Stappenplan voor Wifi-installatie en aanmelding
van Growatt omvormers WiFi modules met
serienummer ( 4KXXXXXXXX SN )

INSTALLATIE INFO
- Oudere WiFi-modules zijn te herkennen aan het volgende serienummer
( AHXXXXXXXX SN ) - ( voor configuratie zie ander stappenplan )
- Nieuwere WiFi- modules zijn te herkennen aan het volgende serienummer
( 4KXXXXXXXX SN )

De registratie en verbindingsinstellingen van de 2 versies verschillen van elkaar. Na onderzoek is gebleken dat bij sommige
merken van mobiele toestellen, er problemen opduiken bij de registratie.
De registratie ( aanmaken van account ) op het server portaal ( server.growatt.com )
dient enkel te gebeuren via de PC of laptop !
NOTA: De registratie kan NIET via tablet of mobiele telefoon, en dit is voor zowel de ShinePhone App of de browser!
De configuratie van het netwerk dient via de ShinePhone App te gebeuren.

INSTALLATIE INFO
Indien u van internetprovider bent veranderd, dient u de instellingen opnieuw te doen van de Shine-WiFi module van
Growatt zodat de omvormer terug de data kan doorsturen naar het online portaal van Growatt.
- Als eerste dient u de antenne te resetten (de antenne mag aan de omvormer aangesloten blijven )
dit gebeurd als volgt:
- Op de antenne vindt u een rubberen stofkapje ( al dan niet aangeduid met een streepje en de letters KEY )
- Trek voorzichtig het stofkapje uit de antenne, hierachter bevind zich de resetknop.
- U kan de antenne nu resetten door met een scherp voorwerp, de resetknop 10 sec in te houden.
- Indien u dit gedaan heeft, kan u achteraan in deze handleiding kijken om de omvormer terug te koppelen aan uw
internet netwerk.

CONNECTIE Stap 1
- Installeer de ShinePhone App door met uw mobiel toestel te surfen naar
http://server.growatt.com/app/xml/download_growatt.png.jsp
- of door deze QR code te scannen:
Selecteer dan het juiste besturingssysteem van uw toestel door te klikken op de
blauwe knop die van toepassing is.

REGISTRATIE Stap 1
! Let op : het mobiele toestel moet verbonden zijn met het netwerk waarmee de omvormer verbinding moet maken
( dus het netwerk van de klant )
- Open de Shine Phone app
en klik op “Register”
- Voer het land in
( verplicht veld )
- Het invullen van de stad is
Optioneel
-klik op ‘next’ rechts boven

REGISTRATIE Stap 2
Vul de gegevens in als volgt:
- User name:
afstemmen met gebruiker
- Password:
afstemmen met gebruiker
- Phone number: gsm nummer van de klant
- U dient ook ‘agree’ aan te vinken om verder te kunnen gaan.
- Hierna klikt u op ‘Next’ rechts boven

REGISTRATIE Stap 3
- datalog sn:
Serienummer ( zie verpakking WiFi/Lan module )
- datalogger checkcode:
Check Code ( zie verpakking WiFi/Lan module )
Je kan deze codes manueel ingeven of de streepjescode scannen door te
klikken op de knop ‘Scanning a barcode’
Zorg wel dat je beide streepjescodes tegelijk in beeld hebt.

REGISTRATIE Stap 4
- Zorg dat je in de buurt staat van de omvormer zodat je de LED’s op de
module kan zien.
- Geef de netwerknaam in waarmee de omvormer verbinding dient te
maken en het paswoord van dit netwerk.

- Klik dan op ‘configure’.

CONNECTIE Stap 2
- Zorg ervoor dat het mobiel toestel verbonden is met het
WiFi netwerk van de klant
- Log in met de gegevens van het account dat je net heb
aangemaakt tijdens de registratie
- User name:
- Password:

afstemmen met gebruiker
afstemmen met gebruiker

CONNECTIE Stap 3
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt
geadviseerd om uit te loggen en dan opnieuw in te
loggen. De omvormer is dan zichtbaar is de app waarbij
ook de verbindingsstatus en het serienummer worden
weergegeven.
In het begin zal de status “Disconnected” aangeven,
maar dit zal veranderen na enkele minuten. Elke 5
minute worden er gegevens van de omvormer
doorgestuurd naar het server.growatt.com.
Het kan dus minstens 5 minuten duren alvorens de
status veranderd.
Indien de status na 10 minuten nog niet is veranderd,
gelieve opnieuw uit te loggen en weer in te loggen ter
controle.

CONNECTIE INFO
- Indien de blauwe LED snel knippert, is de verbinding nog niet gebeurd.
- Indien de blauwe LED langzaam knippert, is de WiFi-module succesvol verbonden met de router en de Growatt Shine
server.
NOTA:
Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt geadviseerd om uit te loggen en dan opnieuw in te loggen. De
omvormer is dan zichtbaar is de app waarbij ook de verbindingsstatus en het serienummer worden weergegeven.
In het begin zal de status “Disconnected” aangeven, maar dit zal veranderen na enkele minuten. Elke 5 minute worden
er gegevens van de omvormer doorgestuurd naar het server.growatt.com.
Het kan dus minstens 5 minuten duren alvorens de status veranderd.
Indien de status na 10 minuten nog niet is veranderd, gelieve opnieuw uit te loggen en weer in te loggen ter controle.

CONNECTIE INFO
Uitloggen doet u als volgt:
- Selecteer uw profile door te
klikken op het icoontje rechts
onderaan in de app.
- Hier kan u op ‘Sign Out’
klikken om uit te loggen.

NOTA:

Voor iOS / Apple toestellen

Voor Android toestellen

CONNECTIE INFO
Verbinding opnieuw intellen
doet u als volgt:
- Selecteer uw profile door te
klikken op het icoontje rechts
onderaan in de app.

- Hier kan u op ‘ShineWiFi
Configuration’ klikken

Geef de serienummer in
van de module en klik op
‘next’

Geef de netwerknaam in
en het paswoord. Let op
dat het toestel ook
verbonden is met dit
netwerk !

GEBRUIKS INFO WEB PORTAAL
- U kan ook altijd inloggen via het web portaal zelf door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te geven.
- Als derde gegeven, dient u telkens wanneer u opnieuw inlogt, de verificatiecode over te typen die op het scherm
verschijnt.
- Hierna klikt u op ‘Sign In’

gebruikersnaam
paswoord

FAQ
• Indien het aanmelden niet met een eigen toestel lukt, gebruikt het toestel van de klant.
•

Dit heeft al een connectie met de klant zijn netwerk en zal dus ook niet aanzien worden als gevaar door eventuele beveiligingen die bij de klant
van toepassing zijn.

• De connectie is verbroken
•
•
•

Zet de omvormer uit.
Trek de stekker van de router uit het stopcontact.
Als de omvormer volledig is uitgeschakeld, mag u deze terug inschakelen en hierna terug de stekker van de router insteken.

