
 

 

INSTALLATIE VAN DE WIFI OPTIE 

 

   

  

 
 WIFI- box zoals hiernaast weergegeven 

 2x Seriële kabel 
 Stroomkabel 

                                               

 

 

STAP 1: Aansluiten WIFI-Box 

1. Sluit de Seriële kabel aan op de WIFI-Box en de kachel 

2. Sluit de WIFI-box op het stroomnetwerk aan. Zodat het groene lichtje (2) oplicht.  

 

STAP 2: App installeren en registreren  

1. De App kunt u op Google play of de Apple store vinden onder de naam “Ravelli Wi-Fi” 

2. Druk op de 3 horizontale streepjes om de taal te veranderen naar Nederlands.  

3. Vervolgens dient u de app te registreren door het invullen van de volgende gegevens: 

a. E-mail adres 

b. Paswoord met minimaal 8 tekens 

c. Herhaling paswoord 

d. Toestemming 

4. Druk op registreren. Vervolgens ontvangt u een E-mail (op het ingevoerde E-mail adres) met een 6-

cijferige code. Deze code is nodig voor de aktivering. 

5. Geef de 6-cijferige code in en druk op ‘in staat stellen’. De app is nu te gebruiken. 

 

STAP 3: De kachel in de App toevoegen 

1. Open de app en klik op “login” 

2. Druk vervolgens op “Mijn kachels” de button + onder rechts en voeg de kachel toe. 

3. Scroll vervolgens om bij het volgende te komen: “Voer de gegevens in” 

4. Vul de gegevens vervolgens alsvolgt in: 

a. Serienummer van de kachel: Staat op de achterzijde onderaan het etiket, onder de 

barcode 

b. Mac adres: Dit staat op het etiketje dat in de doos wordt bijgeleverd 

c. Registratiecode: Deze bevindt zich ook op het etiketje 

d. Locatie van de kachel: is optioneel en niet verplicht om in te vullen 

e. Accepteer de voorwaarden en druk op “Bespaar kachel” 
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STAP 4: WIFI configuratie 

 

1. Controleer of de WIFI-box op de kachel is aangesloten met de seriële kabel en of de stroomaansluiting 

aanwezig is. Het groene lampje moet branden. 

2. Open de app en vervolgens logt u in met het door u aangemaakte paswoord. 

3. Verbind de tablet of telefoon met de WIFI verbinding van de kachel (WIFI-BOX). Deze herkent u aan 

de volgende WIFI naam dat begint met “T0009_xxxxx” De xxxx geeft de laatste nummers van het 

MAC-adres aan van de WIFI-box. 

4. Keer terug naar de app en kies “Mijn kachel” en klik op “Configureer Navel” Dit is te vinden door op de 

3 puntjes teken te drukken. Deze staat rechts naast de kachelaanduiding. 

5. Kies vervolgens het WIFI netwerk welke in huis wordt gebruikt. Vul het paswoord in dat bij het WIFI-

netwerk van het huis behoort. En druk vervolgens op ‘verbinden’ 

6. Wacht vervolgens totdat het oranje lampje van de WIF-box oplicht. Dan is de verbinding gemaakt. Dit 

kan soms even duren. 

7. Let op: Als er total geen verbinding gemaakt kan worden met het WIFI-netwerk van het huis, dan 

kunt u de WIFI box te resetten door op RESET te durkken. 

8. Nadat de verbinding is geslaagd. Kunt u op “Terug” klikken  

In de tussentijd zit u nog steeds op het WIFI netwerk van de WIFI-box zelf. U kunt deze verbinding nu 

beëindigen en uw telefoon of tablet weer verbinden op het WIFI netwerk van het huis. 

9. Vervolgens kunt in de App kiezen voor de gewenste kachel. U kunt meerdere kachels bedienen met 1 

app. 

10. De installatie is nu gereed.  

 

 

 

 

1. Betekenis van de conen 

 

 
RESET KNOP(1) 
Deze knop 5 seconden inhouden zodat alle 
instellingen worden gereset.  

Door de knop 2 seconden in te drukken wordt de 
verbinding met de vorige WIFI-configuratie herstelt. 
 
LED POWER (2) 
De wifi-box is op het stroomnetwerk aangesloten 
LED BLUE TOOTH (3) 
Blue tooth functie actief, zodra deze continu brandt 
LED WI-FI (4) 
Dit lichtje brandt als er een actieve WIFI verbinding 
is. Zodra het knippert probeert deze zich te verbinden 
met het WIFI netwerk. 
LED SERVER (5) 
Dit lichtje brandt als er een verbinding met de Server 
is. Het knippert om verbinding te zoeken. 

2. EU-ERKLÄRUNG 

 

Voldoet aan de volgende richtlijnen. 
ROT 2014/53 / EU; ROHS 2011/65 / EG; WEEE 
2012/19 / EU 
Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter 
folgender Adresse verfügbar: 
http://www.micronovasrl.com/tecnologie/iot-agua/ 
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