
Stappenplan voor Wifi-installatie 
en aanmelding van Growatt 

omvormers



Stap 1

- Sluit de WiFi module aan op de omvormer via de voorziene poort ( RS 232 )
Verbind je laptop met de WiFi module, het serienummer van de WiFi module 
wordt weergegeven als netwerknaam in de lijst met beschikbare netwerken 
rechts onderaan in de taakbalk van uw laptop.

- Om verbinding te maken gebruikt u onderstaande gegevens:

- Gebruikersnaam: admin
- Passwoord: admin



Stap 2

- Open de internetbrowser en voer in de adresbalk het volgend IP adres in 192.168.10.100

- Druk nu op Enter. Uw webbrowser stuurt u door naar het menu van de WiFi module. 



Stap 3

- Klik nu op ‘STA Interface Setting’



Stap 4

- Klik nu op ‘Search’

- Er verschijnt een nieuw 
venster



Stap 5

- Selecteer het juiste WiFi netwerk in de lijst

- Klik op ‘Apply’



Stap 6

- Voer nu het paswoord in 
van de WiFi verbinding 
in het vak langs de vermelding 
‘Passs Phrase’   

- Klik nu op ‘ Apply’



Stap 7

- Om de verbinding te activeren klikt u op 
‘Restart Immediately’   



Stap 8

- Het systeem gaat herstarten om 
de nieuwe instelling toe te passen.

- U dient opnieuw 
Gebruikersnaam: admin
Passwoord: admin
in te geven



Stap 9

- U komt terug op de pagina 
‘STA Interface Setting’

- Hier dient in het groen ‘Connected’ te staan
De WiFi module is nu verbonden met het 
WiFi netwerk dat u heeft geselcteerd.

- Controleer of de site in het vak 
Network Setting op server.growatt.com
staat 



Stap 10

- U klikt nu op ‘System Management’

- Noteer ergens het Serial Number en 
de check code. Deze heeft u nodig om 
stappen 13 & 15 te kunnen vervolledigen.

- Indien u kiest om ook het wachtwoord van 
de WiFi module aan te passen, dient u dit 
deze gegevens ook ergens te noteren.

( We raden u af om deze aan te passen. Dit kan voor 

problemen zorgen bij service in de toekomst )



Stap 11

- Indien u niet automatisch wordt doorgestuurd naar website server.growatt.com dient u zelf deze tekst in te geven in de 
adresbalk van uw browser.  



Stap 12

- Indien het de eerste maal is dat u een Growatt omvormer gaat aanmelden, dient u zich eerst te registreren. 
Dit doet u door te klikken op ‘register’



Stap 13

- Vul uw gegevens in.

- User name : uw e-mail adres 
- Password    : uw inschrijvingsnummer. 

- In het vak Data logger SN : Serienummer in dat u in bij stap 10 heeft genoteerd
- In het vak Data logger verification code : Check Code in die u bij stap 10 heeft genoteerd



Stap 14

- Klik op ‘Device management’, hierna klikt u op ‘Data Logger’
- Vervolgens klikt u op ‘+Add’ om een toestel toe te voegen



Stap 15

- Voer Serial number en Check code in, vervolgens klikt u op ‘Save’

Om een ander toestellen toe te voegen, kan u onder Data logger opnieuw klikken op 
‘+Add’ zoals omschreven in stap 14



Stap 16

- U growatt omvormer is nu geregistreerd, u kan nu verschillende grafieken en schema’s en logboeken oproepen   
betreffende de opbrengst van uw systeem.’


