Instellen Growatt ShineWifi (Type JPC en Type XGD)
Open de ShinePhone App
Tik vervolgens op [ACCOUNT] rechtsonder van uw scherm

U ziet nu de volgende weergave zoals hieronder, tik op [CONFIGUREER WIFI DATALOGGER]

TESTACCOUNT

Er wordt nu gevraagd om het serienummer [SN] van de datalogger. Deze staat op de achterkant van
de wifi stick, of deze vindt u terug op de verpakking van de wifi stick. Het serienummer begint met
JPC-xxxxxxx of met XGD-xxxxxxx. Vul deze in en klik op [BEVESTIGEN].

Er wordt nu gevraagd om welk type datalogger dit gaat. Kies hiervoor [WiFi-S/X].

U komt nu in het scherm waarin gevraagd wordt om een routerverbindingsmodus te kiezen. Kies
hiervoor [METHODE 2: 2.4GHz+5GHz].

De volgende stap is om de datalogger (wifi stick) in de [HOTSPOT -MODUS] te zetten. Dit doet u door
het zwarte rubberen dopje van de wifi stick af te halen. Hierachter zit namelijk een knopje. U zult
deze rood zien knipperen. Druk het knopje met een puntig voorwerp voor 1 seconde in. Het rode
lampje zal vervolgens continu blauw branden. Druk daarna op [VOLGENDE] in de ShinePhone App.

Er wordt nu gevraagd om de status te controleren van de datalogger (wifi stick). Controleer of de
blauwe LED van de datalogger continu aan is en klik vervolgens op [VOLGENDE].

In het volgende scherm wordt gevraagd om uw toestel (mobiele telefoon/iPad/Tablet…) te verbinden
met de [WiFi-Hotspot].
LET OP!!!
BIJ ANDROID APPARATEN:
Klikt u op Connect the WiFi module>> en vervolgens zoekt u naar de desbetreffende datalogger die
begint met JPC-xxxxxxx of met XGD-xxxxxxx. Maak verbinding met dit netwerk. Er zal aangegeven
worden dat het netwerk waarmee u wil verbinden geen internettoegang heeft. Dat klopt, het betreft
hier een lokale verbinding. Klik op [Verbinding maken] en keer terug naar de ShinePhone App. Klik
vervolgens op [Volgende].
Bij APPLE APPARATEN:
Hier zult u uit de ShinePhone App moeten en vervolgens naar uw instellingen. Ga naar uw wifi
instellingen waarbij u de lijst met beschikbare netwerken in de buurt kunt zien. Vervolgens zoekt u
naar de desbetreffende datalogger die begint met JPC-xxxxxxx of met XGD-xxxxxxx. Maak verbinding
met dit netwerk. Wacht vervolgens ongeveer een minuut totdat uw apparaat verbonden is met het
netwerk, keer vervolgens terug naar de ShinePhone App. Klik vervolgens op [Volgende].

Nu uw toestel verbonden is met het netwerk van de datalogger, krijgt u de mogelijkheid om de
datalogger te verbinden met uw WiFi-netwerk. In het volgende scherm dat hieronder wordt
weergegeven klikt u op [CONFIGURATIE]. Er opent een interface settings pagina van Growatt.

Vul de gegevens in het rode kader in en druk vervolgens op [APPLY]. Vervolgens wordt er
aangegeven dat de instellingen zullen worden opgeslagen. Klik nu op [RESTART IMMEDIATELY].

