GoodWe WiFi instellen (Type 2)
Nadat de omvormer is geïnstalleerd, dient u deze koppelen met uw draadloze netwerk. U
heeft hiervoor een laptop of computer met WiFi nodig.
In sommige gevallen hebben onze monteurs al gezorgd voor de koppeling. Dit kunt u
controleren op de omvormer: Indien de (oranje) powerLED knippert, is er geen verbinding.
Indien deze constant brandt, dan is de omvormer gekoppeld.

Configuratie

Tijdens het instellen en voor het aanmaken van uw account op de webportal heeft u de
volgende gegevens Nodig:
• Uw draadloze netwerknaam (SSID)
• Het beveiligingstype (Securitymode: WPAPSK; WPAPSK2)
• De encryptiemethode (Tkip of AES)
• Uw netwerkbeveiligingssleutel (wachtwoord)

Uw laptop of tablet verbinden met de omvormer

Gaat u met uw tablet of laptop vlak bij uw omvormer staan. (In dezelfde ruimte.)
Kijk op uw tablet of laptop. Daar ziet u het Wi-Fi netwerk waarmee u verbonden
bent (uw eigen netwerk). Daar behoort nu ook bij te “Solar-Wifi” bij te staan.
Maak verbinding met dit netwerk. Afhankelijk van uw besturingssysteem, kunt klikken op de
netwerknaam, en daarna op <verbinden>, of klikt u met de rechtermuistoets op de
netwerknaam en daarna op <verbinden>.
Als beveiligingssleutel kunt u invullen: 12345678
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Niet zichtbaar

Indien het netwerk “Solar-wifi” niet zichtbaar is, dient u de wifi-module op de omvormer te
herstarten.
•
•
•
•
•

Klik op de pijl-knop op de omvormer, tot in het scherm “ wifi reload” staat.
Druk de pijl-knop nu nogmaals in en houdt deze vast tot er “wifi reloading” komt te
staan. (Dan mag u de knop loslaten.)
Wacht tot er “wifi reloading complete” komt te staan
Kijkt u of “Solar-wifi” nu wel zichtbaar is.
Probeert u nogmaals om uw laptop of tablet te koppelen aan de omvormer

Uw webbrowser

Start uw internet browser (Zoals Internet Explorer, Firefox of Safari)
Typ in de browserbalk het adres: 10.10.100.254 in en druk op enter.
U dienst nu in te loggen
• Gebruikersnaam: admin
• Wachtwoord: admin
• Klik op <OK>.
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Omvormermenu

Nu komt u in het menu van de omvormer.
• Klikt u op <Wizard>
• En vervolgens op <Start Setup> in het nieuw geopende scherm

Kies uw draadloze netwerk

Er opent zich nu een nieuw scherm, met als titel: “Please select your current wireless
network;”
• Klik op <refresh>
• Selecteert u uw netwerk in de lijst
• Klik op <Next>
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Draadloze netwerkgegevens invoeren

In het volgende scherm vult u de beveiligingseigenschappen van uw draadloze netwerknaam
in.
• Bij “Network name (SSID) staat de naam van uw draadloze netwerk
• Controleert u bij Encryption methode (1) of het juiste beveiligingstype is ingesteld
(WPAPSK, of WPA2PSK) en pas dit zo nodig aan
• Controleert u bij Encryption algorythm (2) of het juiste beveiligingstype is ingesteld
(Tkip of EAS) en pas dit zo nodig aan
• Vult u uw wachtwoord (Password) in
• Klik op <Next>
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Foutmelding

Indien er iets fout is gegaan bij het invullen van uw draadloze netwerkgegevens, krijgt u
onderstaande foutmelding. Klikt u op <OK> om de ingestelde gegevens opnieuw in te
voeren.

Setting complete !

Alles is goed ingesteld. Drukt u op <OK> om de instellingen door te voeren in uw Goodwe
omvormer.

Let op:

Indien u een omvormer heeft van het type N-DS dan zal de omvormer ALTIJD direct naar
“Setting complete” gaan, en dus geen foutmelding geven als de instellingen fout zijn.
Als er geen verbinding is met uw wifi dan dient u de stappen opnieuw moeten uitvoeren,
door de handleiding opnieuw uit te voeren.
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