WiFi module handleiding
Model: ShineWiFi-S

Benodigd:

• Growatt omvormer
• Growatt WiFi module
• Telefoon met iOS of android
Voorbereidingen:

• Om de Wifi module te configureren dient u de ShinePhone app van Growatt te downloaden op
uw telefoon of tablet. Zoek in de Apple app store of Google play store naar ShinePhone en
installeer deze op uw telefoon of tablet.

• Tijdens de configuratie van de WiFi module wordt u gevraagd het serienummer en CC code van
de module in te voeren, deze staan op de sticker op de module zelf of op de doos waarin de
module is geleverd. Zorg dat u het serienummer en de CC code noteert of dat u de doos bij de
hand heeft.

• Om de WiFi module met uw WiFi netwerk te verbinden dient u de netwerknaam (SSID) en het
wachtwoord te weten van uw WiFi netwerk. Vaak staan deze gegevens op een sticker onderop
uw modem of router.

Stap 1 | De WiFi module monteren

• Zorg ervoor dat DIP switch 1 op de onderkant van de omvormer aan staat, DIP switch 2 dient uit
te staat (zie fig. 1). Bij omvormers zonder DIP switch hoeft er niks gedaan te worden.

• Steek nu de Wifi module op de RS-232 poort van de omvormer. Nadat deze is aangesloten
knippert de status-led van de WiFi module rood.

fig. 1

Stap 2 | Een nieuw account registreren

• Open de ShinePhone app op uw telefoon of tablet en druk op registreren.

• Vul uw gegevens in; uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u naar eigen keuze invullen en
onthoudt deze goed.

• Het veld ‘Installatiecode' kunt u leeg laten.
• Om de registratie voort te zetten dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, klik
daarvoor op het vakje bij 'Algemene voorwaarden overeengekomen’. Druk vervolgens op
registreren.

Stap 3 | De installatie aan uw account koppelen
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Geef uw installatie een zelfgekozen naam
Vul de installatiedatum in
Bij adres van de plant drukt u op automatisch en wordt het adres automatisch ingevuld
Vul bij tijdzone +2 voor zomertijd en +1 voor wintertijd in
Vul bij PV-capaciteit (W) het maximale vermogen van de omvormer in. Deze kunt u vinden op
de sticker van de omvormer (fig. 5) naast ‘AC max’
Vul bij Plant type woonplant in
Kies de valuta EUR voor Euro
Afbeelding PV installatie kan leeg worden gelaten
Druk vervolgens op installatie toevoegen
fig. 5

Stap 4 | De WiFi module (datalogger) toevoegen
Om de WiFi module toe te voegen aan de ShinePhone app dient u het serienummer van de WiFi
module en de CC nummer in te vullen. Deze staan op de sticker op de module zelf of op de doos
waarin de module is geleverd.
Zorg ervoor dat de telefoon of tablet verbinding heeft met het WiFi netwerk waar u de WiFi module
mee wilt verbinden.

Nadat u het serienummer en CC nummer heeft ingevuld dient u het type WiFi (frequentieband) te
kiezen die uw modem of router ondersteunt; enkel 2.4 GHz of 2.4 GHz en 5 GHz.
Als uw modem of router enkel de 2.4 GHz frequentieband ondersteunt kiest u voor methode 1: 2.4
GHz.
Als uw modem of router beide frequentiebanden ondersteunt en u kunt niet handmatig kiezen voor
een 2.4 GHz verbinding, dan kiest u voor methode 2: 2.4 GHz + 5 GHz.
Weet u niet zeker welke type WiFi uw modem of router ondersteunt, neem dan contact op met uw
internetprovider.

Methode 1: 2.4 GHz
Als u voor methode 1 heeft gekozen dient u vervolgens uw WiFi netwerknaam in te vullen met het
daarbij behorende wachtwoord. Als u op ‘Klik hier’ klikt vult de app automatisch de WiFi naam van
uw netwerk in.

Klik hierna op ‘Configuratie’. De WiFi module zal gedurende 120 seconden verbinding proberen te
maken met het WiFi netwerk. Wanneer de verbinding goed genoeg is zal dit enkele seconden in
beslag nemen.

Methode 2: 2.4 GHz + 5 GHz
Als u voor methode 2 heeft gekozen dient u de WiFi module handmatig te verbinden met uw WiFi
netwerk. Hiervoor dient u de WiFi module in hotspot modus te zetten, onderneem hiervoor de
volgende stappen. Dit stappenplan wordt ook aangegeven in de app zelf (zie fig. 5 en 6).
Start de datalogger opnieuw, druk kort op de knop van de datalogger om de hotspot modus te
starten. De blauwe statusled dient constant blauw te branden.
Ga vervolgens naar de WiFi instellingen van uw telefoon of tablet en maak verbinding met het WiFi
netwerkt die de naam van het serienummer van de WiFi module heeft.

Keer weer terug naar de ShinePhone app en druk op volgende, op de volgende pagina drukt u op
‘Configuratie’.
U wordt automatisch doorgestuurd naar de loginpagina van de Wifi module, vul de volgende
gegevens in:
Gebruikersnaam:
admin
Wachtwoord:
12345678
Zodra u bent ingelogd bevindt u zich op de configuratiepagina van de Wifi module.
De optie ‘WiFi Mode’ kunt u op ‘Auto’ laten staan; hierdoor zoekt de WiFi module automatisch naar
beschikbare WiFi netwerken.
Bij de optie ‘WiFi List’ kiest u in de lijst naar uw eigen WiFi netwerk. Mocht deze er niet tussen
staan, kies dan voor Search. Mocht uw WiFi netwerk nog steeds niet zichtbaar zijn, kies dan voor
‘Manual’ bij de optie ‘WiFi Mode’. In dat geval dient u uw Wifi netwerknaam (SSID) handmatig in te
vullen bij de optie ‘Wifi Name Input’.
Vul uw het wachtwoord van uw WiFi netwerk in bij de optie ‘WiFi Password’.
Druk vervolgens op Apply waarna de optie verschijnt om de WiFi module te herstarten. Druk op de
knop ‘Restart Immediate’ om de WiFi module te herstarten.
Hierna zal de WiFi module verbonden zijn met het WiFi netwerk en knippert het lampje blauw.
De WiFi module opnieuw instellen

Troubleshooting
Als u een verkeerd wachtwoord heeft ingevuld, een andere internetprovider heeft genomen of het
wachtwoord van uw router of modem heeft gewijzigd, dient u de WiFi module opnieuw te
verbinden.
Zorg ervoor dat uw telefoon of tablet verbonden is met het WiFi netwerk (2.4 GHz).
Stap 1
Voordat u de WiFi module opnieuw in kunt stellen in de app dient u de WiFi module handmatig te
resetten. Dit doet u door middel van het knopje bij het woord ‘Key’ of ‘Reset’ op de Wifi module
ingedrukt te houden totdat tegelijk de kleuren rood/blauw/groen gaan branden.

Stap 2
Vervolgens kunt u bij het tabblad ‘Fabriek’ rechtsboven op het plusje drukken. Druk vervolgens op
datalogger lijst.

Stap 3. U komt op de dataloggerlijst. Leg uw vinger voor een aantal seconden op het grijze veld

totdat er een aantal opties verschijnen.

Stap 4.
Druk dan vervolgens op datalogger configureren.

Ga vervolgens bij stap 5 instellen van ShineWifi-S verder en rond de configuratie af.

Als de melding ‘Datalogger exist” verschijnt staat de WiFi module al de datalogger lijst en zal deze
eerst verwijderd moeten worden. Neem hiervoor contact op met de fabrikant.

Betekenissen statuslampje ShineWifi-S
Rood knipperen: Voeding vanuit omvormer, gereed om toe te voegen
Rood constant branden: ShineWifi-S defect
Blauw langzaam knipperen: Verbonden met het thuis wifinetwerk
Blauw constant branden: ShineWifi-S zend wifisignaal uit
Groen knipperen: Verbinding wordt geblokkeerd door router (vermoedelijk firewall)
Groen constant branden: Verkeerd wachtwoord of wifisignaal zwak
Een keer drukken: terug naar normale status

