Installatie handleiding WIFI 2.0

Voor de pelletkachel Torsby, Viktor, Ilvar, Vesper, Thor en Boxline.

De handleiding is in stappen ingedeeld om het eenvoudig te maken. Door het volgen van de stappen in de
juiste volgorde zal de WIFI app eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden.

LET OP: Er zijn 3 mogelijkheden om de WiFi te installeren om de app te bedienen.
In deze handleiding komen deze mogelijkheden aan bod.

Inhoudsopgave:

Pagina 2-4:
instructie installatie via WPS-verbinding (eenvoudige aansluiting)
Pagina 5-12: instructie installatie via webbrowser - SMARTPHONE (indien WPS-verbinding niet mogelijk is)
Pagina 13-19: instructie installatie via webbrowser - DESKTOP/LAPTOP (indien WPS-verbinding niet mogelijk is)
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OPTIE 1
WPS
Instructie installatie via WPS-verbinding

Dit is een eenvoudige manier om de pelletkachel te verbinden met de WiFi app. Indien deze
manier niet werkt kunt u gebruik maken van de instructie via webbrowser (vanaf pagina 4)..

STAP 1

– kachel verbinden met de draadloze WIFI verbinding

De kachel dient eerst verbonden te worden met uw draadloze WIFI verbinding. Dit werkt met een
“WPS” functie, die automatisch verbinden kan met uw modem.

DRUK op de WPS
knop van u modem
en houdt deze vast,
totdat deze gaat
knipperen.

Druk vervolgens op de WPS
knop van het ‘nooddisplay’ dat
achter op de kachel zit.
Vervolgens gaat het lampje
WIFI groen branden. De kachel
is nu verbonden met uw
draadloze WIFI.
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STAP – 2

- Installatie van de app

Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de
Nordic Fire kachels.
Kies voor: Nordic Fire 2.0 en installeer deze
app op uw telefoon of tablet.

De eerste keer dient u zich te registreren. Nadat u zich
heeft geregistreerd ontvangt u een aanmeldlink in uw email. Hierna kunt u vervolgens inloggen.
Wanneer u geen aanmeldlink ontvangt:
□ In sommige gevallen komt de melding in uw
spambox terecht. Controleer deze hierop.
□ Soms blokkeert uw e-mail programma de werking
van de aanmeldlink. Dan wordt aangeraden om
een ander e-mail adres te gebruiken.
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Nadat u zich heeft geregistreerd kunt u inloggen.
Let op: als u de kachel met meerdere personen wilt
bedienen, dient iedereen dezelfde inlog-gegevens te
gebruiken.

Klik vervolgens op de 3 streepjes,
naast mijn kachels en voeg
vervolgens de kachel toe.
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STAP – 3

- De kachel in de app toevoegen

Vervolgens dient u alle
gegevens in te vullen.
Dit kunt u doen door
de gegevens in te
scannen, of door deze
exact over te nemen.

Nadat u de gegevens hebt
ingevuld, ziet u de naam van de
kachel verschijnen in ‘mijn
kachels’.
U kunt de kachel vervolgens
hiermee bedienen.
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OPTIE 2
SMARTPHONE
Instructie installatie via webbrowser - SMARTPHONE

Indien de pelletkachel geen verbinding maakt via de automatische WPS functie, is het mogelijk de
pelletkachel aan te sluiten middels de webbrowser. In deze instructie leest u hoe dit via een
smartphone werkt.

STAP – 1

- Installatie van de app

Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de
Nordic Fire kachels.
Kies voor: Nordic Fire 2.0 en installeer deze
app op uw telefoon of tablet.

De eerste keer dient u zich te registreren. Nadat u zich
heeft geregistreerd ontvangt u een aanmeldlink in uw email. Hierna kunt u vervolgens inloggen.
Wanneer u geen aanmeldlink ontvangt:
□ In sommige gevallen komt de melding in uw
spambox terecht. Controleer deze hierop.
□ Soms blokkeert uw e-mail programma de werking
van de aanmeldlink. Dan wordt aangeraden om
een ander e-mail adres te gebruiken.
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STAP – 2

- WiFi verbinding tot stand brengen

Deze stap bestaat uit diverse handelingen in de app uit te voeren vanuit de Nordic Fire 2.0 app:

1. kies voor 'Voeg een kachel toe'

2. de WiFi module zit aangesloten, dit scherm
kunt u doorklikken met de knop 'Vervolgd'
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3. Hier vindt u informatie welke u
zo nodig heeft, klik op 'Ga verder'

4. Vul hier de gevraagde informatie in, veld
'Serienummer' en 'MAC-adres' kunt u scannen.
Zie punt 4.1 onderstaand.

4.1 Scan de onderste barcode om de
volgende velden automatisch in te vullen:
- Serienummer
- MAC-adres
- Naam product
- Model

Indien u deze barcode niet scant, kunt u de velden handmatig invullen.
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5. Na het scannen van de barcode ziet het
scherm er als volgt uit:

6. Vul hierna de ontbrekende velden in en
bevestig deze pagina. Zie voorbeeld:
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7. De kachel wordt aangesloten op de WiFi,
kies in onderstaand scherm voor 'Configureer
via Wi-Fi'

8. Om in onderstaand scherm verder te kunnen,
dient u het aangegeven WiFi-Netwerk te kiezen
op uw smartphone (zie stap 8.1 onderstaand)

8.1 Kies het genoemde WiFi netwerk, zie voorbeeld.
LET OP: sluit de Nordic Fire 2.0 app niet af

U bent nu verbonden met het WiFi-netwerk van de
pelletkachel zonder internet, dit is juist.
Eenmaal verbonden met het juiste netwerk kunt u
teruggaan naar de Nordic Fire 2.0 app, hier is de optie
'Verbinden om verder te gaan' klikbaar geworden:
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8. In het volgende scherm schakelt de app over
naar een webpagina. Hierin staat standaard de
informatie van de pelletkachel ingevuld.
Binnen enkele seconden vindt deze pagina de
beschikbare WiFi-netwerken.
Hier dient u uw eigen thuis WiFi-netwerk te
kiezen.
Het veld SSID wordt automatisch ingevuld.
Het veld Password vult u zelf in: dit is het
wachtwoord voor uw thuis WiFi-netwerk.
Na het invullen van uw wachtwoord, klikt u op
'Connect'.

9. Na het verbinden ziet u onderstaand scherm
dat aangeeft dat het WiFi netwerk is verbonden.

In dit voorbeeld hebben wij gebruik gemaakt
van het Nordic Fire WiFi netwerk.

LET OP: deze klikt u weg met het kruisje
rechtsboven in beeld en NIET via 'Disconnect'
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10. Het volgende scherm verschijnt nu in
beeld, klik hier op 'Ga naar de lijst'

11. Klik in onderstaande pop-up ter bevestiging
nogmaals op 'Ga naar de lijst'

11. De Nordic Fire 2.0 app is nu gekoppeld
aan uw pelletkachel.
Klik op de kachel in het overzicht om deze
te bedienen.

Veel stookplezier!
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OPTIE 3
DESKTOP / LAPTOP
Instructie installatie via webbrowser - DESKTOP / LAPTOP
Indien de pelletkachel geen verbinding maakt via de automatische WPS functie, is het mogelijk de
pelletkachel aan te sluiten middels de webbrowser. In deze instructie leest u hoe dit via een desktop of
laptop werkt.

STAP – 1

- Installatie van de app

Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de
Nordic Fire kachels.
Kies voor: Nordic Fire 2.0 en installeer deze
app op uw telefoon of tablet.

De eerste keer dient u zich te registreren. Nadat u zich
heeft geregistreerd ontvangt u een aanmeldlink in uw email. Hierna kunt u vervolgens inloggen.
Wanneer u geen aanmeldlink ontvangt:
□ In sommige gevallen komt de melding in uw
spambox terecht. Controleer deze hierop.
□ Soms blokkeert uw e-mail programma de werking
van de aanmeldlink. Dan wordt aangeraden om
een ander e-mail adres te gebruiken.
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STAP – 2

- WiFi verbinding tot stand brengen vanaf desktop / laptop

Deze stap bestaat uit diverse handelingen uit te voeren vanaf de desktop / laptop. Hiervoor hoeft u de
Nordic Fire 2.0 app nog niet te gebruiken.
1. kies bij Netwerken voor het netwerk van de
pelletkachel.
TIP: De laatste zes tekens van het MAC adres
(te vinden achter op de kachel) en het WiFi
netwerk van de pelletkachel komen met elkaar
overeen.

2. open uw webbrowser en ga naar de URL:
http://192.168.1.1
Onderstaande pagina opent zich:

Eenmaal verbonden geeft de desktop / laptop
aan dat en Geen internet beschikbaar is: dit is
juist.

3 vul hier de beide velden in, het
MAC adres en AP password vindt u op
de achterzijde van de kachel:

3.1 na het invullen klikt u op Send Identity
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5. in het veld SSID komt nu uw gekozen
netwerk te voorschijn.
Vul bij Password het wachtwoord van uw
thuis WiFi-netwerk in, klik vervolgens op
Connect.

4. er verschijnt nu een lijst met
beschikbare WiFi-netwerken waar u de
pelletkachel aan kunt koppelen.
Kies hier uw thuis WiFi-netwerk.
Dit scherm ziet er als volgt uit:

In dit voorbeeld hebben wij gebruik
gemaakt van het Nordic Fire WiFi netwerk.

6. Onderstaand scherm komt nu in beeld. U
kunt nu uw webbrowser sluiten en weer
verbinding maken met uw eigen thuis WiFinetwerk.

8. de pelletkachel is nu verbonden met uw
WiFi netwerk. U kunt dit controleren op de
WiFi module achter op de kachel. Het lampje
rechtsboven brandt nu groen.
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STAP – 3

- toevoegen van de pelletkachel in de app

Om de pelletkachel te kunnen bedienen via de Nordic Fire 2.0 app, moet deze worden toegevoegd.
Dit is eenvoudig omdat u de WiFi-koppeling reeds tot stand heeft gebracht.

1. kies voor 'Voeg een kachel toe'

2. de WiFi module zit aangesloten, dit scherm
kunt u doorklikken met de knop 'Vervolgd'
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3. Hier vindt u informatie welke u
zo nodig heeft, klik op 'Ga verder'

4. Vul hier de gevraagde informatie in, veld
'Serienummer' en 'MAC-adres' kunt u scannen.
Zie punt 4.1 onderstaand.

4.1 Scan de onderste barcode om de
volgende velden automatisch in te vullen:
- Serienummer
- MAC-adres
- Naam product
- Model

Indien u deze barcode niet scant, kunt u de velden handmatig invullen.
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5. Na het scannen van de barcode ziet het
scherm er als volgt uit:

6. Vul hierna de ontbrekende velden in en
bevestig deze pagina. Zie voorbeeld:
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8. De pelletkachel is nu gekoppeld aan de
Nordic Fire 2.0 app en klaar voor gebruik.

7. De pelletkachel is reeds aangemeld op uw
WiFi-netwerk.
In onderstaand scherm klikt u daarom op
'Doorgang overslaan'

Veel stookplezier!
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