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Wifi aansluiten 3-knops 
 
Registreer de module 
Om gebruik te maken van de wifimodule moet je deze registreren, de registratie is gratis. Volg de link om de module 
te registreren: https://duepigroup.com/en/prodotti-duepi/dpremote-iphone-and-android-app/  
Halverwege de webpagina vind je het registratieformulier. Vul de juiste gegevens in en druk op de knop ‘Submit’. 
 
Belangrijk! Na de registratie ontvang je geen email. Alle gegevens die je nodig hebt om de module te installeren 
staan op het apparaat en in de handleiding. Als je gebruik wil maken van de lokale modus, dan kun je de registratie 
overslaan. De registratie is later ook altijd mogelijk. 
 
Sluit de wifimodule aan op de kachel en maak verbinding. 

A. Sluit de wifimodule aan op de achterkant van de kachel, zie afb. hiernaast. 
LET OP!: de volgende handelingen dienen gedaan te worden in de buurt van de wifimodule (max 4m 
afstand). 

B. Druk de WS-knop en de R-knop in, laat de R-knop los en houdt de WS-knop ingedrukt totdat 
de rode en groene led snel knipperen. Nu kun je de WS-knop loslaten. 

C. Maak directe verbinding met de wifimodule via smartphone, tablet of pc, etc. 
Je kunt het netwerk vinden op telefoon of tablet via: Instellingen → Wifi → Netwerk zoeken 
→ Verbinden. Het netwerk van de wifimodule heeft geen wachtwoord, de netwerknaam zal 
er ongeveer zo uit zien: dpremote-XXXX. (X = Cijfer)  

 
Verbind de module met internet 

A. Zodra je bent verbonden met de wifimodule open je een internetbrowser. (Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 
Typ de volgende regel in de adresbalk: 192.168.4.1 

B. Nu zie je een inlogscherm. Vul het onderstaande in bij Username en Password: 
Username: user 
Password: user 
Klik op Log In 

C. Selecteer nu jouw wifinetwerk waarmee je wilt dat de wifimodule verbindt. 
D. Wanneer het gewenste wifi netwerk niet zichtbaar is druk je op “Scan Networks”.  
E. Selecteer het gewenste netwerk, als het gewenste netwerk er niet bijstaat, dan kun je deze handmatig 

invoeren in het onderstaande veld: SSID. 
LET OP: De RSSI-waarde geeft het signaalsterke tussen het wifi netwerk en de wifimodule weer. Op het moment 
dat de waarde lager ligt dan -65dBm (bijv. -75dBm) dan zal de communicatie naar de wifimodule mogelijk niet goed 
functioneren. Zorg er dan voor dat de wifimodule en de router dichterbij elkaar komen te staan. 

F. In het vakje “Password” vul je het wachtwoord in van het netwerk. Klik daarna op de knop “Save & Exit” 
Om te bevestigen klikt je op “OK.”  

 
Je kunt de pagina nu sluiten. Als de module zichzelf niet herstart houdt dan de ‘’R’’ knop enkele seconden ingedrukt. 
De module binnen enkele minuten verbinding met het gekozen wifinetwerk. Dit is te zien aan de groene led die blijft 
branden. Is dit niet het geval zie dan de handleiding voor het oplossen van het probleem. 
 
Download de DPRemote App 
Om je smartphone met de wifimodule te verbinden dien je de volgende stappen door te nemen: 

A. Controleer of je verbonden bent met het internet, via mobiele verbinding of wifi. 
B. Download de DPRemote app van Google Play Store of de App Store. 

 
Configureer de App 

A. Start de app op uw smartphone. Wanneer de app is geopend, druk je op het tandwiel om naar de 
instellingen te gaan. Dit icoon vind je rechts in de hoek.  

B. Selecteer de externe verbindingsmodus, “Afstandsbediening”. Vul de gegevens in die achter op de 
wifimodule staan. (Staan er geen gegevens achterop de module, ga dan door naar stap C.) 

C. Wanneer op de wifimodule alleen een “Device code” staat, voer dan de volgende gegevens in: 
IP Address: duepiwebserver1.com Port: 3000 

D. Gebruik 1 van de 3 beschikbare velden voor de apparaat code”. Deze kun je vinden op de achterkant van de 
behuizing van de wifimodule. De kachelnaam mag je zelf bedenken. Vink het vakje naast de velden 
‘’Apparaatcode’’ en ‘’Kachelnaam’’ aan. 

E. Druk op de knop ‘’Bewaren’’ om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de hoofdpagina. 
 
Op dit moment zal de app verbinding proberen te maken met de wifimodule. Als de velden goed zijn ingevuld kun je 
de kachel nu bedienen met de App. 

https://duepigroup.com/en/prodotti-duepi/dpremote-iphone-and-android-app/
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Wifi aansluiten 6-knops 

Registreer de module 
Om gebruik te maken van de wifimodule moet deze worden geregistreerd, de registratie is gratis. Verder op in het 
stappenplan voer je de registratie uit via de #GO HEAT App. 
 
Sluit de wifimodule aan op de kachel en maak verbinding 

A. Sluit de wifimodule aan op het moederbord in de kachel 
LET OP!: de volgende handelingen dienen gedaan te worden in de buurt van de wifimodule (max 4m afstand). 

B. Maak directe verbinding met de wifimodule via smartphone, tablet of pc, etc. 
Je kunt het netwerk vinden op telefoon of tablet via: Instellingen → Wifi → Netwerk zoeken → Verbinden. 
Het netwerk van de wifimodule heeft geen wachtwoord, de netwerknaam zal er ongeveer zo uit zien: 
TXXX_XXXXXX. (X = Cijfer/Letter)  

 
Verbind de module met internet 

A. Zodra je bent verbonden met de wifimodule open je een internetbrowser. (Explorer, Firefox, Chrome, Safari) 
Typ de volgende regel in de adresbalk: 192.168.1.1 

B. Nu zie je een inlogscherm, welke vraag om MAC en AP password. Deze vind je terug in de meegeleverde 
handleiding, op een aparte sticker. Vul de velden in en klik op “Send Identity”. 

C. Nu zie je een lijst met netwerken, selecteer het netwerk waarmee je de module wil verbinden.  
D. Als het gewenste netwerk er niet bijstaat, dan kun je deze handmatig invoeren in het onderstaande veld: 

SSID. 
LET OP: De RSSI-waarde geeft het signaalsterke tussen het wifinetwerk en de wifimodule weer. Op het moment dat 
de waarde lager ligt dan -65dBm (bijv. -75dBm) dan zal de communicatie naar de wifimodule mogelijk niet goed 
functioneren. Zorg er dan voor dat de wifimodule en de router dichterbij elkaar komen te staan. 

E. In het vakje “Password” vul je het wachtwoord in van het netwerk. Klik daarna op de knop “Connect” 
Je kunt de pagina nu sluiten. Als de module zichzelf niet herstart houdt dan de ‘’R’’ knop enkele seconden ingedrukt. 
Zodra deze is herstart, maakt de module binnen enkele minuten verbinding met het gekozen wifinetwerk. 
 
Download de #GO HEAT App 
Om je smartphone met de wifimodule te verbinden dien je de volgende stappen door te nemen: 

A. Controleer of je verbonden bent met het internet, via mobiele verbinding of wifi. 
B. Download de #GO HEAT app van Google Play Store of de App Store. 

 
Configureer de App 
Om de smartphone met de wifimodule te verbinden dient u de volgende stappen te doorlopen: 

A. Start de app door te klikken op het pictogram op uw smartphone. 
B. Je begint met de taalinstelling. Klik op het icoon links bovenin de hoek, klik daarna op de tekst “Lingua” 

selecteer in dit scherm de gewenste taal van de App. Nadat je een taal hebt geselecteerd druk je op de pijl 
links bovenin om weer terug te keren naar het beginscherm.  

C. Maak een account aan door je te registeren. Druk op “Registreer” en vul je e-mailadres in en verzin een 
wachtwoord. Selecteer eventueel het vinkje en druk op “Registreer”. Na het registreren ontvang je een e-
mail van agua@micronovasrl.com met een activatiecode. Vul deze code in, in de app om je account te 
activeren. 

D. Nu kun je, je kachel toevoegen aan de app. Druk op + rechts onderin het scherm, kies voor “Externe 
Module”, wanneer de module goed is verbonden druk je op “Ok, ik heb de Navel verbonden”. Heb je alle 
gegevens bij de hand? Druk dan op “Voortzetten”. 

E. Vul  nu alle gegevens in van de kachel en de wifimodule.  
*Serienummer: is van de kachel zelf (staat achterop de kachel) 
*MAC-adres: staat op de sticker van de originele instructies wifimodule 
*Registratiecode: staat op de sticker van de originele instructies wifimodule 
*Artikel model: typ hier: AMG ARIA LCD MOTORE IN CONTINUA 
*Artikelcode: wordt automatisch ingevuld. 
*Beschrijving van de kachel: Vul hier een naam in voor de kachel  
Locatie van de Kachel (niet verplicht) 
Straat 
Provincie 
Gemeenschappelijk 

F. Druk op de knop ‘’Bespaar kachel’’ om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de hoofdpagina.  
 
Op dit moment zal de app verbinding proberen te maken met de wifimodule. Als de velden goed zijn ingevuld kun je 
de kachel nu bedienen met de App. 
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Kies de juiste wifimodule 

Gelukt! Je kunt nu de kachel met je 

Smartphone bedienen. 

A. Registreer de module hier. 

B. Sluit de WiFi module aan op 

de kachel 

C. Maak verbinding met de 

module 

C. Download de #GOHEAT App 
D. Verbind de module met 

internet 

A. Sluit de wifimodule aan op 

de kachel 

B. Verbind de module met het 

internet 

Duepi  
3-knopskachel 

Micronova 
6-knopskachel 

E. Download de DPRemote App 

F. Configureer de App 

D. Registreer de module 

E. Configureer de App 

https://duepigroup.com/en/prodotti-duepi/dpremote-iphone-and-android-app/

