Beste klant
Hierbij een korte handleiding om de verbinding te herstellen tussen uw datalogger en uw internet.

Stap 1: schrijf een aantal zaken op zoals:
•
•

Wifinetwerknaam + wifiwachtwoord
Serienummer datalogger + cc-code

Stap 2: doe de configuratie enkel als de omvormer spanning krijgt door de panelen, door de
dag (groen status lampje op de omvormer)
Stap 3: check de ledkleur code van de datalogger
Rood knipperend: de datalogger krijgt voeding van de omvormer
Groen knipperend: verkeerd wachtwoord ingegeven
Blauw knipperend: de verbinding is ok
Blauw vast brandend: Configuratiemodus wifi

—> Groen: verkeerd wachtwoord ingegeven of een slecht netwerk

→Rood: de datalogger krijgt voeding van de omvormer

→Vast blauw :de datalogger is klaar voor configuratie

Stap 4: nu moet je eerst het rubbertje verwijderen, (misschien is deze al verwijderd) dan met
een tandenstoker of een paperclip de knop indrukken zodat de datalogger van kleur
verspringt naar BLAUW.

Stap 5: nu gaat de datalogger van kleur veranderen naar de AP-modus —>Blauw vast led

Stap 6: Nu is de datalogger klaar voor configuratie en gaat hij een wifisignaal uitzenden dat
begint met JPC
Stap 7: verbind uw toestel (gsm, tablet, laptop) met de wifiverbinding van de datalogger.
→ Als hij een code vraagt geef je: ‘12345678’

Stap 8: Surf op het internet (waarschijnlijk krijg je dan een pop-up dat je geen internet hebt,
negeer dat) typ als adres in →192.168.10.100

→ Geef als adres 192.168.10.100 en druk op enter.

Stap 9: meld u aan op de pagina van de datalogger en geef het volgende in → USERNAAM:
admin —> PASSWORD:12345678

—> USERNAAM: admin —> PASSWORD:12345678
Stap 10: controleer of datalogger nog steeds blauw vast brand?
Stap11:
- Check even of auto aangeklikt staat
- Klik op search zodat bij wifiname/ wifilist uw netwerk komt te staan.
- Gebeurd dit niet klik op het pijltje naar onder en klik uw netwerk aan
- Selecteer uw wifinaam in en paswoord en druk op apply
-

Let op hoofdletters en speciale tekens in uw paswoord!

Stap 12: Druk op RESTART IMMEDIATELY.

Stap13: en nu zal u zien dat u terug op de admin pagina wordt gestuurd. Nu gaat de
datalogger de verbinding herstellen

Stap13: Controleer of de datalogger een blauw flikkend lichtje aangeeft

Nu heeft u normaal terug verbinding. Wacht 5 min af en controleer de ShinePhone app.
Als het niet gelukt is, kan u deze handelingen best herhalen. Indien u dan nog problemen
ondervindt, mag u ons contacteren voor een betalende interventie of om een nieuwe stick
op te sturen tegen betaling (indien geen garantie meer geldig is).

