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U maakt via uw computer, laptop, tablet of smartphone verbinding met de omvormer.
Stap 1
Via Windows klikt u eerst op het volgende icoontje, dat rechts onder op uw scherm staat:
Daarna klikt u op netwerk- en internetinstellingen en kiest u voor Wifi. Daarna verschijnt
onderstaand beeld (kan bij u afwijken).

U kunt verbinding maken met uw omvormer door hier te kiezen voor de verbinding die begint met
AP. Er zal hier gevraagd worden om een wachtwoord. Deze vindt u aan de zijkant van de omvormer.
Hier staat WIFI bij.
!! na dat u dit gedaan heeft, dient u weer verbinding te maken met uw router (eigen netwerk).
Stap 2
Vervolgens gaat u naar de webbrowser. Hier typt u het volgende nummer in: 11.11.11.1 en druk op
enter. Nu zal de webpagina vragen om een gebruikers naam en wachtwoord. In beide vensters kunt
u admin invullen.

Stap 3
In het beginscherm klikt u op wizard

Stap 4
Klik nu op start om de installatie te laten beginnen
Stap 5
Wanneer de installatie voltooit is, klikt op next

Stap 6
Vanaf dat moment gaat de SolaX omvormer opzoek naar de netwerken in uw omgeving. Als het
bereik goed genoeg is, ziet u uw Wifi netwerk in de lijst verschijnen.
U klikt op uw netwerk naam en daarna klikt u op next. (U gaat dus verbinding maken met uw eigen
netwerk)

Stap 7
Daarna vult u uw eigen wachtwoord van uw Wifi netwerk in. Na dat u twee keer uw wachtwoord
heeft ingevoerd, klikt u op next

Stap 8
Wanneer u het wachtwoord goed heeft ingevuld komt u bij het volgende scherm. Hier hoeft u verder
niks in te vullen. U hoeft alleen maar op next te klikken.

Stap 9
Op het scherm die na stap 8 tevoorschijn komt, klikt u op ok.

Stap 10
De omvormer zal zichzelf nu intern uitzetten en opnieuw opstarten. Vanaf dat moment moet de
verbinding weer hersteld zijn. Dit kan 15 tot 40 minuten duren.

Heb ik nu weer verbinding?
Ga naar status zoals hiernaast afgebeeld. Klik vervolgens op
Remote server information. Wanneer hier achter staat:
Pingable. Dan betekent dit dat uw omvormer te benaderen
is.

Vanaf nu zou u weer uw gegevens kunnen bekijken via uw persoonlijke portal!
www.solax.portal.com

