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Stap 1.
Haal de datalogger ShineLink uit de verpakking en maak voorzichtig het zwarte
dopje (Key) los. Hieronder bevindt zich het reset knopje.
Stap 2:
Houd de reset knop 10 sec. ingedrukt en plaats daarna het zwarte dopje terug. De
datalogger reset zichzelf nu. De datalogger start vervolgens opnieuw op. Dit duurt
ongeveer 2 minuten.
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Stap 3:
Plaats de datalogger in de RS-232 poort van de omvormer. Wanneer de omvormer
een RS-232 poort heeft met DIP-switch, dan dient u DIP-1 op “on” zetten
(omhoog zetten) voordat u de datalogger plaatst en vastschroeft. Wanneer de
omvormer een RS-232 poort heeft zonder DIP-switch dan kunt u de datalogger
direct plaatsen en vastschroeven.
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Stap 4:
Nadat de datalogger verbonden is zet u de omvormer aan.
 Het lampje uit AAN: Apparaat is aan het initialiseren
 Het lampje is UIT: Geen apparaat gevonden via RS-232 poort
 Het lampje knippert vaker dan 5 keer per seconde: Het apparaat is gevonden
 Het lampje knippert iedere seconde: Netwerk communicatie verloopt normaal
Stap 5:
Connect nu middels een UTP kabel de RJ45 interface van de ShineLanBox met de
router, en steek de adapter in het stopcontact.
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Nadat u de interface hebt
aangesloten zal de POWER
led aan gaan en de network
led gaan knipperen. Hierna
zal de interface de RF stick
gaan zoeken op het RF
signaal. Mocht dit niet
gebeuren dan kunt u op de
achterkant van de interface en
op de stick beide tegelijk een
knop indrukken zodat de
configuratie-mode gestart
wordt. Hier zullen de stick en
de interface opnieuw proberen te verbinden.
Uw verbinding is goed wanneer een blauwe led langzaam knippert.

Stap 6:
Om verbinding te kunnen maken met de datalogger via een device (smartphone of
tablet) heeft u de ShinePhone applicatie nodig. Ga naar server.growatt.com en
download de applicatie voor uw device. (zie App download iOS of Android).
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Stap 7:
Ga op uw device naar “instellingen” en zet uw WiFi verbinding aan. Verbind nu
met uw thuisnetwerk.
Stap 8:
Ga nu naar de ShinePhone applicatie op uw device. Log hier in met uw
gebruikersnaam en wachtwoord van het Growatt online monitoring account.
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Stap 9:
Wanneer u al een account heeft klikt u na het inloggen via de app op “+” en
vervolgens naar “Datalogger list” of “Collectors”. Vervolgens verschijnt de
datalogger in beeld en klikt u gedurende 3 seconden op de lijst. Er wordt een popup menu weergegeven waar u “Configure datalogger” selecteert.
Stap 10:
Nadat u het serienummer ingevuld hebt met de checkcode klikt u op “DONE”.
Stap 11:
U kunt nu uw opbrengst monitoren via de ShinePhone app.
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Foutmeldingen en extra informatie:
1. Als u een datalogger wilt toevoegen, bewerken, verwijderen of configureren dan
drukt u op de “+” rechtsboven in het scherm. U kunt nu kiezen uit:
1. Add datalogger: een nieuwe datalogger toevoegen
2. Edit datalogger: de datalogger bewerken
3. Delete datalogger: de datalogger verwijderen
4. Configure datalogger: een datalogger koppelen aan uw netwerk en
account
2. Mocht u om wat voor reden dan ook de RF stick opnieuw willen verbinden, dan
kan dat op de volgende manier:
1. Druk kort het knopje op de RF stick en de achterkant van de
LanBox in. Beide apparaten zullen nu in de configuratiemodus gaan.
Mochten beide binnen de maximale afstand staan dan vindt er een
verbinding plaats en zal de configuratieled uitgaan. Nu zal de blauwe led
langzaam knipperen.

Let op: Wanneer u de knop langer dan 6 seconden
ingedrukt houdt zullen de stick en LanBox gereset worden.

De maximale afstand waarin de RF stick met de LanBox
communiceert is 200m zonder obstructie. Is er een muur
tussen de 2 devices dan is de afstand maximaal 50m.
Wanneer er meer obstakels zijn dan is de afstand maximaal
20m. Het kan zijn dat bovenstaande afstanden afwijken
doordat er verschillende soorten obstakels mogelijk zijn.
POT Educatie wenst u een energiezuinige en zeer zonnige toekomst toe!
LET OP: Er kan op generlei wijze enige aanspraak worden gemaakt n.a.v. dit
installatiedocument. Het team van POT Educatie heeft naar eer en geweten dit
document opgesteld als handreiking/service.
Team POT Educatie
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