Instellen van de
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1. Benodigdheden
Om de K-Stove Wi-Fi module in de externe modus te kunnen configureren heeft u
het volgende nodig:
•

Een K-Stove Wi-Fi module met aan de achterzijde:
-

•
•

Device Code
Mac adres

Een smartphone, pc of tablet
Een modem / router met de juiste settings zoals beschreven op pagina 5.
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2. Aansluiten Wi-Fi module

De K-Stove Wi-Fi module wordt met een kabel aangesloten op het moederbord van de
kachel en voorzien van stroom door de meegeleverde power supply . Daarnaast maakt hij
draadloos verbinding met de router. De router zorgt ervoor dat de Wi-Fi module zelf
verbinding maakt met het internet.
Smartphones die verbonden zijn met de Wi-Fi verbinding of een particulier netwerk,
communiceren met de Wi-Fi module zodat u op deze manier op afstand de kachel kunt
bedienen.
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3. Mededeling
De K-Stove Wi-Fi module ondersteunt het netwerk niet als de SSID en/of het wachtwoord
spaties of ruimtes bevatten. De module zal in dit geval niet werken en u dient de naam
en/of het wachtwoord van het Wi-Fi netwerk aan te passen.
De K-Stove Wi-Fi module ondersteunt alleen de netwerken met de volgende beveiliging:
•
•
•
•
•

•

WPA2.PSK (TKIP)
WPA-PSK (TKIP)
AES encryptie wordt niet ondersteund!
Indien uw router geen mogelijkheid heeft om te kiezen tussen TKIP of AES, kies dan
voor WPA2.
Indien bovenstaande settings niet werken, dan dient poort 1857 opengezet te worden
om de Wi-Fi module te kunnen benaderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw
modem/router.
Klik hier voor meer informatie m.b.t. het benaderen / wijzigen van poorten in
uw router.

4. Externe Wi-Fi module configuratie
LET OP!
De volgende registratie dient gedaan te worden in de buurt van de Wi-Fi module (niet
meer dan 3-4 meter uit de buurt).
Stap 1:
Sluit de K-Stove Wi-Fi module aan op het moederbord van de kachel (zie foto pagina 3).
Houd de WS-knop ingedrukt voor 1 a 2 seconden. Het rode en oranje led lampje zullen
gaan knipperen.
Stap 2:
Maak directe verbinding tussen het Wi-Fi apparaat van de kachel en uw smartphone of tablet
etc. Verbinding met het particuliere netwerk van de Wi-Fi module:
(“Kstove- Wifi_000780FFFFFF”)

Er is geen wachtwoord vereist. U kunt het netwerk vinden in : Instellingen → Wi-Fi →
Netwerk zoeken → Verbinden
Stap 3:
Als Wi-Fi van de kachel niet zichtbaar is, reset dan de module door 10 seconden op de reset
knop te drukken en neem de stappen opnieuw door.
Stap 4:
Open nu het internet. (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari)
Stap 5:
Vul in de adresbalk het volgende adres in: http://192.168.1.1
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Stap 6:
Wanneer deze geladen is ziet u de onderstaande pagina. Selecteer “Wifi Configuration” en
kies uw router uit de lijst. Vul uw het wachtwoord in van de gekozen router en druk op
Connect. Druk daarna op "OK" in het venster "Connection might be lost" en ga verder:
dit is geen fout, maar de juiste procedure!

Stap 7:
Uw K-Stove Wi-Fi module is nu geconfigureerd. In de volgende stappen moet u de app
downloaden en de vereiste info invoeren.
Stap 8:
Download de app via de volgende kanalen:
Voor Android via: GOOGLE PLAY
Voor Apple via: APP STORE
Start na het downloaden de app en registreer uw persoonlijke account via de volgende link:
http://kstove.efesto.web2app.it/en/login/subscribe/
Stap 9:
Voeg nu een kachel toe.
Let op: De volgende velden dienen overeen te komen, anders mislukt de configuratie.
Article code:
MAC Address:
Registration code:

KSTOVE AIR
Zie sticker op achterkant van Wi-Fi module
Zie sticker op achterkant van Wi-Fi module

Het systeem is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik!
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