Omnik Handleiding installeren WIFI
Aanmeldinstructie omvormer met interne WIFi op WIFI netwerk
1. Monteer de omvormer aan de wand, sluit de string(s) aan d.m.v. de MC-4 connectoren,
sluit de 230Vac aan en activeer de omvormer door de DC-schakelaar naar ‘on’ te
draaien.
2. Druk een aantal malen op de ronde menu-knop (rechts naast het LCD-display) totdat u
in het display ziet:

Noteer dit serienummer, u heeft dit later nodig bij het registreren op internet.

3. Druk nogmaals en u ziet:
!
!
!
(Uiteraard zullen de nummers afwijken).

4. Houdt nu de menuknop voor 5 seconden ingedrukt. Op het LCD-display verschijnt:

5. Druk nogmaals op de menuknop en er verschijnt:

6. Druk nogmaals op de menuknop en er verschijnt:

7. Wacht ca. 5 seconden en dan verschijnt er:

8. Start nu uw laptop, tabloid of smartphone op.
9. Zoek met uw laptop, tabloid of smartphone naar draadloze netwerken en kies het
netwerk aan met de naam ‘AP_501730006’ (of uiteraard een ander nummer).

10. Verbind met dit netwerk.

11. Ga nu naar uw browser en type het netwerkadres 10.10.100.254 in:

12. Er verschijnt een inlogscherm, log in met ‘admin’ en nogmaals ‘admin’.

13. Er verschijnt nu een scherm met ‘Device management’:

14. Druk op ‘Search’, er zal naar beschikbare draadloze netwerken worden gezocht.

15. Kies het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

16. Kies de beveiligingsmethode van uw netwerk en geef het wachtwoord (Key) van uw
WIFI-netwerk op. Kies voor DHCP ‘enable’.

17. De omvormer is nu verbonden met uw WIFI-netwerk en kan data verzenden aan de
Omnik-portal.
18. Ga nu naar uw browser en toets het adres: www.omnikportal.com in, het onderstaande
scherm verschijnt:

19. Ga naar ‘Register now’ en maak een nieuwe account aan.
20. Nadat u bent ingelogd kiest u in het menu voor ‘Add site’, vul hier alle gegevens in
waaronder het serienummer dat u eerder heeft opgeschreven.

De aanmeldprocedrure is hiermee afgerond en u kunt nu via uw laptop, tabloid of
smartphone de prestaties van uw installatie bekijken.
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