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Hartelijk welkom bij  
MELCloud.  
De snelle en eenvoudige 
mobiele bediening en  
bewaking van uw Mitsubishi 
Electric-installaties.
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1 Toegang tot MELCloud

1.1 Toegang tot MELCloud via app of mobiel internet (tablet of smartphone)

Ondersteunde apparaten
MELCloud is als app beschikbaar voor de nieuwste mobiele apparaten van alle bekende fabrikanten, zoals Samsung, Apple, 
Google en Microsoft. Dit omvat Apple iOS-, Android- en Windows 8-apparaten. 

Ondersteunde mobiele webbrowsers
De MELCloud-webtoepassing functioneert zowel met het merendeel van de recentste webbrowsers van Microsoft, Google 
en Apple als met andere webbrowsers van de nieuwste mobiele apparaten. De werking en het uiterlijk van de softwaretoe-
passing kunnen echter afwijken bij verschillende browsers. 

Download
Men kan de MELCloud-app in de verschillende App Stores downloaden. Zoek op "MELCloud" of volg de directe links op 
de homepage www.MELCloud.com. Downloaden en gebruik van de toepassing zijn gratis.

Registreren
Voordat u MELCloud voor de besturing kunt gebruiken, moet u zich registreren. Gedetailleerde informatie over de registratie 
van gebruikers en apparaten vindt u in hoofdstuk "2 De eerste stappen in MELCloud" op pagina 05.

Aanmelden
Nadat u zich als gebruiker heeft geregistreerd en de algemene voorwaarden van MELCloud heeft aanvaard, moet u zich 
aanmelden met de tijdens de registratie ontvangen gebruikersnaam en wachtwoord. Gedetailleerde informatie vindt u in 
hoofdstuk "2 De eerste stappen in MELCloud" op pagina 05.

Afmelden
Om u bij de app MELCloud af te melden, klikt u op "Instellingen" en vervolgens op "Afmelden" om de toepassing af te sluiten.
Om u bij MELCloud in de mobiele webbrowser af te melden, klikt u in de rechterbovenhoek op het pictogram "Logout" om 
de toepassing af te sluiten.
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1.2 Toegang tot MELCloud via internet (pc) 

Ondersteunde webbrowsers
De MELCloud-webtoepassing functioneert zowel met het merendeel van de recentste webbrowsers van Microsoft, Google 
en Apple als met andere actuele webbrowsers. De werking en het uiterlijk van de softwaretoepassing kunnen echter afwijken 
bij verschillende browsers. 

Download/toegang
Om via een pc of webbrowser toegang te hebben tot MELCloud, moet u de MELCloud-app in een App Store downloaden 
en installeren. MELCloud wordt direct in de webbrowser gestart. U heeft ook direct toegang tot MELCloud via
www.MELCloud.com.

Microsoft
De webversie van MELCloud ondersteunt de nieuwste versies van Internet Explorer IE8, IE9 en IE10 voor Windows pc's, 
tablets en smartphones. Deze versie wordt permanent bijgewerkt om de nieuwste versies blijvend te ondersteunen.

Google
De webversie van MELCloud ondersteunt de nieuwste versies van Google Chrome, complete en mobiele versies voor pc's, 
tablets en smartphones. Deze versie wordt permanent bijgewerkt om de nieuwste versies blijvend te ondersteunen.

Apple
De webversie van MELCloud ondersteunt de nieuwste versies van Safari voor Apple en andere aanbieders, tablets en 
smartphones. Deze versie wordt permanent bijgewerkt om de nieuwste versies blijvend te ondersteunen.

Andere aanbieders
De webversie van MELCloud ondersteunt zowel de webbrowsers Mozilla Firefox en Opera als de bekendste webbrowsers 
van andere aanbieders die op de nieuwste Samsung- en Blackberry-apparaten worden gebruikt.
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2 De eerste stappen in MELCloud

2.1 Startpagina

Taal selecteren
Bij het starten van MELCloud wordt u eerst gevraagd om een taal te selecteren voor gebruik in MELCloud. U kunt de taal 
op elk moment wijzigen. Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk "7.4 Beheer uw toepassingsinstellingen" 
op pagina 24.

E-mail/Wachtwoord/Mijn gegevens onthouden
Om u bij MELCloud aan te melden, voert u het e-mailadres en wachtwoord in die u gebruikt heeft bij de registratie 
(hoofdstuk "2.2 Gebruiker registreren" op pagina 06). Wilt u zich bij elk gebruik niet telkens opnieuw aanmelden klik dan 
gewoon op "Informatie voor automatische aanmelding onthouden". Zo wordt u automatisch aangemeld.

Aanmelden
Nadat u het e-mailadres en wachtwoord correct heeft ingevoerd, klikt u op "Login". 

Accountregistratie
Wilt u zich als nieuwe gebruiker registreren, klik dan op "Account registreren". Zo komt u in het venster gebruikersregis-
tratie. Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk "2.2 Gebruiker registreren" op pagina 06.

Wachtwoord vergeten
Heeft u zich als gebruiker al geregistreerd, maar bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op "Wachtwoord vergeten". U 
ontvangt een tijdelijk wachtwoord op het in uw account aangegeven e-mailadres.

Demo tonen
Wilt u zich nog niet registreren maar eerst even de demo van MELCloud bekijken, klik dan op "Demo tonen". Zo ontvangt 
u een demoversie met beperkte functionaliteit. Denk erom dat u livesystemen in de demomodus niet kunt regelen of bekij-
ken.
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2.2 Gebruiker registreren

Accountregistratie
Klik op "Account registreren" om de registratie uit te voeren.

Algemene voorwaarden
Om te beginnen verschijnt er een venster met de algemene voorwaarden van MELCloud. Lees de voorwaarden aandach-
tig door om ze vervolgens eenmalig te aanvaarden. Dit is nodig om MELCloud te kunnen gebruiken. 

Registratie (stap 1 van 2)
Nadat u de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd, komt u bij registratiestap 1. Hier voert u informatie over uzelf en 
beveiliging in. Dit is nodig om MELCloud te kunnen gebruiken. De verplichte velden zijn gemarkeerd met * en moeten 
worden ingevuld. Klik vervolgens op "Volgende".

Registratie (stap 2 van 2)
Bij registratiestap 2 moet u verdere persoonlijke informatie invoeren. Dit is nodig om MELCloud te kunnen gebruiken. De 
verplichte velden zijn gemarkeerd met * en moeten worden ingevuld. Klik vervolgens op "Verzenden".

E-mailactivering
Na voltooiing van de registratie ontvangt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Het e-mailbericht bevat een 
link. Met een klik op deze link activeert u uw account. Verder ontvangt u een kopie van de algemene voorwaarden voor 
uw administratie.
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2.3 Installatie registreren

Toestelregistratie

Aanwijzing
Om een warmtepomp bij MELCloud te registreren, heeft u een Mitsubishi Electric WiFi-adapter MAC-557IF-E 
nodig. Voor het gebruik en de bewaking moet de adapter met de warmtepomp en via een WLAN-router met 
het internet verbonden zijn.

Het is niet mogelijk om een installatie bij MELCloud te registeren die nog niet via een Mitsubishi Electric  
WiFi-adapter MAC-557IF-E is aangesloten en nog niet succesvol via internet communiceert.

De voor de toestelregistratie vereiste informatie vindt u op het typeplaatje (afbeelding hieronder) van de WiFi-adapter:
• 12-cijferig hexadecimale code: voer deze in onder "MAC" (bijvoorbeeld 001DC990E913). 
• 10-cijferig getal, het serienummer: voer deze in onder "ID" (bijvoorbeeld 1301170012).

In het veld "Land" voert u de naam van het land in waar de WiFi-adapter wordt geïnstalleerd. Dankzij deze informatie kun-
nen we voor u het juiste technische ondersteuningsteam ter beschikking stellen mocht er een probleem optreden.

Deze registratiegegevens zijn verplichte velden en zijn daarom gemarkeerd met een *. Zonder deze informatie is het niet 
mogelijk om een installatie te registreren.
Na voltooiing van de registratie klikt u op "Volgende" om door te gaan of op "Terug" om naar het eerdere venster terug te 
keren of om de registratie te annuleren.

Voorbeeld typeplaatje WiFi-adapter MAC-557IF-E
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2.4 Gebouwen met MELCloud uitrusten

Gebouwen toevoegen
Geef in "Gebouw toevoegen" altijd gebouwnaam, gebouwtype, adres en postcode op.
De velden Adres en Postcode zijn verplichte velden. Deze velden zijn nodig zodat MELCloud live-weersberichten ter 
beschikking kan stellen.

Verdieping selecteren
Onder "Verdieping selecteren" kunt u verschillende verdiepingen toevoegen aan uw gebouw (bijvoorbeeld begane grond, 
2e verdieping, enz.). Deze informatie is optioneel. Een indeling van verschillende verdiepingen is relevant voor gebruikers 
van grotere gebouwen, waar meerdere verdiepingen en systemen bestaan die in MELCloud kunnen worden weergege-
ven.

Sector selecteren
Onder "Sector selecteren" kunt u de installaties van grote gebouwen in groepen onderbrengen om ze gemakkelijker terug 
te vinden. Gaat het bij uw gebouw om een klein gebouw, dan raden wij u aan om deze stap over te slaan. 

Apparatenoverzicht
De volgende pagina toont u het overzicht van de installaties. Geef bij "Naam" de benaming op die altijd met het hoofd-
venstersymbool van MELCloud moet worden weergegeven (bijv. woonkamer, slaapkamer).

Afbeelding selecteren
In de volgende stap kunt u een afbeelding selecteren als representatie van de kamer of de warmtepomp. De visuele 
weergave maakt de bediening van MELCloud nog eenvoudiger. Dit is vooral handig voor systemen die door bezoekers 
of meerdere gebruikers worden bediend. U kunt een bestaande afbeelding selecteren of een eigen afbeelding met uw 
mobiel eindapparaat maken. Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk "4.6 Foto wijzigen" op pagina 16.

Aanwijzing
Op alle niveaus van de boomstructuur van de units bestaat de knop "Acties". De beschikbare acties zijn af-
hankelijk van het niveau waarin u zich bevindt, gebouw-, verdiepings- of sectorniveau.  

08 / Handleiding MELCloud



MELCLoud

3 Overzichtspagina MELCloud

Nadat u zich heeft geregistreerd en aangemeld, ziet u op de overzichtspagina de gebouwen en installaties die u in  
MELCloud heeft toegevoegd en geregistreerd. Deze worden in een boomoverzicht weergegeven en kunnen worden uitge-
breid of gereduceerd. U kunt precies het niveau laten weergeven dat u nodig heeft. 

Bedienen
Onder "Bedienen" vindt u de hoofdpagina voor de livebediening van uw installaties. Op deze installatie-overzichtspagina 
heeft u toegang tot gedetailleerde en speciale instellingen van uw systeem en krijgt u informatie over het plaatselijke weer. 
Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk "4 Bediening" op pagina 10.

Overzichten
Onder "Overzichten" plaatst MELCloud alle voor u beschikbare berichten die u kunt openen en bekijken.
Hier wordt ook de overige informatie weergegeven over de werking en de status van uw installaties, zoals foutmeldingen. 
Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk "5 Overzichten" op pagina 18.

Ondersteuning
Onder "Ondersteuning" krijgt u informatie die u nodig heeft als er problemen in MELCloud optreden. Deze informatie 
wordt dynamisch gegenereerd en weergegeven. De informatie is verbonden met de locatie van het systeem. Gedetailleer-
de informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk "8 Ondersteuning" op pagina 24.

Instellingen
Onder "Instellingen" heeft u toegang tot het beheer en de beschikbare instellingen van MELCloud. Hier vindt u de opties 
"Beheer uw installatie", "Beheer uw account" en "Beheer uw toepassingsinstellingen". Gedetailleerde informatie hiervoor 
vindt u in hoofdstuk "7 Instellingen" op pagina 20.

Weergave van fouten
Installaties waar een fout is opgetreden worden in de MELCloud overzichtspagina rood gemarkeerd. Zodra de fout is 
verholpen, worden omlijsting en tekst opnieuw in de normale kleuren weergegeven.
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4 Bediening

4.1 De installatie-overzichtspagina

Om een warmtepomp in MELCloud te bedienen, klikt u in de overzichtspagina op de gewenste installatie. Er wordt een 
installatie-overzichtspagina geopend waarin de naam van de geselecteerde installatie wordt vermeld.

Installatie Aan/Uit
In de linkerbovenhoek van de installatie-overzichtspagina kan de installatie "Aan" en "Uit" worden geschakeld. 

Modus overzicht
Onder "Bedrijfsmodus" kunt u de volgende modi selecteren:
• "Auto": de actuele richttemperatuur en de kamertemperatuur bepalen in welke modus de installatie werkt.
• "Verwarmen": de installatie werkt alleen in verwarmingsmodus.
• "Koelen": de installatie werkt alleen in koelmodus.
• "Ventileren": de installatie werkt alleen in ventilatiemodus, zonder verwarmings- en koelmodus.

Ventilatiesnelheid
De volgende instellingsoptie is de "Ventilatiesnelheid", rechtsboven. Afhankelijk van het systeem zijn de volgende instel-
lingen mogelijk:
• Ventilatortoerental 1-5: u kunt een vast toerental selecteren van 1 = laag tot 5 = hoog.
• "Automatisch": het ventilatortoerental wordt automatisch door het systeem bepaald.

Horizontale en verticale uitblaas
Bij "uitblaas richting horizontaal" en "uitblaas richting verticaal" kunt u de richting van de luchtstroming (horizontale lucht-
stroming, verticale luchtstroming) van de unit instellen. De volgende opties zijn mogelijk:
• "Auto": het systeem bepaalt de richting van de luchtuitvoer.
• "Bewegen": de richting van de luchtstroming wordt automatisch gewijzigd.
• U kunt ook zelf de richting selecteren en zo de richting van de luchtstroming aan uw behoeften aanpassen.

Temperatuur
Onder "Temperatuur" wordt de effectieve kamertemperatuur weergegeven. Met de regelaar "Temperatuur instellen" kunt 
u de gewenste temperatuur selecteren.
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Weer
Onder "Weer" ontvangt u live actuele weerberichten. Deze informatie ontvangt MELCloud van een gespecialiseerde provi-
der van weerberichten. U ontvangt de actuele weersvoorspelling en prognose voor de komende dagen voor de locatie die 
u bij de registratie heeft opgegeven.

Mitsubishi Electric behoudt zich het recht voor om deze service te wijzigen of in te stellen.

Live-weersvoorspelling
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4.2 Uitgebreide bedieningsfuncties

Acties
In de rechterbovenhoek van de overzichtspagina (hoofdstuk 5) of de installatie-overzichtspagina (hoofdstuk 6.1) kunt u 
"Acties" selecteren. Er verschijnt een submenu:

Vorstbescherming
Onder "Vorstbescherming" kunt u een minimale kamertemperatuur instellen. Zodra de kamertemperatuur onder deze 
waarde valt, verwarmt de installatie automatisch de kamer tot de hier opgegeven temperatuur. Zo beschermt u kamer en 
bouwmaterialen tegen mogelijke schade ten gevolge van lage temperaturen. Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in 
hoofdstuk "4.3 Vorstbescherming" op pagina 13.

Vakantiemodus
Onder "Vakantiemodus" kunt u een afwezigheidsperiode opgeven in MELCloud. Zo kunt u het energieverbruik tijdens af-
wezigheid verlagen en onbevoegd gebruik van de installatie tijdens uw afwezigheid voorkomen. Gedetailleerde informatie 
hiervoor vindt u in hoofdstuk "4.4 Vakantiemodus" op pagina 14.

Weekklok
Met de "Weekklok"-tijdschakelfunctie kunt u speciale tijdvakken invoeren. Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in 
hoofdstuk "4.5 Weekklok" op pagina 15.

Foto wijzigen
Onder "Foto wijzigen" kunt u afbeeldingen of foto's voor uw gebruikersinterface instellen. Gedetailleerde informatie hier-
voor vindt u in hoofdstuk "4.6 Foto wijzigen" op pagina 16.

Wijzigen/Verplaatsen/Verwijderen
Met de opties "Wijzigen", "Verplaatsen" en "Verwijderen" kunt u eerder opgegeven informatie van binnen- en buitenunits 
eenvoudig bewerken en locaties wijzigen of verwijderen. Gedetailleerde informatie hiervoor vindt u in hoofdstuk  
"4.7 Wijzigen/Verplaatsen/Verwijderen" op pagina 17.
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4.3 Vorstbescherming

Onder "Vorstbescherming" kunt u een minimale kamertemperatuur instellen. Zodra de kamertemperatuur onder deze 
waarde valt, verwarmt de installatie automatisch de kamer tot de hier opgegeven temperatuur. Zo beschermt u de kamer 
en bouwmaterialen tegen mogelijke schade ten gevolge van lage temperaturen.

Modus Aan/Uit
"Modus Aan/Uit" is de basisfunctie. Om de vorstbescherming te activeren, klikt u op "Aan". Daalt de kamertemperatuur 
onder de minimale kamertemperatuur, dan start de installatie automatisch de verwarmingsmodus om de minimumtempe-
ratuur te behouden. Om de vorstbescherming te deactiveren, klikt u op "Uit".

Minimum- en maximumtemperatuur
Bij geactiveerde vorstbescherming kunt u in "Minimale temperatuur" en "Maximale temperatuur" de gewenste minimale 
kamertemperatuur en de maximale kamertemperatuur instellen, waarbij het vorstbeschermingsproces wordt afgesloten. 
Klik op "Volgende" om de vorstbeschermingsinstellingen af te sluiten.

Boomstructuur
Na activering en instelling van de vorstbescherming selecteert u in MELCloud de installaties waarvoor u de vorstbescher-
ming wilt activeren. Om de vorstbescherming voor deze installaties op te slaan, klikt u op "Volgende". Denk erom dat het 
momenteel niet mogelijk is om in MELCloud verschillende vorstbeschermingsinstellingen in te stellen voor verschillende 
installaties. De ingestelde vorstbescherming geldt voor alle geselecteerde installaties.
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4.4 Vakantiemodus

Onder "Vakantiemodus" kunt u een afwezigheidsperiode opgeven in MELCloud. Zo kunt u het energieverbruik tijdens 
afwezigheid verlagen en onbevoegd gebruik van de installatie tijdens uw afwezigheid voorkomen. 

Modus Aan/Uit 
"Modus Aan/Uit" is de basisfunctie. Om de vakantiemodus te activeren, klikt u op "Aan", en op "Uit" om de modus te 
deactiveren.

Start- en einddatum
Bij geactiveerde vakantiemodus voert u de velden "Datum" en "Einddatum" van de afwezigheidsperiode in. Zo weet 
MELCloud wanneer de installatie moet worden uitgeschakeld en opnieuw moet worden ingeschakeld. Zodra u de gege-
vens heeft ingevoerd, klikt u op "Volgende".

Boomstructuur
Na activering en instelling van de vakantiemodus selecteert u in MELCloud de installaties waarvoor u de vakantiemodus 
wilt activeren. Om de vakantiemodus af te sluiten/te verlaten, klikt u op "Volgende". Denk erom dat het momenteel niet 
mogelijk is om in MELCloud verschillende vakantiemodusinstellingen in te stellen voor verschillende installaties. De inge-
stelde vakantiemodus geldt voor alle geselecteerde installaties.
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4.5 Weekklok

Met de "Weekklok"-tijdschakelfunctie kunt u speciale tijdvakken invoeren. Hiermee kunt u een reeks van besturingsinstel-
lingen op dag- en weekbasis instellen zoals bij de weekplaningsfunctie die op enkele hardwarebesturingen beschikbaar 
is.

Weekklok toevoegen
Klik op "Toevoegen" om een nieuwe gebeurtenis aan de weekplanning toe te voegen. U komt dan bij "Timeractie toevoe-
gen". 

Timeractie toevoegen
Onder "Timeractie toevoegen" selecteert u eerst het tijdstip waarop de gebeurtenis moet plaatsvinden. Vervolgens geeft 
u aan op welke weekdagen de gebeurtenis moet plaatsvinden. U kunt meerdere dagen selecteren. Nu klikt u op "Instel-
lingen kiezen". De installatie-overzichtspagina (hoofdstuk 6.1.) wordt geopend waarin u de gewenste instellingen voor de 
gebeurtenis kunt invoeren. Klik vervolgens op "Annuleren" om de timerinstellingen af te sluiten.

Doorgaan/verwijderen
Nadat u de timergebeurtenis heeft ingesteld, komt u met "Doorgaan" in de tijdsplanning. De gebeurtenis is nu ingesteld.
Om een gebeurtenis te verwijderen, klikt u op de gebeurtenis in de tijdsplanning en vervolgens op "Verwijderen". Is de 
gebeurtenis voor meerdere dagen ingesteld dan worden met "Verwijderen" alle dagen van die gebeurtenis verwijderd. 

Dagen weergeven
Onder "Dagen weergeven" kunt u het overzicht van de tijdsplanning naar wens configureren. U kunt zo in MELCloud alle, 
één of bepaalde weekdagen bekijken.
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4.6 Foto wijzigen

In MELCloud is de individuele aanpassing van het installatieoverzicht mogelijk. U kunt naar wens pictogrammen of foto's 
van de daadwerkelijke gebouwen of de locatie van installaties gebruiken en weergeven. Onder "Foto wijzigen" kunt u af-
beeldingen of foto's uit de geïntegreerde bibliotheek selecteren of foto's maken en uploaden om MELCloud een persoon-
lijke vormgeving te geven.

Bestaande foto gebruiken
In "Bestaande foto gebruiken" kunt u een afbeelding in uw opslaggeheugen selecteren en uploaden voor gebruik in  
MELCloud. 

Afbeelding maken (alleen bij de app voor mobiele eindapparaten met geïntegreerde camera)
Met de MELCloud-app voor mobiele eindapparaten kunt u snel en eenvoudig een livefoto maken van het gebouw of de 
kamer, die u in MELCloud direct kunt selecteren.

Standaardafbeeldingen
In "Standaardafbeeldingen" kunt u een afbeelding uit de geïntegreerde afbeeldingenbibliotheek selecteren. MELCloud 
stelt u hier pictogrammen en afbeeldingen van de meest voorkomende gebouw- en kamercategorieën ter beschikking.

Opslaan/Annuleren
Om de wijzigingen op te slaan, klikt u op "Opslaan". De afbeelding wordt op onze server opgeslagen en in overeenstem-
ming met uw instellingen in MELCloud weergegeven.  
Wilt u de wijzigingen niet opslaan, klik dan op "Annuleren" en keer zonder wijzigingen uit te voeren terug naar het eerdere 
menupunt.
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4.7 Wijzigen/Verplaatsen/Verwijderen

Met de opties "Wijzigen", "Verplaatsen" en "Verwijderen" kunt u gegevens en namen wijzigen, installaties naar verschillen-
de kamers of gebouwen verplaatsen en zelfs gebouwen, verdiepingen, sectoren of kamers volledig verwijderen.

Wijzigen
Met de functie "Wijzigen" kunt u namen of individuele eigenschappen wijzigen. Welke gegevens u kunt bewerken, is 
afhankelijk van het niveau waarin u zich bevindt: Op gebouwenniveau kunt u alle gebouwinformatie wijzigen die u tijdens 
het toevoegen van het gebouw heeft ingevoerd. Op lagere niveaus kunt u over het algemeen alleen de ingevoerde namen 
bewerken.

Verplaatsen (alleen op installatieniveau beschikbaar)
De optie "Verplaatsen" is alleen beschikbaar op installatieniveau. Alleen op dat niveau toont MELCloud deze optie en kunt 
u installaties op verschillende plekken in de boomstructuur verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld een installatie binnen hetzelf-
de gebouw verplaatsen of een installatie van het ene naar het andere gebouw verplaatsen.

Verwijderen
Met "Verwijderen" kunt u gebouwen, verdiepingen of installaties snel en eenvoudig verwijderen. Denk erom dat met "Ver-
wijderen" verwijderde gegevens niet ongedaan kunnen worden gemaakt. De installatie wordt volledig verwijderd. Wees 
daarom voor verwijdering van een installatie zeker dat u deze wilt verwijderen.
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5 Overzichten

Onder "Overzichten" ontvangt u informatie over de installatie en installatiegebruik. Momenteel zijn in MELCloud alleen 
foutmeldingen beschikbaar. 

Overzichten
Selecteer het gewenste bericht. MELCloud toont u daarop de boomstructuur met alle gebouwen en installaties die u gere-
gistreerd of geconfigureerd heeft of waar u toegang toe heeft. Selecteer de gewenste installatie. Hiervoor kunt u de boom 
uit- of samenvouwen. Na uw selectie klikt u op "Volgende" om het door u geselecteerde bericht te bekijken.

Storing overzicht
In het bericht "Storing overzicht" ontvangt u alle fouten die bij de installatie zijn opgetreden en naar de MELCloud-server 
zijn verzonden. Deze functie is vooral belangrijk bij de diagnose van een probleem. Als standaardinstelling krijgt u de fout-
meldingen van de laatste 24 uur te zien. U kunt echter boven of rechts selecteren of u de foutmeldingen van de laatste 
week of maand wilt bekijken.

Voor elke geregistreerde fout toont MELCloud u de volgende informatie:
• Toestel: naam van de installatie, die u in MELCloud heeft opgegeven, om de installatie te identificeren.
• Datum: datum waarop de fout voor het eerst is opgetreden.
• Duur: de duur van de fout in minuten, uren of dagen.
• Storingsmelding: foutcode en een korte beschrijving van de fout.
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6 Ondersteuning

MELCloud is voor gebruik in heel Europa ontworpen en zo ontwikkeld dat relevante ondersteuningsinformatie op basis 
van de locatie van de geïnstalleerde installatie wordt weergegeven. Heeft u meerdere installaties in verschillende landen 
geregistreerd, dan kunt u vanzelfsprekend de ondersteuningsinformatie van de verschillende landen selecteren. Over het 
algemeen ontvangt u de gelokaliseerde ondersteuningsinformatie die overeenkomt met de locatie van de WiFi-adapter 
MAC-557IF-E. Dit heeft u bij de registratie (hoofdstuk "2.3 Installatie registreren" op pagina 07) aangegeven.

Dynamische support-inhoud
Onder "Ondersteuning" vindt u altijd de nieuwste informatie over MELCloud en Ondersteuning. Deze informatie wordt 
regelmatig bijgewerkt voor de afzonderlijke landen. Het updatetijdstip kan daarom afwijken al naargelang de regionale 
behoeften. 

Op maat gemaakte support-inhoud
Elk land stelt op maat gemaakte en gelokaliseerde informatie ter beschikking om u als MELCloud-gebruiker op zijn best te 
ondersteunen. Dit is gelokaliseerde informatie. Deze informatie kan daarom van land tot land verschillen.

Veel gestelde vragen (FAQ's)
In hoofdstuk "8 Veel gestelde vragen (FAQ's)" op pagina 25 vindt u een lijst van veel gestelde vragen over MELCloud.

Updates (voor MELCloud-app)
Voer een update van uw MELCloud-app uit zodra u een updatemelding ontvangt. Voor u contact opneemt met technische 
ondersteuning van Mitsubishi Electric in geval van toepassingsproblemen met MELCloud, verzoeken wij u om eerst te 
controleren of u de nieuwste versie gebruikt.
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7 Instellingen

7.1 Algemene informatie over "Instellingen"

Onder "Instellingen" heeft u toegang tot alle belangrijke elementen van MELCloud-gebruikersbeheer. Wilt u op installatie-, 
gebruikers- of toepassingsniveau iets toevoegen of wijzigen, dan kunt u dat hier snel en eenvoudig doen.

Uw apparatuur beheren
Onder "Uw apparatuur beheren" vindt u drie opties:
• Nieuwe apparatuur registreren: hier kunt nieuwe installaties aan uw account toevoegen.
• Toegang als gast: hier kunt u andere gebruikers toegang verlenen tot uw installaties.
• Eigendom overdragen: hier kunt u nieuwe gebouw- of installatie-eigenaren toegangsrechten verlenen.

Uw account beheren
Onder "Uw account beheren" vindt u vier opties:
• Persoonsgegevens: hier kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken en bijwerken.
• Beveiliginsgegevens: hier kunt u uw veiligheidsrelevante gegevens bekijken en bijwerken.
• Bepalingen & voorwaarden: hier kunt u een kopie van de algemene voorwaarden van MELCloud bekijken.
• Afmelden: hier kunt u zich afmelden bij MELCloud. De toepassing wordt afgesloten.

Uw applicatie-instellingen beheren
Onder "Uw applicatie-instellingen beheren" vindt u twee opties:
• Taal wijzigen: hier kunt u een andere taal selecteren.
• Opties voor applicatie: hier kunt u de standaardeenheden en e-mailmeldingen wijzigen.

Versie
Onderaan rechts in de rand van de pagina vindt u het versienummer van MELCloud in grijs opschrift. 
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7.2 Uw apparatuur beheren

Nieuwe apparatuur registreren (maximaal 10 installaties)
Onder "Toestelregistratie" (screenshot toont venster op de MacBook Pro) kunt u nieuwe installaties registreren. Standaard 
kan elke gebruiker maximaal 10 installaties op zijn account registreren. Neem contact op met uw lokale supportmedewer-
ker van Mitsubishi Electric als u meer dan 10 systemen wilt registreren.

Aanwijzing
Om een warmtepomp bij MELCloud-service te registreren, heeft u een Mitsubishi Electric WiFi-adapter  
MAC-557IF-E nodig. Voor het gebruik en de bewaking moet de adapter via een WLAN-router met de warmte-
pomp verbonden zijn.

De voor de apparaatregistratie vereiste informatie vindt u op het typeplaatje van de WiFi-adapter:
• 12-cijferig hexadecimale code, voer deze in onder "MAC". 
• 10-cijferig getal, het serienummer, voer deze in onder "ID".

In het veld "Land" voert u de naam van het land in waar de WiFi-adapter wordt geïnstalleerd. Door deze informatie kun-
nen we voor u het juiste team van Technische Ondersteuning ter beschikking stellen, mocht er een probleem optreden.

Deze registratiegegevens zijn verplichte velden en zijn daarom gemarkeerd met een *. Zonder deze informatie is het niet 
mogelijk om een installatie te registreren. Na voltooiing van de registratie klikt u op "Volgende" om door te gaan of op 
"Terug" om naar het eerdere venster terug te keren of om de registratie te annuleren.

Toegang als gast
Onder "Toegang als gast" (screenshot van venster op iPhone) kunt u aan andere personen tijdelijke of secundaire toegang 
verlenen tot uw installaties in MELCloud. Ga naar "Bezoeker uitnodigen". Voer vervolgens het e-mailadres van de per-
soon (bezoeker) in. De persoon ontvangt dan een uitnodiging. Indien u dat wenst, kunt u ook een kort persoonlijk bericht 
toevoegen.

Vervolgens kunt u in MELCloud optioneel de toegangsduur opgeven aan de hand van de start- en einddatum .  
Bovendien kunt u de minimum- en maximumtemperaturen instellen, de toegang enkel tot basisbedieningselementen 
beperken, en aangeven tot welke gebouwen en installatie toegang is toegestaan.
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Eigendom overdragen

Aanwijzing
Let erop dat u eenmaal overgedragen eigendomsrechten alleen met toestemming van de nieuwe eigenaar 
terug kunt krijgen.

In "Eigendom overdragen" kunt u eigendomsrechten gedeeltelijk of volledig overdragen aan een andere gebruiker. Nadat 
u het proces heeft voltooid, is het aan de nieuwe eigenaar om te beslissen of u toegang behoudt tot de installaties waar-
van u de rechten heeft overgedragen.

Heeft u bijvoorbeeld een gebouw of een installatie verkocht dan kunt u op deze wijze alle toegangs- en eigendomsrech-
ten overdragen aan de nieuwe eigenaar. Geef hiervoor het e-mailadres en de taal van de nieuwe eigenaar op. In de vol-
gende stap selecteert u de gebouwen of installaties waarvan de nieuwe eigenaar de eigendomsrechten moet ontvangen.

Het verzoek van eigendomsrechten werkt ook in omgekeerde volgorde. Bent u bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van een 
gebouw dan kunt u op deze wijze om de eigendomsrechten van een reeds geregistreerde installatie verzoeken aan de 
voormalige eigenaar.
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7.3 Uw account beheren

Persoonsgegevens
Onder "Persoonsgegevens" (screenshot toont het venster op iPhone) kunt u uw persoonlijke gegevens, naam, adres, 
postcode, telefoon en verblijfsland bijwerken. Probeer de persoonlijke gegevens zo actueel mogelijk te houden aangezien 
deze informatie voor de op maat gemaakte MELCloud-service wordt gebruikt.

Beveiligingsgegevens
Onder "Beveiligingsgegevens" kunt u belangrijke persoonlijke informatie wijzigen, zoals e-mailadres, wachtwoord en tele-
fonische veiligheidsvragen en -antwoorden.
Denk erom dat het opgegeven e-mailadres het primaire e-mailadres moet zijn dat u gebruikt en waarvan u de berichten 
leest. MELCloud stuurt immers belangrijke informatie (zoals wettelijke aanwijzingen, fout- en servicemeldingen) naar dit 
adres.

Bepalingen & voorwaarden
Onder "Bepalingen & voorwaarden" (screenshot toont venster op MacBook Pro) vindt u op elk moment de nieuwste ver-
sie. Al tijdens de registratie heeft u de voorwaarden geaccepteerd om MELCloud te kunnen gebruiken. Lees deze infor-
matie aandachtig door.

Afmelden
Onder "Afmelden" kunt u de huidige sessie afsluiten. U selecteert deze optie wanneer u de huidige sessie wilt afsluiten. 
Om MELCloud opnieuw te gebruiken, moet u zich opnieuw aanmelden.
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7.4 Beheer uw toepassingsinstellingen

Taal wijzigen
Onder "Taal wijzigen" (screenshot toont het venster op MacBook Pro) kunt u de taal wijzigen die u bij de registratie en het 
eerste gebruik van MELCloud heeft geselecteerd. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer meerdere gebruikers van verschil-
lende nationaliteiten een gemeenschappelijk eindapparaat gebruiken voor de regeling van hun installaties via MELCloud.

Opties voor applicatie
Onder "Opties voor applicatie" (screenshot toont het venster op iPhone) kunt u in MELCloud de standaardtempera-
tuureenheden van Celsius naar Fahrenheit en omgekeerd wijzigen. Bovendien kunt u hier de instellingen voor e-mailmel-
dingen wijzigen. 

Instellingen wijzigen
De standaard temperatuureenheid bij MELCloud is Celsius. Om de temperatuurweergave naar Fahrenheit te wijzigen, klikt 
u op "Temperatuur in Fahrenheit" of "Temperatuur in Celsius" en vervolgens op "Bijwerken".

Waarschuwingen per e-mail
U kunt in MELCloud tussen meerdere e-mailmeldingen kiezen. Om e-mailmeldingen te activeren, zet u een vinkje in het 
gewenste selectievakje naast de beschrijving van de melding:
• "Stuur mij een e-mail als een van mijn toestellen niet meer verbonden is met het internet".
• "Stuur mij een e-mail als er een fout optreedt in een van mijn toestellen".
• "Ik wil graag marketing informatie over gerelateerde producten en diensten te ontvangen".
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8 Veel gestelde vragen (FAQ's)

Mijn router ondersteunt geen WPS. Kan ik desondanks MELCloud gebruiken?
U moet een router gebruiken die WPS ondersteunt. U kunt eventueel een secundaire router met WPS-ondersteuning aan-
sluiten op een van de poorten van uw hoofdrouter zodat verbinding met MELCloud wel mogelijk is. Voor meer informatie 
neemt u contact op met uw Mitsubishi Electric-partner.

Is het mogelijk om de router via WEP-code of een andere verbindingstechniek te verbinden?
Nee, momenteel kan de WiFi-adapter MAC-557IF-E alleen worden gebruikt met een router die WPS-verbindingen onder-
steunen.

Welk beveiligingsprotocol moet ik op mijn router gebruiken om de verbinding met MELCloud toe te staan?
U moet het WPA2-AES-protocol gebruiken. Gebruikt u andere protocollen, dan is het mogelijk dat u geen verbinding tot 
stand kunt brengen.

Ondersteunt de WiFi-adapter MAC-557IF-E dynamische IP-adressen?
Ja, de WiFi-adapter ondersteunt dynamische IP-adressen. Als u de WiFi-adapter via WPS verbindt, zullen alle toekomstige 
dynamische IP-adressen de correcte werking niet negatief beïnvloeden.

Hoeveel installaties kan ik op een gebruikersaccount bij MELCloud registreren?
Standaard is MELCloud geschikt voor 10 installaties per gebruikersaccount. Het aantal kan echter worden uitgebreid. Neem 
hiervoor contact op met uw lokale Mitsubishi Electric-vestiging.

De besturing van mijn installatie of installatie werkt niet correct. Wat moet ik doen?
Controleer of lokale besturingen, andere besturingssystemen of gebruikers geen MELCloud-commando's hebben over-
schreven of deze tegenstrijdig zijn met MELCloud.
Wanneer u bijvoorbeeld de weekklokfunctie in MELCloud gebruikt, verwijdert u alle weekklokinstellingen op uw lokale be-
sturingen of omgekeerd om tegenstrijdige informatie te voorkomen.

Hoe snel worden mijn besturingsinstellingen naar het apparaat verzonden?  
Er schijnt een lange vertraging op te treden?
Standaard haalt MELCloud om de 5 minuten nieuwe instellingen op. Actualiseringen kunnen dus enkele seconden tot 5 
minuten in beslag nemen.
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Ik wil dat instellingen sneller worden uitgevoerd? Kan ik het tijdsinterval tussen actualiseringen verlagen?
Het is in MELCloud mogelijk om een tijdsinterval van 5 tot 1 minuut in te stellen. Neem contact op met uw lokale Mitsubishi 
Electric-vestiging of support als u actualiseringen sneller wilt uitvoeren.

Ik heb een Mr. Slim Multi Split warmtepomp. Hoeveel Mitsubishi Electric WiFi-adapters moet ik gebruiken?
Voor een Mr. Slim Multi Split-installatie heeft u slechts één WiFi-adapter nodig omdat voor dit installatietype de instellingen 
voor alle binnenunits gelijk zijn.

Ik heb een MXZ Multi Split-installatie met 6 binnenunits.  
Hoeveel Mitsubishi Electric WiFi-adapters moet ik gebruiken?
Bij MXZ Multi Split-installaties heeft u één WiFi-adapter nodig voor elke binnenunit dat u met MELCloud wilt besturen.

Ik heb een MXZ Multi Split-installatie. Als ik op een binnenunit de modus "Verwarmen", "Koelen", "Auto" of "Venti-
latortoerental" selecteer, wordt de modus op de MXZ-installatie niet gewijzigd. Waaraan ligt dat?
De MXZ-installatie kan alleen in een enkele modus voor alle aangedreven binnenunits functioneren. Dit is ook de begrenzing 
van normale besturingen.

Ik heb zelf geprobeerd om de WiFi-adapter MAC-557IF-E te installeren en weet niet hoe ik de adapter met mijn 
Mitsubishi Electric-apparaten moet verbinden. Waar vindt in ondersteuning hiervoor?
De WiFi-adapter mag niet door ongeschoolde personen of eigenhandig worden geïnstalleerd. Neem onmiddellijk contact 
op met gespecialiseerd personeel. De WiFi-adapter MAC-557IF-E is niet geschikt om zelf te installeren omdat de installatie 
toegang tot gevaarlijke stroomgeleidende componenten veronderstelt.

Is het mogelijk om zonder internetverbinding mijn Mitsubishi Electric-installatie via MELCloud te besturen?
Momenteel is de besturing via MELCloud zonder internettoegang met de WiFI-adapter MAC-557IF-E niet mogelijk. Momen-
teel vereist het gebruik van MELCloud een internetverbinding.
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Hoe ver van de router kan ik de WiFi-adapter MAC-557IF-E installeren?
De mogelijke afstand is afhankelijk van meerdere factoren. Plaats daarom de WiFi-adapter zo dicht mogelijk bij de router. 
Er zijn speciale WLAN-signaalsterktetesters van andere aanbieders waarmee de WLAN-signaalsterkte in uw gebouw kan 
worden getest. Signaalversterkers zijn eveneens bij andere aanbieders verkrijgbaar.

Kan ik andere Mitsubishi Electric-installaties verbinden met MELCloud?
Momenteel zijn alleen de warmtepompen van de serie M en Mr. Slim compatibel met MELCloud. In een toekomstige versie 
willen we MELCloud ook compatibel maken voor Ecodan-warmtepompen.

Moet ik de WiFi-adapter van Mitsubishi Electric gebruiken of kan ik ook adapters van andere aanbieders met  
MELCloud verbinden?
U mag uitsluitend de officiële Mitsubishi Electric WiFi-adapter MAC-557IF-E gebruiken. U heeft anders geen toegang tot 
onze server. Gebruikt u producten van andere aanbieders, dan kunnen wij u helaas niet ondersteunen.
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MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. BELGIUM
Living Environment Systems 
Baron Ruzettelaan 25 
8310 Brugge 
050/40.48.48
www.mitsubishi-electric.be

Zonder voorafgaande nadrukkelijke en schriftelijke toe-
stemming van Mitsubishi Electric Europe BV mogen er 
geen delen van dit handboek worden gekopieerd, in infor-
matiesystemen worden opgeslagen of aan derden worden 
overgedragen. Mitsubishi Electric Europe B.V. behoudt 
zich het recht voor om op elk moment technische wijzi-
gingen aan de beschreven apparaten uit te voeren, zonder
daarvoor speciale aanwijzingen in dit handboek op te ne-
men.
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