Growatt Shine Wifi-S monitoring installeren

Stap 1
Begin aan de installatie van uw monitoringmodule als de zon
schijnt (de omvormer moet aan zijn).
Reset uw wifi-netwerk door de router 5 minuten van de
stroom af te halen.
Zorg ervoor dat uw telefoon/tablet verbinding heeft met het
gewenste WiFi netwerk. Kies voor een 2,4 GHz verbinding. Is
die keuze er niet? Wijzig dan de instelling van de router.
Installeer de app ‘shinephone’ op uw telefoon of tablet.
Maak een account aan door in de app op de knop
‘registeren’ te drukken. Volg de instructies van de app.
Vul bij ‘agency ID’ ‘Stralendgroen’ in.

Stap 2
Onder de omvormer zit een plaatje met daarop: RS-232.
Schroef deze eraf. Heeft uw omvormer een dip-switch? Zet
dan schakeling 1 richting de 1, schakeling 2 de andere kant
op.
Installeer de monitoringmodule onderin uw omvormer met
de schroefjes die bij de module worden meegeleverd.
Als je het rubberdopje los haalt zie je het LED indicatie
lampje. Bij het eerste gebruik knippert deze rood.

Stap 3
Nu kan de datalogger worden toegevoegd. De app vraag om
het serienummer en de CC code. Deze kun je scannen (de
barcode staat op de achterkant van de dongel maar ook op
de zijkant van het doosje van de module!), of zelf ingeven.

Stap 4
In het volgende scherm vult u de naam en het wachtwoord
van uw router/ thuis wifinetwerk in. Let op! Spaties,
hoofdletters en speciale tekens moeten goed ingevuld
worden.
Druk daarna op instellingen. De datalogger gaat nu
configureren. Zodra het LED indicatielampje langzaam blauw
gaat knipperen is de Wifimodule verbonden.
Is de configuratie voltooid, druk dan op ja ga dan terug naar
het hoofdmenu.

Als het niet is gelukt, of als u de
verbinding bent verloren
Bij het invullen van een verkeerd wachtwoord, het wisselen
van internetprovider of het wijzigen van het wachtwoord
van uw router, dan moet de module opnieuw aan het thuisnetwerk worden verbonden.
Reset daarvoor de wifimodule door achter het KEY dopje 6
seconden in het LED indicatie lampje te drukken, totdat hij
groen / rood / blauw tegelijk gaat knipperen.

En dan
1. Druk op ‘fabriek’
2. Druk op ‘+’
3. Druk op ‘datalogger lijst’

Ja, en dan?
Leg uw vinger een aantal seconden op het grijze veld totdat
er een aantal opties verschijnen. Druk op ‘datalogger
configureren’.
Ga vervolgens terug naar stap 4 en configureer de
datalogger opnieuw.

Datalogger exist en LED indicaties.
Staat er ‘datalogger exist’, als u het serienummer en de CC do? Dan is de datalogger al aan een
account toegevoegd en moet deze uit dat account worden verwijderd. Is dat account niet van u?
Neem dan contact met ons op.
Rood knipperend: De datalogger krijgt stroom van de omvormer.
Rood continue: Datalogger is defect, neem contact met ons op.
Blauw langzaam knipperend: Verbonden met het thuis wifinetwerk.
Blauw snel knipperend: Datalogger zoekt verbinding met thuis wifinetwerk.
Blauw continue: Datalogger zendt wifisignaal uit.
Groen continue: Verkeerd wachtwoord, of het wifisignaal is te zwak.
Terug naar normale status: 1 keer kort drukken.
Resetten: 6 seconden drukken, totdat alle kleuren tegelijk knipperen.
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