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1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen 
Älyvaraaja-palvelu vaatii toimiakseen sen, että Älyvaraaja kytketään kotiverkon kautta internetiin.  
Älyvaraaja voidaan kytkeä kodin internet-reitittimeen Ethernet-kaapelilla tai langattomasti. 
Asentaja tekee asennuksessa päätöksen, miten älyvaraaja kannattaa kytkeä, jotta internet-yhteys 
toimisi mahdollisimman hyvin. 

1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla 

Jos kotonasi on internet-reititin, jossa on Ethernet-liitäntä, voit kytkeä ohjausyksikön siihen 
Ethernet-kaapelilla. 

Toimi seuraavasti: 

1. Varmista ensin, että kodin internet-yhteys toimii reitittimen kautta oikein.  

 

Jos ohjausyksikkö on aikaisemmin ollut kytkettynä langattomasti kodin 
verkkoon, resetoi ohjausyksikkö pitämällä WPS - nappia pohjassa viiden 
sekunnin ajan, kunnes merkkivalot vilkkuvat. 

2. Kytke Ethernet-kaapeli reitittimen LAN-portista Älyvaraajan ohjauspaneelin Ethernet-
porttiin. 

Älyvaraaja on nyt kytketty kodin internet-reitittimeen. 

3. Kirjaudu Älyvaraaja-palveluun, mene Asetukset-sivulla kohtaan Laitteiden asetukset ja 
tarkista, että saat laitehallinta-sivut avattua painamalla Siirry asetussivulle -nappia. Nappi avaa 
selaimeen toisen välilehden jossa aukeaa Älyvaraajan laitehallinnan sivu. Tämä varmistaa että 
yhteys verkkoon on syntynyt. 

 

 

 

1.2  Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS – toimintoa 
käyttäen 

Älyvaraajan voi kytkeä internetiin myös langattomasti, jos kotonasi on internet-reititin, jossa ei ole 
Ethernet-porttia tai haluat käyttää langatonta Wi-Fi yhteyttä. Tämä onnistuu helposti, jos 
reitittimessä on WPS-painike: 

1. Paina ohjausyksikön WPS-nappia nopeasti n 1-2 sekunti, kunnes merkkivalo vilkkuu niin että 
käy nopeasti pois päältä. 

WPS- toiminto aktivoituu 2 minuutiksi. 

2. Paina reitittimesi  WPS-nappia vastaavasti 

3. Älyvaraaja kytkeytyy automaattisesti reitittimen langattomaan verkkoon. 

4. Kirjaudu Älyvaraaja-palveluun, mene Asetukset-sivulla kohtaan Laitteiden asetukset ja 
tarkista, että saat laitehallinta-sivut avattua painamalla Siirry asetussivulle -nappia. Nappi 
avaa selaimeen toisen välilehden jossa aukeaa laitehallinnan sivu. Tämä varmistaa että 
yhteys verkkoon on syntynyt. 
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1.3  Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti ilman WPS-
toimintoa 

Älyvaraaja voidaan kytkeä kodin internet-reitittimeen langattomasti myös silloin kun internet-
reitittimessä ei ole WPS-toimintoa. Tällöin kytkeminen vaatii kirjautumisen Älyvaraajan 
laitehallintasivuille, jossa kodin verkon asetukset voidaan syöttää Älyvaraajalle.  

1.3.1 Esivalmistelut 

Selvitä tätä varten ensimmäisenä seuraavat asiat: 

 Tarkista kodin langattoman verkon tiedot: 

 verkon nimi (SSID) 

 salasana (shared key) 

 

Testaa langattoman verkon ja verkon tunnuksien toiminta ensin 
tietokoneella tai älypuhelimella. Verkon kuuluvuus Älyvaraajan 
asennuspaikalle kannattaa myös tarkistaa etukäteen. 

 Tarkista Älyvaraajan laitehallintasivujen käyttäjätunnus ja salasana Älyvaraaja-palvelusta 

 Kirjaudu tunnuksillasi Älyvaraaja-palveluun. Laitehallintasivujen käyttäjätunnus ja 
salasana löytyvät sivulta Asetukset – Laitteiden asetukset.  

1.3.2 Kirjautuminen laitehallintasivuille 

Kun Älyvaraajalla ei ole verkkoyhteyttä, Älyvaraaja-palvelun kautta ei pääse laitehallintaan vaan 
kirjautuminen täytyy tehdä paikallisesti. Valitse oikeat ohjeet seuraavista vaihtoehdoista: 

a) Asetusten tekeminen tietokoneella, joka on mahdollista kytkeä Ethernet-johdolla 
Älyvaraajan 

1.  Resetoi Älyvaraajan verkkoasetukset pitämällä WPS-nappi painettuna 5 sekuntia, 
kunnes merkkivalo vilkkuu normaalisti.. 

2. Älyvarajaan ohjauskortin ohjelmisto käynnistyy nyt uudelleen. Käynnistymiseen voi 
mennä 2-3 minuuttia.  

3. Liitä tietokone Älyvaraajan Ethernet-porttiin Ethernet-kaapelilla. Tietokoneesi saa nyt 
automaattisesti IP-osoitteen Älyvaraajalta. 

b) Asetusten tekeminen tietokoneella tai muulla päätelaitteella, jota ei ole mahdollista kytkeä 
Ethernet-johdolla Älyvaraajan esim. silloin kun tietokoneessa tai reitittimessä ei ole 
Ethernet-porttia 

1. Pidä ohjausyksikön WPS-nappi painettuna 10 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu 
nopeasti. Älyvarajaan ohjauskortin ohjelmisto käynnistyy uudelleen. Käynnistymiseen 
voi mennä 2-3 minuuttia.  

2. Liity päätelaitteellasi Älyvaraajan tarjoamaan langattomaan verkkoon: 
Default_sarjanumero. Sarjanumero on älyvaraajan sarjanumeron seitsemän viimeistä 
numeroa. 

 

Nyt pääset avaamaan laitehallintasivut: 

1. Avaa selainohjelma ja kirjoita osoiteriville paikallinen osoite http://192.168.50.1/  
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2. Laitehallintasivujen kirjautumisnäkymä aukeaa: 

  
3. Anna laitehallintasivujen käyttäjätunnus ja salasana (ks. kappaleen 1.3 alku) ja paina 

Kirjaudu.  

4. Kirjautuminen on onnistunut, kun ohjausyksikön asetussivu aukeaa.  

 

1.3.3 Langattoman verkon asetusten tekeminen laitehallintasivulla 

Kun olet kirjautunut asetussivuille, pääset tekemään varsinaiset verkkoasetukset Älyvaraajaan.  

1. Valitse Verkkoasetukset > Wireless 

 
Langattoman verkon asetukset. 
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2. Valitse Wireless Mode: Client Mode. 

3. Valitse oma verkkosi (SSID) langattomien verkkojen listalta. Jos verkko ei näy, paina Rescan-
painiketta. 

4. Syötä verkon salasana (Shared Key) 

 

Security Mode ja Encryption tulevat 
reitittimeltä automaattisesti. 

 
Kuva 1: Langattoman verkon salasanan syöttäminen. 

5. Ohjausyksikkö tarkistaa langattoman verkon tiedot. 

 

6. Paina Continue.  

Odota hetki, verkko käynnistyy uudelleen. Verkon käynnistyminen kestää 1-2 minuuttia. 

7. Tarkista langattoman verkon tila valitsemalla Status > Wireless 

 
Langattoman verkon tila. 

Langaton yhteys toimii, kun näet signaalin vahvuudesta kertovan vihreän palkin kohdassa 
Signal Quality ja State-kohdassa ASSOCIATED AUTHORIZED (AUTHENTICATED riippuen 
verkon salauksesta). 

8. Irrota Ethernet-kaapeli ohjausyksikön Ethernet-portista tai vaihda tietokoneesi käyttämä 
langaton verkko toiseen, riippuen siitä kytkeydyitkö Älyvaraajaan Ethernet-kaapelilla vai 
langattomasti. 

9. Tarkista, toimiiko langaton verkko edelleen ja pääsetkö kirjautumaan Älyvaraajan 
asetussivuille Älyvaraaja-palvelun kautta (Asetukset > Laitteiden asetuset >Siirry 
asetussivulle ). Jos asetussivut aukeavat, Älyvaraajan verkkoyhteys on kunnossa. 
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2 Tekniset tiedot 

2.1 2.1 Tuetut Web-selaimet 

Palvelu toimii yleisimmillä uusilla internet-selaimilla tietokoneissa, tableteissa ja älypuhelimissa.  

 

2.2 2.2 Älyvaraajan liittimet, painikkeet ja valot 

Kuva tähän 

Taulukko 1. Älyvaraajanyksikön takaosan liittimet 

1 Alarm - valo 

2 Reset – Resetointipainike 

3 WPS – Käynnistystapa 

4 Ethernet-portti. Käytetään laitteen yhdistämiseen tietoverkkoon tai Internet-reitittimeen.  

 

Älyvaraaja voidaan palauttaa toimitus- tai tehdasasetuksiin painamalla WPS –käynnistystapa 
painiketta. Katso ohjeet Taulukko 3. 

 

Irrota aina verkkokaapeli älyvaraajasta ennen kuin 
painat WPS painiketta. 

Taulukko 2. Resetointipainikkeen toiminta 

Paina nappia… Toiminta 

< 5 s Laite käynnistyy uudelleen. 

 

Taulukko 3. WPS - painikkeen toiminta 

 

Paina nappia… Toiminta 

1 s Käynnistää WPS toiminnon 2 min ajaksi 

5…10 s Laite käynnistyy uudelleen ja laitteen asetukset palautetaan toimitusasetuksiin. 
Mahdollisesti käyttäjän muuttamat verkkoasetukset palautetaan oletusasetuksiin. 
Vapauta WPS - painike, kun merkkivalot alkavat vilkkua normaalisti. Älyvaraaja käynnistyy 
tilaan, jossa sen verkkoasetuksia voidaan muokata kirjautumalla älyvaraajaan 
tietokoneella Ethernet-kaapelin avulla osoitteessa http://192.168.50.1 

1 
2 3 

4 
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>10 s Laite käynnistyy uudelleen ja laitteen asetukset palautetaan tehdasasetuksiin. 

Älyvaraaja käynnistyy tilaan, jossa sen verkkoasetuksia voidaan muokata kirjautumalla 
älyvaraajaan tietokoneella langattomasti  (wlan ssid = default_xxxxx) osoitteessa 
http://192.168.50.1/ Vapauta resetointipainike, kun Alarm-valo alkaa vilkkua nopeasti. 

 

1 Alarm-valo Päällä: Vikatilanne  

 Ota yhteys asiakaspalveluun 

2.3 2.3 Turvallisuus- ja ympäristövarotoimet 

Huomioi että Älyvaraajan väärät verkkoasetukset voivat aiheuttaa ongelmia tietoverkoissa. Ne eivät 
aiheuta suoraa vahinkoa laitteistolle, mutta voi olla vaikea selvittää johtuvatko ongelmat vääristä 
asetuksista. Väärät verkkoasetukset voivat aiheuttaa joissakin tilanteissa tietoturvariskin ja sallia 
luvattomia yhteyksiä kodin tietoverkkoon. Lue huolellisesti verkon asetuksiin liittyvät ohjeistukset 
ennen kuin muutat verkkoasetuksia. 

Palvelun ja älyvaraajan salasanan joutuminen vääriin käsiin voi aiheuttaa tietoturvariskin ja sallia 
luvattomia yhteyksiä kodin tietoverkkoon ja kodin kulutus-, käyttötilanne- ja lämmitystietoihin. 
Luvattomat yhteydenotot voivat johtaa asetusten muuttamiseen ja virheellisiin tietoihin, jolloin 
laitteiden toiminta ja esimerkiksi lämmityksen ohjaus ei toimi kuten suunniteltu. 

Hävitä pakkausmateriaalit annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Varmista, että 
pakkausmateriaali ei joudu lasten ulottuville, sillä se saattaa sisältää lapsille vaarallisia osia. 

Älyvaraaja ja muita palveluun kuuluvia laitteita ei saa huoltaa muu taho kuin Kaukora Oy, tai Kaukora 
Oy:n valtuuttama taho. Älä avaa tai pura Älyvaraajaa tai ohjauslaitteita muilla kuin ohjeissa 
kuvatuilla tavoilla. Jos epäilet laitevikaa, ota yhteys asiakaspalveluun ja toimi saamiesi ohjeiden 
mukaisesti. 
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3 3 Yhteystiedot 
Kaikissa palveluun liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme: 
support@therecorporation.com.  

Puhelin: xxxx (pvm/mpm), ma-pe klo 9-17. Puhelu maksaa soittajan oman operaattorin veloittaman 
normaalin paikallisverkko- tai matkapuhelun hinnan. 

www.therecorporation.com 

 

Copyright © There Corporation 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.  


