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Lataa ja asenna Android-puhelimeesi ilmainen Veimart-sovellus Google Play -kaupasta. 
Sovelluksen nimi on ”Veimart vesivuotovahti”. 
 
Valitse seuraavista (A tai B) sen mukaan, onko tarkoitus kytkeä Veimart kodin olemassa 
olevaan wifi-verkkoon (A), vai käyttää Veimart-laitteen omaa wifi-verkkoa (B):
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1. Kytke puhelimen wifi-toiminto päälle ja liity 

Veimart-laitteen omaan wifi-verkkoon 
seuraavilla verkon tiedoilla: 

 
 
 
 
 
 

2. Avaa Veimart-sovellus. Nyt yhteyden pitäisi 
muodostua automaattisesti. 
 

3. Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse 
alasvetovalikosta ”Laitteen oma verkko”  
> VAIHDA NIMI/SALASANA. 

 
4. Anna nyt laitteen wifi-verkolle haluamasi nimi 

ja salasana. Salasanan tulee olla vähintään 8 
merkkiä pitkä. > Valitse MUUTA. Laita 
salasana itsellesi talteen. 
 

5. Käynnistä Veimart-laite uudelleen 
käyttämällä pistotulppa irti 10 s ajan, jolloin 
uudet tunnukset astuvat voimaan. 
 

6. Liitä puhelimesi kohdassa 4 nimeämääsi wifi-
verkkoon. > Siirry Yhteys-välilehdelle ja 
valitse alasvetovalikosta ”Laitteen oma 
verkko” > YHDISTÄ. 
 

 
1. Palauta laitteen wifi-asetukset 

tehdasasetuksille seuraavasti: 

- Pidä ohjauspaneelin TESTI- ja LISÄAIKA-
nappeja pohjassa n. 10 s ajan, kunnes 
sininen merkkivalo vilkkuu lyhyesti 
MAKSIMIAIKA-napin yläpuolella. 

 
2. Etsi puhelimella ”Veimart”-niminen wifi-

verkko ja liity siihen. Verkon salasana on 
L9EQHC2BY7SBK7W9. 
 

3. Avaa Veimart-sovellus. Nyt yhteyden pitäisi 
muodostua automaattisesti. 
 

4. Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse 
alasvetovalikosta ”Laitteen oma verkko” > 
KYTKE KOTIVERKKOON. 
 

5. Jätä esiin tulevat verkkoasetuskentät tyhjiksi 
ja valitse AVUSTAJA, jolloin sovellus etsii ja 
listaa lähellä olevat wifi-verkot. 
 

6. Valitse oma kotiverkkosi. Syötä kotiverkon 
salasana ja valitse JATKA. 
 

7. Nyt sovellus yrittää hakea kotiverkolta 
Veimart-laitteelle IP-asetukset. Jos tämä 
onnistui, kohdassa 5 mainitut 
verkkoasetuskentät on nyt täytetty 
automaattisesti. > Valitse KYTKE. 
 

8. Nyt sovellus yrittää kytkeä Veimart-laitteen 
kotiverkkoon. Jos tämä onnistui, avautuu 
ikkuna, jossa voit antaa laitteelle nimen (IP-
osoite näkyy valmiina). > Nimeä laite vapaasti, 
esim. ”Oma koti”. Valitse TALLENNA. 
 

9. Valitse YHDISTÄ, jolloin sovellus käynnistyy 
uudelleen. Nyt Veimart-laitteen pitäisi olla 
kytkeytyneenä kotiverkkoon ja puhelimen 
yhteydessä kotiverkon kautta laitteeseen. 
 

10. Jos yhteys ei toimi, käynnistä Veimart-laite 
uudelleen käyttämällä pistotulppa irti 10 s 
ajan. 

Huomaa, että muutoksen jälkeen kohdassa 1 mainitut 
wifi-tunnukset eivät ole enää voimassa!  
 
 
 
 
 

Palauta laitteen wifi-asetukset tehdasasetuksille: 
 

- Pidä ohjauspaneelin TESTI- ja LISÄAIKA-nappeja 
pohjassa n. 10 s ajan, kunnes sininen merkkivalo 
vilkkuu lyhyesti MAKSIMIAIKA-napin yläpuolella. 

 
- Etsi puhelimella ”Veimart”-niminen wifi-verkko ja 

liity siihen. Verkon salasana on 
L9EQHC2BY7SBK7W9. 

 

- Siirry Yhteys-välilehdelle ja valitse 
alasvetovalikosta ”Laitteen oma verkko” 
> YHDISTÄ. 

 

Jos unohdat salasanan, toimi näin ja 
toista sen jälkeen kohdat 2-6: 

 

Tähän liimataan 
tarra tehtaalla! 


