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1 Yleistä
Internetin ja myUpway™:n avulla voit tarkastaa lämpöpumppusi tilan ja
asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti
seurata ja ohjata lämmitystä ja käyttövesimukavuutta. Mahdollisen toimintahäiriön yhteydessä saat hälytyksen sähköpostiisi ja voit ryhtyä nopeasti
toimenpiteisiin.
myUpway tarjoaa lisäksi mahdollisuuden säätää asuntosi viihtyisyyttä
kaikkialta maailmasta.
Tässä käyttöoppaassa selostetaan myUpway:n (myupway.com) käyttö.

Internet
Internet

LEK

MUISTA!

Ennen kuin voit aloittaa myUpway:n käytön, se on asennettava ja konfiguroitava lämpöpumpun asennusohjeen mukaisesti.
VIHJE!

Lisätietoa on osoitteessa myupway.com.

2

Luku 1 | Yleistä

myUpway™

MUISTA!

Kun muodostat yhteyden myUpway:een, internet-liittymäsi kautta siirtyy
dataa.

Palvelutarjonta
myUpway:n kautta voit käyttää eri palvelutasoja. Ilmainen perustaso ja
premium-taso, jossa voit valita erilaisia laajennettuja palvelutoimintoja
kiinteää vuosimaksua vastaan (maksun suuruus riippuu valituista toiminnoista).
Palvelutaso
Valvo
Hälytys
Historia2)

Perus

Premium1)

X
X
X

X
X
X

Laajennettu historia3)

X

Muuta asetuksia4)

X

Vaatimukset
Jotta myUpway toimisi laitteistossasi, vaaditaan seuraavat:
■ Yhteensopiva laitteisto.
■ Verkkokaapeli Cat.5e UTP (suora, uros-uros), kaapeliverkkoyhteys. Jos

laitteiston lähellä ei ole kaapeliverkkoa, voidaan käyttää esim. langatonta
verkkoa, mobiililaajakaistaa tai verkkoa sähköverkon kautta (powerlineadapteri).
■ Internet-liittymä (laajakaista).
■ Selain, jossa on JavaScript-tuki. Jos käytät Internet Exploreria, sinun tulee

käyttää versiota 7 tai uudempaa. Katso JavaScriptin aktivointiohjeet selaimesi ohjeesta.

1) Nämä toiminnot ovat käytettävissä premium-tasolla.
2) Historia sisältää 1 kuukauden historiatiedot. Se kattaa rajoitetun määrän parametreja
asennuksesta riippuen, lisätietoa on sivulla 7.
3) Laajennettu historia sisältää historiatiedot myUpway:n kytkennästä lähtien. Se kattaa
30-kunta parametria asennuksesta riippuen, lisätietoa on sivulla 7.
4) Muuta asetuksia tarjoaa periaatteessa täyden pääsyn valikoihin "SISÄILMASTO",
"KÄYTTÖVESI" ja "LÄMPÖPUMPPU" (poikkeuksena muutama alivalikko kuten "aika ja
päiväys", "omat kuvakkeet" ja "sms").
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2 Rekisteröi myUpway

Ellei sinulla vielä ole tiliä myUpway:lle, avaa myupway.com/Register ja
noudata ohjeita.
HUOM!

Uuden tilin rekisteröinti vaatii voimassa olevan sähköpostiosoitteen
(sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena).
1. Täytä vaaditut kentät (muista valita onko kyseessä yksityinen tili vai
liittyykö se johonkin yritykseen).
2. Lue ja hyväksy tilausehdot.
3. Paina rekisteröintipainiketta. Ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen
lähetetään vahvistusviesti.
4. Vahvista rekisteröinti napsauttamalla viestissä olevaa linkkiä.
5. Sisäänkirjautuminen.
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3 Tarvitsetko apua?
VIHJE!

Lisätietoa ja ohjeita löydät ohjesivulta.
Kotisivun yläreunassa on linkki ohjesivulle.

Aloitussivu
Liitä laitteisto

Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran, sinun on liitettävä laitteisto tiliisi.
Voit liittää tiliisi useampia laitteistoja.
Lisää laitteisto seuraamalla kotisivulla olevia ohjeita.
VIHJE!

Tarkemmat ohjeet saat napsauttamalla

.

HUOM!

Sähkökomponenttien vaihdon jälkeen sinun on ehkä liitettävä laitteisto
uudelleen myUpway:een.

Luku 3 | Tarvitsetko apua?

myUpway™

5

Omat laitteistot

Jos tiliisi on liitetty useampia laitteistoja, kotisivusi voi kirjautumisen jälkeen
näyttää tältä.
Tässä voit valita minkä laitteiston tiedot näytetään.
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Yleiskuvaus

Tällä sivulla näytetään laitteistosi tiedot.
MUISTA!

Laitteiston muuttaminen ja päivittäminen myUpway:n kautta voi kestää
jopa viisi minuutta.
Siirrä kohdistin laitteistosi kuvan päälle, jolloin näet milloin myUpway
kommunikoi viimeksi sen kanssa.

Status
Yleiskatsaus: Tässä näytetään valitun laitteiston tilayhteenveto. Esimerkiksi
lämpötilat, käyttötila sekä mahdolliset ilmoitukset.
Huoltotiedot: Tässä näytetään tiedot valikosta "INFO" (tietojen määrä
riippuu laitteistosta).

Muuta asetuksia
Tämä vaihtoehto vaatii premium-palvelun.
Tässä voit muuttaa asetuksia valikoissa "SISÄILMASTO", "KÄYTTÖVESI" ja
"LÄMPÖPUMPPU" (poikkeuksena muutamat alivalikot kuten esim. "aika
ja päiväys", "omat kuvakkeet" ja "sms").

Historia
Tässä näytetään laitteistosi tila- ja lämpötilahistoria käyrinä.
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Voit myös viedä tiedot .csv-tiedostoon, jonka voi avata mm. Excelillä.
Valittavien vaihtoehtojen määrä riippuu palvelutasosta.
Perustasolla näytetään 1 kuukauden historia. Historia sisältää tiettyjen
parametrien tiedot (esim. sisä-/ulkolämpötila, käyttöveden ylälämpötila/lataus, kompressorin käyntiaika (yhteensä ja käyttövesiosuus), lämmönkeruunesteen meno- ja tulolämpötila, lämmitysveden meno- ja tulolämpötila,
laskettu menolämpötila ja kausiriippuvainen lämmönkeruunesteen menoja tulolämpötila). Käyrästössä näytetään vain yksi parametri kerrallaan.
Premium-tasolla näytetään laajennettu historia siitä, kun myUpway kytkettiin. Laajennettu historia sisältää noin 30 parametria asennuksesta riippuen
(esim. asteminuutit, virta 1, virta 2, virta 3, kompressorikäynnistykset,
kuumakaasun lämpötila, imukaasun lämpötila jne) Kaikki parametrit voidaan näyttää käyrästössä samaan aikaan.

Hälytys
Tässä näytetään hälytystiedot, korjausehdotus sekä hälytyshistoria.

Premium
Tässä voit tilata eri toiminnot premium-palvelutasolta ja katsoa tilaustesi
tilat ja ostohistorian.

Mukauta
Täällä voit tehdä seuraavan:
■ Mukauttaa yleiskuvan (sivu joka avautuu, kun kirjaudut laitteistoosi).
■ Poistaa laitteiston profiilin (laitteiston nimi ja osoite).
■ Turvallisuus (antaa muiden myUpway-tilien ohjata ja/tai valvoa laitteis-

toa).

Tuki
Täältä voit ladata käyttöohjeita sekä uusimman ohjelmiston.

Ohjelmisto
Täältä voit etsiä uusinta ohjelmistoa laitteistoosi.
Kirjoita sarjannumero ja paina Etsi-painiketta.
Jos sarjanumerolle on ohjelmisto, saat latauslinkin ja yksityiskohtaiset
päivitysohjeet.

Tiliasetukset
Täällä voit muokata myUpway-tilisi asetuksia.
Täällä voit:
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■ Muuttaa tiliin liitettyä sähköpostiosoitetta.
■ Muuttaa salasanan.
■ Muuttaa yhteystietoja.
■ Määrittää, milloin myUpway lähettää sähköpostin (esim. hälytyksen yh-

teydessä).
■ Katsoa tilisi ostohistorian.
■ Poistaa tilin myUpway:sta.

Kirjaudu ulos
Täällä kirjaudut ulos myUpway:sta.
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