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Optie 1: Via Sems Portal app
1. Schakel de Wi-Fi-omvormer (of Ezlogger Pro WiFi) in
2. Als u een Wi-Fi-omvormer configureert, zorg er dan voor dat de gele  

led op de voorkant knippert
3. Schakel de Wi-Fi-router in
4. Zoek naar het trefwoord ‘SEMS Portal’ in de Google Play Store of Apple App Store, 

download en installeer gratis de nieuwste versie van het monitoringssysteem.

Configureer draadloos network

Druk rechtsonder op 
‘Wi-Fi Configuration’  

Of klik op het WiFi icoon Schakel de omvormer in en 
druk ‘next’ 
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Druk op‘ Go into  
WLAN setting interface’ 

Selecteer je Wi-Fi netwerk.

Maak verbinding met 
Solar-WiFi . (Wachtwoord: 
12345678) en ga terug naar 
de app.

Voer je wachtwoord in  
en druk op ‘Set’

* Als u een specifiek IP-
adres voor de omvormer 
wilt instellen, schakel dan 
DHCP uit en voer handmatig 
het IP-adres in, enz.

Druk op ‘Next’ 
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Lees de tips vóórdat  
je op ‘OK’ drukt. 

Als het niet lukt, druk dan 
op ‘Reconfigure’ of bekijk 
‘configuration help’.

Volg de instructies op en 
probeer het nogmaals
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Optie 2: Via Browser 
1. Schakel de Wi-Fi-omvormer in.
2. ls u een Wi-Fi-omvormer configureert, zorg er dan voor dat de gele led op  

de voorkant knippert.
3. Schakel de Wi-Fi-router in.
4. Schakel de wifi van de laptop in.

Configureer draadloos network

01 02Maak verbinding met 
‘Solar-WiFi’ of ‘Solar-WiFi*’ 
(Wachtwoord: 12345678).

* staat voor de laatste 8 
karakters van het serie-
nummer van de omvormer.
Ga naar website: 
http://10.10.100.253

Vul in bij User name: ‘admin’ 
en bij Password ‘admin’
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Druk op ‘Start setup’

Vul het ‘password’ in van je 
eigen Wi-Fi netwerk

Selecteer je eigen Wi-Fi 
router SSID en druk op ‘Next’

Druk op ‘Complete’ en het 
configuratieproces 
zal voltooien
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Veelgestelde vragen

Ik kan het wifi-signaal van solar-wifi niet vinden
1. Zorg ervoor dat de omvormer is ingeschakeld en de antenne is geïnstalleerd;
2. Ga dichterbij de omvormer staan;
3. Start de omvormer opnieuw;
4. Voer de ‘WiFi-Reload’ uit via de knop op de voorkant van de omvormer.

Ik kan geen verbinding maken met Solar-WiFi
1. Probeer wachtwoord ‘12345678 ’;
2. Start de omvormer opnieuw;
3. Voer de ‘Wi-Fi-reload’ uit en probeer het wachtwoord ‘12345678’ opnieuw.

Ik kan geen verbinding maken met Solar-WiFi
1. Probeer ‘admin’ als gebruikersnaam en wachtwoord;
2. Voer de ‘WiFi Reload’ uit en probeer admin / admin opnieuw;
3. Herhaal stap 2 nogmaals.
4. Zit je op de website http://10.10.100.253?

Ik kan de SSID van de router niet vinden op de zoekpagina
1. Plaats de draadloze router dichter bij de omvormer of voeg een Wi-Fi-repeater toe als het 

ontvangst van de Wi-Fi te laag is. Start vervolgens Wi-Fi opnieuw op de pagina “Beheer”.
2. Maak verbinding met het netwerk van de Wi-Fi en ga vervolgens naar de pagina 

“Routerconfiguration”. Controleer het communicatiekanaal. Als de waarde hoger is dan 13, 
verander deze dan in een waarde lager dan 13

Na de config.  knippert de gele led 2x regelmatig binnen 1,6 sec.
1. Start de omvormer opnieuw;
2. Maak verbinding met Solar-WiFi en log opnieuw in, controleer de ‘SSID‘ in ‘Security mode’. 

Kijk of het type en het password overeenkomt metd ie van de wifi-router; 
3. Maak verbinding met de Wi-Fi-router en log in om te controleren of de verbinding met 

het maximale aantal apparaten is bereikt of niet, en om te controleren welk kanaal het 
gebruikt.

4. Start de Wi-Fi-router opnieuw;
5. Verplaats de Wi-Fi-router dichter bij de omvormer of gebruik een Wi-Fi-repeater.

Na de config. knippert de gele led 4x regelmatig binnen 1,6 sec.
1. Maak verbinding met de Wi-Fi-router en check of de app werkt.
2. Start de wifi-router en de omvormer opnieuw;

Na de config. brandt de gele led continu, maar de status van het 
PV-station op het portaal is nog steeds actief.

1. Wacht 10 minuten en controleer de status opnieuw op de portal.
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