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Registrace WIFI modulu DPREMOTE 

1. Na internetové stránce výrobce: http://www.duepigroup.com/ 

 

 
 

2. Klikněte na záložku PRODOTTI 

3. Klikněte na: controlli-per-stufe-e-caldaie-a-pellets 

4. Klikněte na: dpremote-app-iphone-android  

5. Ve spodní části vyplňte registrační formulář 

- Jméno  

- Příjmení 

- Tel +420…. 

- E mail 

- Ulice 

- Město 

- KÓD WIFI modulu ze zadní strany 

- Zaškrtněte operační systém 

- Opište kód z obrázku a potvrďte odesláním 

6. Prověřte přijetí potvrzení na váš e mail  

 

 

http://www.duepigroup.com/


 

Připojení modulu: 

1. Vypněte kamna hlavním vypínačem a to ve stavu OFF.  

2. Modul připojte do svorkovnice v zadní části kamen u přívodního kabelu. 

3. Zapněte kamna hlavním vypínačem. 

Nastavení WIFI sítě 

1. Stiskněte tlačítko R (reset) 3sek. Začne vám blikat červená a zelená ledka. 

2. Stiskněte tlačítko WS 3sek. modul začne vysílat wifi signál  

3. Na svém mobilním telefonu v nastavení WIFI vyhledejte signál nové sítě  

pod názvem dpremote – XXXX  nebo WiFly-EZX-a8 

 

 

 

4. Připojte se k této síti. Rozsvítí se žlutá kontrolka. 

 

 

 

 

5. Otevřete v mobilním telefonu internetový prohlížeč. Do řádku pro web stránku.  

Napište: config.com nebo 192.168.4.1 

- doporučujeme vypnout mobilní data na vašem telefonu  

 

 

Otevře se vám následující okno 

Inserire: 
• Nome utente: user 



• Password: user 

Premere il pulsante ACCEDI 

zadejte jménu, heslo a stiskněte enter 

 

 

Otevře se vám tabulka s WIFI ve vašem okolí, označte vaši síť a zadejte heslo po 

to potvrďte a uzavřete nastavení. Zapněte mobilní data, pokud jste doposud měli 

v režimu OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spárování WIFI modulu kamen s mobilním telefon. 

1. Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci DPREMOTE       

  
Android – GOOGLE PLAY 

Iphone – APP STORE 

 

2. Nastavení spárování aplikace s kamny 

- Zapněte aplikaci  
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- Klikněte na nastavení 

 

 

 

- Klikněte na REMOTE 



 

 

 

 

 

 

- Nastavte potvrzení z E mailu. 

- IP Address : duepiwebserver1.com 

- Port: 1000 

- Device Code: kód ze zadní strany modulu 

- Stove Name: Kalor 

- Stiskněte tlačítlo SAVE 

DŮLEŽITÉ: je nutné zkontrolovat IP ADDRESS, PORT na webu poskytovatele služby. Link najdete 

v krabičce od WIFI modulu např: https://duepigroup.com/m1ajfnt5834dw2095v54d/  

Pokud budete zadávat jiné hodnoty než jsou určené pro váš modul nedojde k  spárování modulu 

s kamny! 

Ovládání kamen WIFI modulem DPREMOTE 

 

https://duepigroup.com/m1ajfnt5834dw2095v54d/


 

Funkce: 

- ON/ OFF vždy vyžaduje potvrzení YES/NO 

- Výkon 1 – 5  

- Teplota °C 

- Stato stufa – aktuální stav kamen Zapnuto, Vypnuto, Vychlazování  

 

 

 

Parametry kamen: 

- Je možné sledovat aktuální hodnot parametrů peletových kamen  



 

 

 

 

Důležitá upozornění: 

- Instalaci může provádět pouze autorizovaný technik.  

- Výrobek je možno pouze používat pouze v  souladu s tímto manuálem a dle příslušné ČSN 

a EN. 

- Modul není určen do prašného a vlhkého prostředí 

- Porušení záručních podmínek se považuje nezpůsobilé užívání a manipulace s  WIFI 

modulem a peletovým zdrojem tepla. 

Autorizované a servisní zastoupení:  RJ-TRADING s. r. o.   Budějovická 673/44  390 02 Tábor  

tel: 777 288 883    e mail: info@centrumvytapeni.cz   

 

 

mailto:info@centrumvytapeni.cz

