ShineLan telepítési útmutató

1. Lan modul kicsomagolása

2. Csatlakoztassa a Lan modult az inverterre RS232 bemeneten majd csatlakoztassa az ethernet
kábelt a Lan modulba.
A Lan modul halvány kéken villog ha megfelelően működik.

Amennyiben az RS232 mellett van egy kapcsoló az alábbi ábra szerint állítsa be a kapcsolókat.

3. Csatlakozás a Lan modulra

Okos telefon vagy laptop segítségével csatlakozzon a Lan
modulra.
Az elérhető Wifi hálózatok között keresse meg a Lan modulon
szereplő YU kezdetű számsort.
Példa a baloldali képen látható. A Lan tartozó jelszó: 12345678

4. A Lan modul konfigurálása a helyi hálózatra
Miután sikeresen csatlakozott a Lan modulra nyissa meg a böngészőt és a kereső sávba írja be, hogy
192.168.10.100 miután betölt felugrik egy ablak ahol meg kell adni a felhasználónevet és jelszót. Az adatok a
következők.
Felhasználónév: admin
Jelszó admin

Az oldal nyelvét a jobb felső sarokban állítsa át angolra.

Kattintson a 4. menüpontra ( STA Interface Setting)

A pirossal jelzett mezők automatikusan kitöltődnek az otthoni hálózata adataival.
Kattintson az Apply gombra

Megjelenik egy ablak ahol a Restart gombra kattintson majd egy betöltő csík jelenik meg, várja meg amíg
100%-ra betölt majd lefrissíti magát.

Ezután vagy automatikusan visszaugrik a menübe vagy frissítse le az ablakot és ellenőrizze az STA Interface
Setting menüpontban, hogy az STA Interface Parameters alatt megjelenik a zöld connect felirat és az alsó
részen a Server Connection State is zöld connect feliratot jelez. Amennyiben igen sikeres volt a telepítés.

5. Szerver regisztráció
Kattintson a 4. System Management menüpontra és jegyzetelje fel a Lan Serial Numberét és Check Codeját.
Ezekre lesz szükség a későbbiekben a szerver regisztrációhoz.
Csatlakozzon le a telepítés során használt eszközével a Lan modulról és csatlakozzon vissza a saját otthoni
hálózatára.
Nyissa meg a böngészőt és írja be a címsorba, hogy server.growatt.com.
Majd kattintson a New User fülre és regisztrálja be a Lant.

Adja meg a szükséges adatokat a regisztrációhoz, az alsó pirossal jelölt két mezőbe írja be a feljegyzetelt
széria számot és check kódot.
datalog sn = Lan széria száma
datalog valicode = Check code

Amennyiben datalog error_datalogSnExist felirat jelenik meg kérjük vegye fel a kapcsolatot a Growatt
szervízzel.

