2.5 Installeren van de WIFI module
Installeren van de WIFI module kan erg eenvoudig op de volgende wijze
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Let op dat de telefoon of tablet waarmee de kachel bediend gaat worden verbonden is met
het WIFI netwerk
Ga naar de app-store en download de Nordic Fire app
Nadat deze is geïnstalleerd, vraag de app om een MAC-adres en PIN-code. Deze geeft men
vervolgens in.
Druk op de button achterop de WIFI ontvanger. Het lampje gaat knipperen.
Druk op ‘VERBINDEN’ op de telefoon of tablet
De kachel verbindt zich vervolgens met de kachel.
U kunt de kachel nu via uw telefoon of tablet bedienen

Indien het installeren niet lukt, kan men het op de volgende wijze proberen mbv een laptop
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Ga naar de volgende website: http://www.fumis.si/en/wircu-connection-guide
Download en installeer dit programma. (WIRCUProgrammer.exe)
Sluit de WIFI module met het bijgeleverde zwarte kabeltje aan op de computer of laptop
Start het programma en loop de volgende stappen door:
Klik op “next”
Klik op “Start auto search” en klik op “Next”
Vervolgens ziet u uw WIFI netwerk verschijnen. Kies het juiste WIFI-netwerk en klik op
“Connect”. Vervolgens kunt u het paswoord van uw WIFI-netwerk ingeven. Klik op “OK”
Vervolgens kunt u de kabel tussen de WIFI-module en de computer verwijderen.
Verwijder de kabel en sluit het programma.
Download the “Nordic Fire” app via Google play of the Apple store
Start de app op uw telefoon of tablet, zorg ervoor dat u op het WIFI-netwerk bent
verbonden.
U krijgt vervolgens de vraag of uw toestel reeds met WIFI is verbonden. Vul hier “Ja” in.
Vul vervolgens het MAC adres en de pincode in en druk op verbinden. Deze gegevens vindt u
op de WIFI-module en de bijgesloten informatie in het FUMIS doosje. Nadat uw telefoon of
tablet is verbonden is het programma actief.

LET OP:
Op de website www.fumis.si/en/wircu-connection-guide vindt u ook diverse video’s en informatie
over de installatie en werking van uw WIFI-module.

