Så skal du åpne nettlesere på telefon f.eks. Safari eller chorme (Google) hvor du skriver inn 

192.168.11.1/network i adressefelt. Du kommer da inn på en «hjemmeside» der du skal legge inn 

networkname og passord som er hyttenettverksnavnet og tilh. passord -> trykk deretter SUBMIT 

nederst på samme side. DA skal du få NET og UNIT etterhvert til å blinke 

NB! Dersom du får «tjener ikke funnet» når du skriver inn 192.168.11.1/network så har telefonen 

din automatisk koblet seg av ME-nettverk og over på annet nettverk. Slå AV denne automatiske 

funksjonen midlertidig under oppkobling. Du må ALLTID være tilkoblet ME-nettverket for å komme 

inn på 192.168.11.1/network 

 

Da blinker net og unit annenhver gang. Skal jeg da forsøke qr koden igjen? 

Ja, når du logger inn på MELCLOUD app med din brukerinformasjon så får du enhetsregistrering : her 

har du alternativet: scan QRkode - gjør det 

https://protect-de.mimecast.com/s/MkMoC6WDVyiL9E55U5TPRf?domain=192.168.11.1
https://protect-de.mimecast.com/s/MkMoC6WDVyiL9E55U5TPRf?domain=192.168.11.1
https://protect-de.mimecast.com/s/MkMoC6WDVyiL9E55U5TPRf?domain=192.168.11.1


 

Har nå scannet QR og kommet til neste skritt Men vet du hvilken av disse modellnummer 

er en standard sort kaiteki 6600? 
Innedel Modellnr: MSZ-LN35VG2 

Utedel modellnr: MUZ-LN35VG(HZ)2 

Du trenger ikke legge inn serienr 

Modellnr er for at Energirapport i app skal ha riktig datagrunnlag 😊 
Når utedel modellnr er lagt inn så kan du trykke «neste».  

Antar nei på multi-spilt system? Har bare en varmepumpe. 
Riktig  

Takker og bukker for all hjelp og tålmodighet. Da ser det ut til at alt fungerer slik det skal.  

 

 



 


