
Installatie Xaralyn Apple app
en

Verbinden app met haard

2020.07.20. versie 1



Scan de QR code 

(Indien deze niet gevonden wordt in de App-
store)



Druk op button:

“Download en installeer”

De app wordt nu geïnstalleerd op je iPhone.



App is geïnstalleerd en zichtbaar op je 
beginscherm



Als de App niet wil opstarten ga dan naar

“Instellingen” -> “Algemeen”



Ga onder “Algemeen” naar

“Apparaatbeheer”



Klik op “Hangzhou Miaoyong Technology 
etc.” en klik op “Vertrouw”



De app is nu geïnstalleerd op je telefoon en 
klaar om te koppelen met een Xaralyn haard 
voorzien van wifi functies.

Maak een nieuw account aan



Privacy policy

Klik op “Akkoord”



Registreer je App

Vul jouw email adres in, deze heb je nodig 
omdat hier je verificatiecode naartoe 
gestuurd wordt



Velden ingevoerd, klik op 

“Verificatiecode ophalen”



Voer de 6-cijferige verificatiecode in welke 
naar jouw emailadres is gestuurd



Stel een wachtwoord in voor de App

Druk daarna op ”Doorgaan”



Druk op “Sta toe” zodat de App berichten 
naar je kan sturen



Klik op “OK” voor toegang tot Bluetooth 
anders werkt de App niet



Toestel toevoegen.

Druk op “Begrepen”



Toestel toevoegen

Druk op “Toestel toevoegen”



Koppel App in 2.4 GHz Wifi-netwerk

(2.4 GHz netwerk is het meest gebruikt en is 
altijd beschikbaar, ongeacht type en merk 
Wi-fi accespoint.

Vul de naam in van het Wifi netwerk waarin 
de haard moet werken

Vul het Wachtwoord in wat hoort bij het 
betreffende Wifi netwerk 



Als de Xaralyn haard al eerder verbonden is 
geweest met een ander Wifi netwerk haal 
dan het toestel voor minimaal 10 seconden 
van de stroom door de stekker uit het 
stopcontact te halen.

Plaats daarna de stekker terug.

(Bij een Xaralyn haard zal er geen lampje 
flikkeren zoals aangegeven bij stap 3) 



Om de Xaralyn haard te koppelen aan de 
App, “Bevestig licht in de flitser” en druk op 
“Volgende”



Na op de knop ”Volgende” in de App gedrukt 
te hebben, houdt dan voor minimaal 15
seconden de knop “Vlam” op de haard 
ingedrukt. U ziet dan “CCC” op het scherm 
van de haard.
De haard en App worden met elkaar 
verbonden.
Mocht dit niet meteen lukken herhaal dan 
deze en de vorige stap.
Zorg dat de kwaliteit van de Wifi verbinding 
optimaal is, bij een matige Wifi verbinding 
gaat het zogenaamde pairen moeizaam of 
lukt niet.
Tip: voor het snel en eenvoudig pairen van 
App en haard  is het handig om dit vlakbij 
een Wifi toegangspunt te doen.



De Xaralyn haard en App zijn nu met elkaar 
verbonden. Standaard geeft de App uw 
haard een naam, meestal is dit Fireplace 2. U 
kunt dit later in de App instellingen wijzigen.

Klik op “Doorgaan”



U bent nu in het bedieningsscherm van de 
App.

Alle functie welke beschikbaar zijn op Xaralyn
haarden vindt u hier terug.

Het kan zijn dat uw haard niet alle functies 
heeft welke voorkomen in de App.

Instellingen in de App kunt u wijzigen/inzien 
door te klikken op het “potloodje” rechts 
bovenin.



U heeft geklikt op het “potloodje” rechts 
bovenin. 

U kunt nu alle instellingen en information 
zien en hier kunt u ook de naam van de 
haard wijzigen.

Bijvoorbeeld:

Woonkamer, haard 1

Keukenhaard

Slaapkamerhaard



Wij hebben de haard in plaats van 

”Fireplace 2”  de haard “Xaralyn Castello” 
genoemd.




