
MODUŁ WIFI NAVEL
Co znajdziesz w opakowaniu 

Instrukcja montażu 



 Kable do podłączenia do piecyka   Zasilacz do modułu 

         Moduł WiFi Navel 

 Naklejki z kodami do konfiguracji modułu przez aplikację 



INSTALACJA APLIKACJI EVACALOR-PUNTO FUOCO  

Pobierz aplikację z APPLE STORE lub Google Play skanując QR CODE

Po zainstalowaniu aplikacji w Twoim urządzeniu mobilnym pojawi się poniższa 
ikona aplikacji do obsługi zdalnej  



KONFIGURACJA APLIKACJI
Przy pierwszym użyciu aplikacji musisz się zarejestrować 

Wprowadź swój e-mail oraz hasło  

Potwierdź zapoznanie się z polityką prywatności 



Kod aktywacyjny do potwierdzenia rejestracji zostanie wysłany na Twój e-mail 

Wprowadź otrzymany kod aktywacyjny i zatwierdź klikając przycisk AKTYWUJ 



Dodawanie piecyka do aplikacji / lista dostępnych urządzeń

Poniżej wygląd ekranu startowego aplikacji 

Kliknij "+" aby dodać piecyk do listy 

Instrukcja krok po kroku jak podłączyć i skonfigurować moduł WiFi 



Po podłączeniu modułu do pieca i włączeniu zasilania potwierdź
klikając powyższy przycisk

Informacje o piecyku potrzebne do konfiguracji  



Kliknij przycisk KONTYNUUJ 

Następnie wprowadź żądane dane do formularza aby skonfigurować i dodać 
urządzenie do listy 





Wprowadź adres MAC i Reg. code z naklejki dostarczonej z modułem WiFi 

Wprowadź numer seryjny piecyka
Znajdziesz go na naklejce testowej na tylnej ściance urządzenia



Wprowadź numer modelu pieca 

 Znajdziesz go na naklejce testowej na tylnej ściance urządzenia 

ùùù 



Po wprowadzeniu numeru modelu pieca, kod artykułu zostanie 
uzupełniony automatycznie 

Wpisz nazwę dla piecyka  (np. piecyk w biurze, piecyk w górach..) 

Następnie podaj lokalizację zainstalowanego piecyka



Kliknij przycisk "CONFIRM" w celu zapisania piecyka na liście, jeśli wprowadziłeś 
wszystkie żądane dane poprawnie, zobaczysz poniższy komunikat 

Twój piecyk pojawi się na Twojej liście urządzeń 

Przy użyciu tej samej aplikacji, na jednym koncie, możesz dodać nawet kilka 
urządzeń, którymi możesz zarządzać zdalnie. Każde z nich musi być 

wyposażone w osobny moduł Wifi i skonfigurowane w opisany powyżej sposób



POŁĄCZENIE MODUŁU WIFI Z INTERNETEM 

Po dodaniu do listy piecyka,  pojawi się poniższy komunikat 

 Kliknij "NIE" aby zacząć konfigurację połączenia

Kliknij “OK, ROZUMIEM” 



Moduł Wifi stworzy własną sieć Wifi o nazwie zbliżonej do np. T009_8C8A74

Połącz swój Smartfon/Tablet z siecią stworzoną przez moduł  

Połączenie się z tą siecią spowoduje aktywację przycisku pokazanego poniżej 



Pojawi się ekran pozwalający na połączenie się z dostępnymi sieciami Wifi

WYBIERZ SWOJĄ SIEĆ WIFI, WPROWADŹ HASŁO, 

A NASTĘPNIE KLIKNIJ "POŁĄCZ"  



Jeśli podane hasło jest poprawne moduł połączy się z Twoją siecią Wifi 

Kliknij przycisk "X" aby zamknąć to okno

Po połączeniu się z Twoją siecią Wifi, kliknij przycisk na dole strony, aby 
powrócić do listy piecyków (ekranu początkowego aplikacji)

Po zalogowaniu  do Twojej sieci 
Wifi, kliknij "Disconnect" lub 
zamknij to okno klikając "X".
Następnie połącz swój Smatrfon/
Tablet z Twoją siecią Wifi



OBSŁUGA ZDALNA PIECYKA PRZEZ APLIKACJĘ
Kliknij dwukrotnie, aby przejść do zarządzania funkcjami i ustawieniami piecyka 

JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ BLISKO PIECYKA MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI ŁĄCZĄC 
SIĘ Z MODUŁEM PRZEZ BLUETOOTH

Klikając symbol po prawej, w menu możesz wybrać funkcję synchronizacji 
zegara i daty w piecyku



WYGLĄD EKRANU GŁÓWNEGO ZARZĄDZANIA PIECYKIEM 

Ekran INFO 
Piecyki powietrzne - aktualna temp. w pomieszczeniu i aktualna temp. spalin,

Piecyki wodne - aktualna moc, aktualna temp. w pomieszczeniu i aktualna 
temperatura wody w piecyku

możliwość włączenia lub wyłączenia piecyka

Klikając tutaj, przechodzisz
do ekranu zmiany ustawień:
Piecyk powietrzny:

1. Zmiana poziomu mocy
2. Zmiana temp. zadanej

Piecyk wodny:
1. Zmiana poziomu mocy
2. Zmiana temp. zadanej
3. Zmiana temp. zasilania C.O.



Zmiana ustawień odbywa się za pomocą przycisków "+" i "-" 

ZATWIERDZANIE USTAWIEŃ
 W PODOBNY SPOSÓB REGULUJE SIĘ POZOSTAŁE DOSTĘPNE PARAMETRY W ZALEŻNOŚCI OD MODELU PIECYKA



KLIKAJĄC TUTAJ PRZEJDZIESZ DO USTAWIEŃ HARMONOGRAMU CZASU PRACY 
PIECYKA - PROGRAMOWANIE TYGODNIOWEGO CYKLU PRACY

KLIKNIJ TUTAJ BY WŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ TRYB HARMONOGRAMU 



 USTAW DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB HARMONOGRAM ZAŁĄCZEŃ I 
WYŁĄCZEŃ PIECYKA - OKREŚL GODZINY PRACY

WYBIERZ  DNI TYGODNIA DLA DANEGO HARMONOGRAMU



NA KONIEC ZATWIERDŹ USTAWIENIA - PIECYK BĘDZIE PRACOWAŁ WEDŁUG 
WYBRANEGO HARMONOGRAMU  




