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Handleiding instellen Wifi en beveiliging Omnik omvormers 
 
Stappenplan voor het wijzigen van jouw inloggegevens voor de Omnik omvormer en het 
beveiligen van het AP_Netwerk 

 

 Stap 1: Verbinding maken 
 
Microsoft Windows 10 
Zoek rechts onderin het scherm in de taakbalk naar het volgende icoon (Wi-Fi):  
Dit is het icoon van de beschikbare draadloze netwerken binnen bereik.  
 

• Klik op dit icoon. 
 
Apple IOS 
Zoek bovenin het scherm in de menubalk naar het volgende icoon (Wifi):  
Dit is het icoon van de beschikbare draadloze netwerken binnen bereik.  
 

• Klik op dit icoon. 
 
 
Als het goed is zie je in de lijst een netwerk staan dat 
begint met ‘’AP_’’ gevolgd door een cijfercombinatie.  
 

• Klik op dit netwerk. 

• Klik vervolgens op “Verbinding maken”. 
 
Jouw computer/ laptop/ tablet maakt nu verbinding 
met dit netwerk. Dit kan 30 seconden duren.  
 
Indien je het AP_ nummer niet kan vinden zie:  
“Stap: AP_Nummer zoeken” op bladzijde 11. 
 
 
Wanneer de verbinding succesvol is komt er “Geen 
internet, open” te staan (zie de afbeelding rechts). 
 
Het klopt dat je via dit netwerk geen toegang tot het 
internet heeft. Je bent namelijk alleen verbonden 
met de omvormer. 
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 Stap 2: Inloggen omvormer 
 
Start de internetbrowser (bijvoorbeeld Chrome, Safari of Internet Explorer). Klik in de URL-balk die 
links bovenin de browser staat weergegeven. Dit is het veld waar je normaal gesproken ook 
webadressen invoert (zie onderstaande afbeeldingen).  
 

• Typ in de URL-balk het netwerkadres 10.10.100.254 in. Druk vervolgens op Enter. 
 

 
URL-balk bij Google Chrome 
 

 
URL-balk bij Safari 
 

 
URL-balk bij Internet Explorer 

 
Hierna komt er automatisch een pop-up scherm tevoorschijn waar je een gebruikersnaam en 
wachtwoord moet invullen van de omvormer (zie onderstaande afbeeldingen voor een voorbeeld). 
 
LET OP! Als je de inloggegevens nog nooit hebt aangepast zijn deze als volgt: 
 

Gebruiksnaam:   admin  
Wachtwoord:   admin 

 

Login scherm bij Google Chrome 
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Login scherm bij Safari 
 

Login scherm bij Internet Explorer 
 

 

• Klik vervolgens op ‘Inloggen’ of ‘OK’.  

Je bent nu ingelogd op de omvormer. Afhankelijk van de softwareversie kan het menu er anders 

uitzien. Het versienummer van de software vind je onderaan het scherm (zie de afbeeldingen op de 

volgende pagina voor de twee mogelijkheden).  
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Zie je alleen Chinese tekens in beeld, dan kun je rechts bovenin het beeld de taal wijzigen naar Engels 

(Nederlands is niet beschikbaar).  

 
Versie 1.0.01 tot en met 1.0.04 
 

Als je versie 1.0.01 t/m 1.0.04 hebt, dan komt onderstaand menu in beeld. Ga bij versie 1.0.01 t/m 
1.0.04 verder naar stap 3. 
 

 

 
 

Versie 1.0.05 tot en met 1.0.09 
 

Als je versie 1.0.05 t/m 1.0.09 hebt, dan komt onderstaand menu in beeld. Ga bij versie 1.0.05 t/m 
1.0.09 verder naar stap 5. 
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 Stap 3: Inloggegevens t/m versie 1.0.04 
 
Ga naar de optie ‘Account’ in de linkerkant van het menu. Het onderstaande scherm komt nu in 
beeld. 
 
Hier wijzig je de standaard 
gebruikersnaam en wachtwoord in 
een nieuw en gepersonaliseerde 
gebruikersnaam en wachtwoord.  
 
Je kunt ervoor kiezen alleen het 
wachtwoord te veranderen en de 
gebruikersnaam ‘admin’ te laten. Kies 
je hiervoor, vul dan wel alle velden in. 
Bij de ‘New user name’ vul je dan 
‘admin’ in. 
 
 

• Vul bij ‘New user name’ de gewenste gebruikersnaam in. 

• Vul bij ‘Re-enter user name’ nogmaals jouw gebruikersnaam in. 

• Vul bij ‘New password’ een nieuw zelfgekozen wachtwoord in (bijvoorbeeld hetzelfde 
wachtwoord als jouw Wifi netwerk). 

• Vul bij ‘Re-enter password’ nogmaals je wachtwoord in.  

• Klik vervolgens op ‘Save’. 
 
Tip: Schrijf het gewijzigde wachtwoord voor jezelf op en bewaar deze zorgvuldig.  
 
Als de nieuwe inloggegevens voor de 
omvormer succesvol zijn opgeslagen 
komt het hiernaast weergegeven 
scherm in beeld. 
 

• Klik op ‘Restart’. 
 
De Wifi kaart wordt nu opnieuw 
opgestart.  
 
 

 
Het hiernaast weergegeven scherm 
komt in beeld als de Wifi kaart 
succesvol opnieuw opgestart is.  
 
De inloggegevens van de omvormer 
zijn nu succesvol aangepast.  
 
Ga verder naar stap 4 
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 Stap 4: Wifi instellingen t/m versie 1.0.04 
 
Om ervoor te zorgen dat buitenstaanders niet kunnen inloggen op het Wifi netwerk van de 
omvormer, raden wij aan om het Wifi netwerk van de omvormer te beveiligen. 
 

• Klik in het menu aan de linkerkant op 
de optie ‘Advanced’. 

• Klik in het menu aan de linkerkant 
onder ‘Advanced’ vervolgens op de 
optie ‘Wireless point’. 
 

Je krijgt nu het hiernaast weergegeven 
scherm te zien. 

 

• Verander vervolgens achter 
‘Encryption mode’ de optie ‘Disable’ 
naar de optie ‘WPA2-PSK’. 

 
Er komen nu meerdere opties in beeld te 
staan, zoals in de volgende afbeelding staat 
weergegeven. 
 

• Vink bij de ‘WPA encryption’ de optie 
‘AES’ aan. 

• Vul in het lege vak onder de optie van 
‘AES’ een zelfgekozen wachtwoord in 
(bijvoorbeeld hetzelfde wachtwoord 
als jouw Wifi netwerk). 

 
Met dit wachtwoord wordt de Wifi verbinding 
van de omvormer beveiligd. Het wachtwoord 
is benodigd om verbinding te maken met het 
AP_Netwerk van de omvormer. Schrijf het 
gewijzigde wachtwoord voor jezelf op en 
bewaar deze zorgvuldig. 
 

• Klik op ‘Save’ om de Wifi instellingen 
op te slaan. 

 
De Wifi instellingen en inloggegevens zijn 
succesvol aangepast. Test of je in kunt loggen 
met jouw zelfgekozen inloggegevens. 
 
Kun je niet inloggen? Controleer dan of je nog 
verbonden bent met het AP_Netwerk van de omvormer. Probeer daarna nogmaals in te loggen. Let 
erop dat het wachtwoord van het AP_Netwerk en de gebruikersnaam en het wachtwoord van de 
omvormer hoofdlettergevoelig zijn! 



 
 

Geas Energiewacht 
Spoordijkstraat 60, 7521 CA Enschede 

Postbus 556, 7500 AN Enschede 

 
 

7 
 

 
Dit is het einde van de handleiding t/m versie 1.0.04. De omvormer is 
nu goed beveiligd. 

 
 Stap 5: Instellen beveiliging vanaf versie 1.0.05 
 
Om ervoor te zorgen dat buitenstaanders niet kunnen inloggen op het Wifi netwerk van de 
omvormer, kun je het Wifi netwerk van de omvormer beveiligen en de inloggegevens van de 
omvormer aanpassen. 
 

• Ga in het linker menu naar 
‘Wizard’. 
 

• Klik in de eerste stap van de 
wizard op ‘Start’ om naar de 
volgende stap te gaan. 

 

 

 

Je bent nu bij de 2de stap van de Wizard aangekomen. 

• Selecteer jouw eigen Wifi 
netwerk waarmee je verbinding 
met het internet hebt (zie het 
voorbeeld hiernaast). 

• Klik op ‘Refresh’ als je geen lijst 
met Wifi netwerken ziet. 

 
De ‘Network name’, ‘Encryption 
method’ en ‘Encryption algorithm’ 
worden automatisch ingevuld onder 
‘Add wireless network manually’. 
Als jouw eigen Wifi netwerk niet in de 
lijst staat kun je deze ook handmatig 
invoeren onder ‘Add wireless network 
manually’. 
 

• Klik vervolgens op ‘Next’ om 

naar de volgende stap te gaan. 

 
Je bent nu bij de 3de stap van de Wizard aangekomen. 
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• Voer het wachtwoord van je 

huidige Wifi netwerk in. 

• Voer het wachtwoord van je 

huidige Wifi netwerk nogmaals 

in. 

• Klik vervolgens op ‘Next’ om 

naar de volgende stap te gaan. 

 

Je bent nu bij de 4de stap van de Wizard aangekomen.  

De instellingen bij deze stap staan al 

goed en hoeven niet aangepast te 

worden. 

• Klik op ‘Next’ om naar de 
volgende stap te gaan. 

 
 

 
 
 

Je bent nu bij de 5de stap van de Wizard aangekomen.  

Je kunt hier de beveiliging voor jouw 

Omnik Omvormer instellen. 

 

• Vink het vakje aan bij ‘Change 
the encryption mode for AP’. 

 
Er komt nu achter ‘Encryption mode’ 
de optie ‘Disable’ te staan. 
 

• Verander hier de optie 
‘Disable’ naar ‘WPA2-PSK’. 
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Er komen nu meerdere opties in 
beeld te staan, zoals in de afbeelding 
hiernaast is weergegeven. 
 

• Vink bij de ‘Encryption 
algorithm’ de optie ‘AES’ 
aan. 
 

• Vul in het lege vak onder de 
optie ‘AES’ een persoonlijk en 
zelfgekozen wachtwoord in. 

 
 
 
 
Met dit wachtwoord wordt de Wifi verbinding van de omvormer beveiligd. Het wachtwoord is 
benodigd om verbinding te maken met het AP_Netwerk van de omvormer.  
 
Schrijf het gewijzigde wachtwoord voor jezelf op en bewaar deze zorgvuldig! 
 

• Vink vervolgens het vakje aan 
bij ‘Change the user name 
and password for Web 
server’. 

 
Het hiernaast weergegeven scherm 
komt nu in beeld. Hier kun je de 
standaard ingestelde gebruikersnaam 
en wachtwoord wijzigen in een nieuw 
en zelfgekozen gebruikersnaam en 
wachtwoord, dit is voor het inloggen 
op de omvormer.  
 
Je kunt ervoor kiezen alleen het 
wachtwoord te veranderen en de 
gebruikersnaam ‘admin’ te laten.  
 
Als je dit wilt doen, vul dan wel alle 
velden in. Bij de gebruikersnaam vul 
je dan ‘admin’ in. 
 

 

• Vul bij ‘New user name’ de gewenste gebruikersnaam in. 

• Vul bij ‘Re-enter user name’ nogmaals jouw gebruikersnaam in. 

• Vul bij ‘New password’ een nieuw zelfgekozen wachtwoord in. 

• Vul bij ‘Re-enter password’ nogmaals je wachtwoord in. 

 
Schrijf de gewijzigde inloggegevens voor jezelf op en bewaar deze zorgvuldig! 
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• Klik op ‘Next’ om naar de volgende stap te gaan. 
 

Je bent nu bij de 6de stap van de Wizard aangekomen.  

Wanneer de inloggegevens voor de 
omvormer succesvol zijn opgeslagen 
komt het hiernaast weergegeven 
scherm in beeld. 
 

• Klik op ‘OK’. 
 

 

 
 
 
 
Je wordt nu automatisch doorgestuurd, na ongeveer 30 seconden krijg je het onderstaande scherm 
in beeld. Hier kun je opnieuw inloggen met jouw zojuist aangepaste inloggegevens.  
 

 
Test of je in kunt loggen met jouw zelfgekozen inloggegevens. 
 

• Voer bij ‘Gebruikersnaam’ je zelfgekozen gebruikersnaam in. 

• Voer bij ‘Wachtwoord’ jouw zelfgekozen wachtwoord in. 

• Klik op ‘Inloggen’. 
 
Kun je niet inloggen? Controleer of je nog verbonden bent met het AP_Netwerk van de omvormer. 
Probeer dan nogmaals in te loggen, let er op dat het wachtwoord van het AP_Netwerk en de 
gebruikersnaam en het wachtwoord van de omvormer hoofdlettergevoelig zijn! 
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Lukt het niet om in te loggen? In dit geval kun je contact opnemen met Geas Energiewacht door te 
bellen naar: 053 852 85 00 of te mailen naar informatie@geas.nl. 

 

Dit is het einde van de handleiding vanaf versie 1.0.05. De omvormer 

is nu goed beveiligd. 

 

Stap 6: AP_ Nummer zoeken  
 
Je kunt de omvormer vinden door middel van het serienummer van de interne Wifi module. In dit 
onderstaande voorbeeld is het serienummer AP_ 601310020.  

Omniksol TL  
 

1. Houdt de functieknop ingedrukt tot dat E-Totaal tevoorschijn komt. Daarna kun je door 
selecteren door weer op de functieknop te drukken.  

 

 
 

2. Selecteer net zo lang tot dat u onderstaand S/N nummer in beeld krijgt:  
 

 
In bovenstaand geval is uw AP_ nummer: AP_601310020 

 

  

mailto:informatie@geas.nl
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Omniksol TL2:  
1.  

 
 
Druk op de enterknop tot onderstaand scherm verschijnt.  

Achter SN: wordt het AP_ nummer weergegeven.  

 


