Ⅰ
Optie I

Voor Andriod toestel
Klik op "Settings"

Ⅱ

Ⅲ

"Solar-WiFi" ingeven
(paswoord: 12345678)

Klik op het pictogram "Configure"

Ⅳ

Kies het WiFi-router
netwerk en geef het paswoord in

Ⅴ

Stap I herhalen,
Klik vervolgens op "Diagnose"
om het resultaat te controleren

WiFi-configuratie
Via App
(Smartphone/Pad)

Voorbereiding
1.1 De WiFi-omvormer (of EzLogger WiFi)
innschakelen.
1.2 Zorg ervoor dat de gele led vooraan knippert
wanneer u de WiFi-omvormer configureert.
Indien dat niet het geval is, de WiFiverbinding eerst instellen volgens de
handleiding van de omvormer.
1.3 WiFi-router inschakelen.
1.4 De "SolarMan Tool" app downloaden via
google play store or apple app store en
installeren op uw smart phone of pad. Laten
lopen.

Verbinden met "Solar-WiFi"
(paswoord: 12345678)

Kies voor "Enter Manually"

Stap III herhalen,
Wachten op het resultaat.
Klik op "Next"

Bezig met verbinden...

Nota:
Gelieve na de configuratie te registreren op het portaal en
uw eigen PV-station aan te maken.
Indien er problemen optreden tijdens de configuratie,
gelieve deel V op de tegenoverliggende te raadplegen.

Ⅰ

Voor iOS toestel

Ⅱ

App laten lopen en
klikken op "Configure".

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ
Paswoord invoeren

Klik op het pictogram
"vernieuwen" (refresh)

Klik op "Instellingen"
WiFi openen en met "Solar-WiFi"
verbinden.

Ⅵ

Klikken op "I Know" en wachten.

Voltooid of het zal het
probleem weergeven

Klik op "I Know"

Stap I herhalen.
Kies het WiFi-routernetwerk

Klik dan op "Diagnose"

Bezig met diagnose (diagnosing)...

Kies "Solar-WiFi"
(paswoord: 12345678)
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1. Voorbereiding
3. Kies het WiFi-signaal van uw eigen router via "STA Interface Setting"

Optie II

1.1 De WiFi-omvormer (of EzLogger WiFi) innschakelen .

3.1 Kies "STA Interface Setting", klik op "Search" en kies uw eigen WiFi-routernetwerk

1.2 Zorg ervoor dat de gele led vooraan knippert
wanneer u de WiFi-omvormer configureert. Indien
dat niet het geval is, de WiFi-verbinding eerst
instellen volgens de handleiding van de omvormer.
1.3 WiFi-router inschakelen.
1.4 De WiFi op de laptop inschakelen.

2. De WiFi met "Solar-WiFi" verbinden

WiFi-configuratie

(paswoord:12345678)
2.1 Wifi-netwerk zoeken en met "Solar-WiFi" verbinden.
2.2 De website browsen:

！
2.3 Gebruikersnaam "admin" en paswoord "admin" invoeren

OPMERKING:
Bekijk punt 4 in deel V indien de SSID van de WiFi-router
hier niet gevonden kan worden

Via laptop

5 . Probleemoplossing

4. De WiFi-module opnieuw opstarten via "Device Management"

Opmerking: 'WiFi Reload' moet worden beheerd binnen 1 minuut na omvormer werd aangeschakeld volgens de instructies
in de gebruikershandleiding. Als u een EzLogger WiFi configureert, raadpleeg dan ook de onderstaande tabel.

4.1 WiFi-module opnieuw opstarten

Nr.

Verschijnsel

Tegenmaatregel

1

Kan WiFi-signaal of Solar-WiFi niet vinden

1. Zorg ervoor dat de omvormer ingeschakeld is en de antenne geïnstalleerd is;
2. Ga dichter bij de omvormer zitten;
3. Selecteer het protocol van de omvormer dat vooraf ingesteld was opdat dit wel dan niet
correct is. Het moet '.VS zijn. WebServer' voor éénfasig model en 'Set local' voor drie fasig
model; Als dat niet het geval is, wijzig dan.
4. De omvormer opnieuw opstarten.
5. Klik op de knop "WiFi Reload" vooraan op de omvormer;

2

Kan niet verbinden met "Solar-WiFi"

1.Probeer het paswoord "12345678";
2. De omvormer opnieuw opstarten
3. Klik op de knop "WiFi Reload" en probeer opnieuw het paswoord"12345678";

3

Kan niet inloggen op de webpagina van
Solar-WiFi

1. Probeer admin/admin als gebruikersnaam en paswoord;
2. Klik op de knop "WiFi Reload" en probeer opnieuw met admin/admin;
3. Stap 2 opnieuw herhalen.

4

Kan de SSID of WiFi-router niet vinden op de
zoekpagina

1. Klik op de knop "Vernieuwen" (Refresh).
2. Breng de WiFi-router dichter bij de omvormer of gebruik een WiFi-repeater;
3. Verbind met de WiFi-router en log in om het gebruikte kanaal te controleren. Zorg
ervoor dat het kanaal niet groter is dan 11. Pas aan indien dat niet het geval is.

5

Na de configuratie gaat de led 1 seconde aan
en uit

1.De omvormer opnieuw opstarten
2. Verbind opnieuw met Solar-WiFi en log opnieuw in, controleer of de "SSID", "Security Mode",
"Encryption Type" en "Pass Phrase" al dan niet overeenstemmen met de WiFi-router;
3. Maak verbinding met de WiFi-router en log in om te controleren of de verbinding al dan niet
optimaal is en om het gebruikte kanaal te controleren. Zorg ervoor dat het kanaal niet groter
is dan 11. Pas aan indien dat niet het geval is;
4. Herstart de router
5. Breng de WiFi-router dichter bij de omvormer of gebruik een WiFi-repeater.

6

Na de configuratie gaat de led-indicator
2,5 seconden aan en 2,5 seconden uit.

1. Sluit aan op de Wi-Fi router en raadpleeg het portaal. Controleer dat het portaal wel dan niet
beschikbaar is;
2. WiFi-router en omvormer opnieuw opstarten.

7

Na de configuratie blijft de led-indicator voortdurend
Controleer of de communicatie modus van de omvormer die vooraf werd ingesteld, al dan niet correct is.
aan, maar de status van het PV-station op het
Deze moet zijn ingesteld op ".VS. WebServer" voor het SS/DS model en "Set Local" voor het SDT/DT model.
portaal is nog steeds offline.

De Wi-Fi module is aan het herstarten, configuratie is voltooid.

4.2 De laptop opnieuw met de WiFi-router verbinden, registreren op het portaal en uw eigen PV-statino aanmaken.

OPMERKING:
Gelieve te controleren of de gegevens "Security
Mode", "Encryption Type" en "Pass Phrase"
overeenstemmen met de gegevens op de WiFi-router.
Indien dat niet het geval is, manueel aanpassen!

