
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА MODECO CLOUD ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Благодарим за доверието, което Вие като потребители сте ни гласували с покупката на произведения от нас 
електрически уред с вграден безжичен комуникационен модул. Единственото условие за да използвате 
вградения безжичен комуникационен модул в уредите ТЕСИ е да притежавате устройство с възможност за 
връзка с Wi-Fi мрежи, което да разполага с надежден Web браузър и връзка с интернет.  

I. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ СТЪПКИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ВГРАДЕНИЯ WI-FI МОДУЛ В УРЕД 
ТЕСИ КЪМ ИНТЕРНЕТ  

 
Необходимо е да си направите регистрация в www.mytesy.com. Ако вече имате такава отидете директно 
към НАСТРОЙКА НА ВГРАДЕНОТО WI-FI КОМУНИКАЦИОННО УСТРОЙСТВОТО (стр.11)  

1. Регистрация www.mytesy.com отворете адреса www.mytesy.com в адрес бар-а на браузър.  
2. Изберете "Регистриране на нов потребител".  
3. Попълнете формата за регистрация с валиден e-mail адрес.  
 
4. На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение за регистрация и линк за активиране на 

АКАУНТА. Последвайте линка, за да потвърдите новосъздадения АКАУНТ.  
 

Забележка: Ако не получавате e-mail във входящите съобщения, моля проверете папка "Spam" или 
"Junk".  

 
 

II. НАСТРОЙКА НА ВГРАДЕНОТО WI-FI КОМУНИКАЦИОННО УСТРОЙСТВОТО ЧРЕЗ 
ОСНОВНОТО МЕНЮ НА БОЙЛЕРА:  

1. Активирайте чрез смартфон (таблет, лаптоп) функцията за откриване на безжични мрежи (Wi-Fi)  

 

2. Необходимо е да откриете ефирната безжична мрежа излъчвана от бойлера: "TCHхххххххх" и да 
се свържете към нея.  
 
Забележка: Името на мрежата е обозначено на етикет до типовата табелка.  

3. След успешно свързване към мрежата на устройството отворете нов"прозорец" в браузъра, за да се 
свържете с управлението на уреда. Ако автоматично не получите връзка, моля въведете ръчно в 
полето на браузъра IP адрес – 10.0.0.1.  
 

 

Забележка: Ако сте инсталирали вече мобилното приложено "tesyCloud" бихте могли да влезете 
директно в основното меню и чрез него  



4. След като сте влезли в основното меню на бойлера, изберете подходящия език от падащото меню, 
което се намира горе в дясно. 

 
5. За да свържете бойлера към домашната безжична Wi-Fi мрежа и от там към интернет, изпълнете 
следната последователност от действия:  

 

 
 
Отворете меню"Настройки" от основния екран  
Под меню "Интернет връзка" натиснете "Търсене мрежи"  
Изберете Вашата локална безжична Wi-Fi мрежа и въведете паролата, с която сте я защитили.  
След успешно свързване (30 - 40 сек.) ще видите надпис "Свързан с Интернет!  

 
При успешно свързване, моля продължете към останалите настройки.  

 

Забележка: При някои модели е възможно да има нужда от повече време при присъединяване. Изчакват 
се няколко минути преди да се започне отново процедурата по т.5.  

Забележка: Препоръчително е да се използва WPA или WPA2 криптиране, ако Ви е много стар Wi-Fi 
модема използвайте WEP криптиране. 


