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Inloggen 

 + E-mailadres + wachtwoord invoeren 
Deze ontvang je van ons in je e-mail. 

 + Inloggen / Login 
Als je het e-mailadres en wachtwoord hebt ingevoerd kun je 
inloggen. Je wordt direct naar het startscherm, ook wel de  
standaardweergave, gebracht. 

 + Registreren / Sign up 
Dit hoef je normaal gesproken niet te doen, je krijgt de  
inloggegevens van ons zodat je direct kunt inloggen. 
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Downloaden + Inloggen

Downloaden 

Je kunt op twee manieren bij je monitoringsapp komen om je eigen zonnestroomsysteem te kunnen monitoren. Je kunt 
via je internetbrowser (vaak gebruikt op de PC/desktop) naar de website gaan van de app óf je installeert de app op je 
smartphone. Deze tweede optie is zowel via de App Store voor Apple-gebruikers als via de Playstore voor Android- 
gebruikers beschikbaar. Hieronder vind je waar je deze apps kunt vinden.

 
 Internetbrowser:  https://www.solaredge.com/mysolaredge

 Android (app):   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner

 Apple/IOS (app):  https://apps.apple.com/nl/app/mysolaredge/id1473952773

https://www.solaredge.com/mysolaredge
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solaredge.homeowner
https://apps.apple.com/nl/app/mysolaredge/id1473952773


Instellen SolarEdge Wifi 

Stap 1:

Open de MySolarEdge monitoringsapp op je smart-
phone/tablet. Linksboven in het scherm staan 3 
streepjes onder elkaar. Als je daar op klikt opent er 
een menu met een aantal keuzeopties.

Stap 2:

Klik op ‘Omvormer Communicatie’ voor het configure-
ren van de Wifi-instellingen. Hierin kun je een ander 
Wifi-netwerk kiezen of je Wifi-wachtwoord wijzigen.

Stap 3:

Scan de QR-Code op de sticker aan de rechterkant 
van je omvormer. (Indien je deze al eerder gescand 
hebt, dan kun je klikken op ‘Doorgaan met de laatst 
gescande QR-code’).

S. Concept, Schaijk
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Toch nog vragen over je zonnestroomsysteem? 
Kijk eens op www.solarconcept.nl/veelgesteldevragen, neem contact met ons op via  
www.solarconcept.nl/contact of bel onze servicedesk via 0486 - 831 400.

Stap 4:

Klik de rode schakelaar (linksonder op de omvormer) 
naar links en laat deze meteen los. Indien je dit lan-
ger dan 1 seconde ingedrukt houdt, activeer je een 
ander commando die hier niet van toepassing is.

Stap 5:

Zodra er een verbinding tot stand is gebracht met je 
omvormer, krijg je het scherm zoals hiernaast te zien. 
Klik op ‘Configureer’ onderaan het scherm.

Stap 6:

In dit scherm krijg je alle beschikbare Wifi-netwerken 
in je omgeving te zien. Kies je eigen Wifi-netwerk en 
voer vervolgens je Wifi-wachtwoord in. Klik daarna op 
‘Aansluiten’ en wacht tot de melding ‘Verbonden’ ver-
schijnt. Hierna kun je het configuratiescherm sluiten.

S. Concept, Schaijk

S. Concept, Schaijk
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[Je Wifi-netwerk]

[Wifi-netwerk 1]

[Wifi-netwerk 2]

S. Concept, Schaijk

[SN]

[Wifi-SSID]
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