
 Beste Wij wensen je alvast te bedanken voor het vertrouwen dat je in ons stelde. 
 Wanneer u van internet provider verandert/een nieuwe modem krijgt, dient het nieuw wifi 
 netwerk ingesteld te worden in de omvormer. 
 Het verlies van de internet verbinding belemmert de werking van de omvormer niet. 
 Natuurlijk is het wel jammer dat we de opbrengst van onze panelen niet meer kunnen 
 controleren. 

 We hebben een stappenplan opgesteld om je hierin te begeleiden. 

 Hoe stellen we het nieuwe WIFI-netwerk in? 

 1. Zorg ervoor dat de wifi-dongle in de omvormer is geplaatst en dat u een laptop hebt die 
 toegang heeft tot wifi. 
 2. Ga met uw laptop/gsm naar de wifi-instellingen en druk op het wifi-pictogram als hieronder: 
 Het is hierbij essentieel dat u zich met uw laptop in dezelfde ruimte als de omvormer bevindt 

 3. Opties zoals hieronder zouden moeten verschijnen. Probeer : Solis_5AXXXXXXXXX 



 4. Druk erop en klik op verbinden zoals hieronder getoond: 

 5. Ze gaan een paswoord vragen, deze is :  123456789 
 6. Open de browser en typ in de URL-balk in de volgend IP-adres:  10.10.100.254 



 7. Hier zal er een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd worden, 
 voer dan:  admin  in en  123456789  als wachtwoord in en druk op inloggen. 

 8. U zal volgend scherm krijgen : 



 9. Selecteer hierbij Quick Set, daarna search. 
 , daarna klik je op refresh en zie je verschillende namen van wifi-netwerken. 



 10. In de lijst dient u uw eigen wifi netwerk terug te vinden. Selecteer deze (zoals Baltisolar  in 
 dit voorbeeld). Wanneer u uw wifi netwerk niet in de lijst ziet staan druk dan op Refresh. Eens u 
 uw wifi netwerk heeft geselecteerd druk dan op OK. 

 11. Klik op de  het boogje , omdat het helpt om het wachtwoord te zien terwijl u typt. Voer het 
 wachtwoord voor de wifi van je huis in en druk op OK. 



 12. U zal het volgende scherm verkrijgen U hoeft hier niets aan te klikken of te wijzigen. 

 Zo is het nieuwe wifi netwerk ingesteld. 
 Het kan hierbij even duren tot we de data opnieuw doorkrijgen in de app. Wij hopen u hiermee 
 geholpen te hebben 
 Mocht je nog vragen hebben, dan horen we het graag. Met vriendelijke groeten Het Balti-team 


