
 

 

 
Благодарим Ви, че закупихте MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. WiFi 

адаптер 
   Този документ обяснява как да свържете вашето устройството към безжична 
мрежа през безжичен LAN рутер или точка на достъп.  
   Проверете точката на достъп или безжичния рутер, към който ще свързвате 
вашето устройството, дали са настроени на режим 2.4GHz b, g или n за 
безжична комуникация.  
   За по-специфична информация относно точката на достъп или безжичния 
рутер, моля погледнете тяхната техническа документация.  
   Моля проверете дали вашето устройството е достатъчно близо до точката на 

достъп или рутера, за да сте сигурни че няма проблем с покритието на сигнала. 

Следвайте стъпките описани по-долу : 

 

 



 

 

 

 

** ВАЖНО : Този изглед е валиден и се вижда само ако не сте влезли (не сте се логнали) в 

акаунта си. Ако сте влезли в акаунта си, моля излезте от него и се върнете в началото на 

прецедурата. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

*** ВАЖНО : Ако процеса на конфигуриране не приключи както се очаква, опитайте целия 

процес отново. Ако конфигурирането отново е неуспешно, моля свържете се с вашия 

доставчик. 

   Моля имайте предвид, че в някои случаи на някои телефони WiFi търсенето на мрежи не 

работи. 

В такъв случай, моля използвайте вградената уебстраница в устройството за конфигурация. За 

целта, моля свържете се с вашето устройство DEVICE_xxxxxx, посредством лаптоп, компютър 

или смартфон. След това отворете уеббраузър (Firefox, Edge, Chrome, Safari, Inrternet Explorer …) 

и отидете на адрес 192.168.10.1. Ще се отвори страница, на която трябва да въведете : 

Admin : admin 

След като влезете, отидет на секция „Configuration section“. Вътре в нея има бутон „WiFi 

Search“, докоснете го, за да намерите наличните WiFi мрежи. Изберете от списъка с мрежи 

вашата домашна мрежа(или мрежата, към която желаете да свържете вашето устройство), 

въведете паролата за вашата мрежа, след това докоснете бутона „Save“, а след това „Reboot“. 

След това можете да продължите процеса по конфигуриране на вашето устройство отново от 

вашия смартфон, посредством апликацията, като добавите устройството с неговия 25 символен 

код. 


