Instellen Wifi op SolarEdge HD-wave omvormer

1.

De Wifi-module activeren
Druk het rode schakelaartje aan de onderkant naar links (Stand P)
Laat de schakelaar pas los als de blauwe led gaat branden.
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2. Wifi verbinding maken met de omvormer
Zoek het draadloos netwerk van de Omvormer via de laptop of tablet.
Het SSID (netwerknaam) begint vaak met SEDG-73XXXXX

3.

Inloggen op de omvormer
Nadat de Wifiverbinding is gemaakt mot u inloggen op de instellingen pagina via uw browser.
Type hiervoor http://172.16.0.1 in de adresbalk van uw browser.

U ziet dan de volgende webpagina:
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4. Instellingen aanpassen
In het scherm kunnen een aantal instellingen aangepast worden.
De belangrijkste zijn:
- Land en Taal (Country and Language)
- Koppelen (Pairing)
- Communicatie (Communication)

5. Land en Taal instellen
Bij Land en taal, moet voor de optie set Country and Grid gekozen worden voor Netherlands.
Bij de taalinstelling (language) kan u kiezen voor Nederlands.

6.

Koppelen
Klik op “Start Pairing” om het systeem te koppelen. Dit kan enige tijd duren.
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7. Verbinding instellen
Klik op “Communication” voor het instellen van de verbinding.
Kies bij “Server” voor “Lan” als het de omvormer met een kabel verbonden is met de router.
Kies voor “Wifi” als de omvormer draadloos verbonden is.

8. Kies of u via WPS-knop of handmatig verbinding wilt maken.
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9. Kies uw thuisnetwerk
Als u handmatig verbind moet u uw eigen Wifinetwerk kiezen en vervolgens het wachtwoord van
uw wifi netwerk invoeren.
Als de verbinding succesvol tot stand is gekomen controleert u de instellingen in het
“Communictions” scherm.
Bij Server staat dan Wi-Fi, Bij Wi-Fi staat de naam van uw thuisnetwerk.

10. Status controleren
Via de home-page kan u de status van uw omvormer controleren. Klik dan op “Status”. U ziet dan
het volgende scherm.
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