SOLAX POCKET WIFI INSTALLATION

Tjek at WiFi enheden er ordentlig installeret (må kun installeres når inverteren er frakoblet).

Tilkobling til SolaX-Portalen sker ved at WiFi monitoreringen aktiveres (fungerer ved at sende data til
Xcloud).

POCKET WIFI ENHEDEN HAR KUN EN RÆKKEVIDDE PÅ 10 METER
rækker dette ikke må en ekstra router installeres

S/N nummer findes på siden af inverteren

HUSK : navnet på den router som skal benyttes samt den respektive adgangskode/”key”.
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I det følgende dokument er hele proceduren beskrevet : http://www.solarfuturepro.dk/assets/solax-wifisetting-for-x-hybrid.pdf
Fra en PC/Laptop eller en iPad åbnes ”Åbn Netværks-delingscenter” vælg ”Solax_XXXXXXXX” eller på
iPaden ”Indstillinger” ”WiFi” vælge ”Solax_XXXXXXXX”.
Åben en browser og skriv 11.11.11.1 og tryk ”Enter” - derefter ses dette vindue :

skriv ”admin” under navn samt ”admin” som adgangskode og tryk ”Log ind” – så skulle browseren vise dette
følgende :

WiFi SN på inverteren vises (som står på siden af inverteren), ved siden af MAC adressen, tryk ”Find AP”,
hvorefter vælges den router, som ønskes tilkoblet, skrive adgangskoden til denne router ud for Key: Derefter
tryk ”Save&Reboot” og der burde være forbindelse. Derefter vil den gule diode på display’et blinke kort med
ca. 20 sekunders mellemrum og monitoreringen fungerer.
Denne video på engelsk viser hele proceduren : https://www.youtube.com/watch?v=LVylz5mHT3M
videoen kan oversættes ved at tykke undertekster - dansk.
Besøge hjemmesiden http://www.solax-portal.com via en computer, og ”Sign Up”.
Hvis du ønsker at følge med i el-produktionen fra en mobil enhed kan SolaX X-Monitoring App downloades
til mobil eller tablet / iPhone eller iPad (klik på App – se røde pil nedenfor:
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Registrere inverteren med WiFi SN nummer (som netværket har fanget)
Som standard kalder vi anlægget adressenavnet (alt med små bogstaver og uden æøå) og som kode bruges
”abcd1234” dermed er det enklere for alle når vi ved evt. problemer skal logge ind udefra.
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SolaX Portalens brugermanual : http://www.solarfuturepro.dk/assets/solax-portal-user-guide.pdf

Opstår et problem, som ikke kan løses så ring til support på +45 2510 0158 eller skriv til
support@solarfuturepro.dk
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