
Growatt ShineWiFi-S
Interne webserver handleiding

Hint 1 Opnieuw configureren verbinding ShineWiFi-S met router

Wanneer u een nieuwe router heeft of het wachtwoord van uw bestaande router wijzigt, dan dient u Shine-

WiFi opnieuw in te stellen naar de fabrieksinstellingen en deze opnieuw te configureren. Werkwijze: 

 - Verwijder de rubberen beschermdop en druk de KEY-knop voor 6 seconden in, totdat alle drie de LED’s 

  lang oplichten. 

 - Log daarna in op uw ShinePhone-account en klik op de “+” aan de rechterkant van de pagina.

 - Druk daarna lang op het serienummer van de datalogger om opnieuw te configureren.

Onderstaande wijzigingen zijn alleen toe te passen door een professionele installateur. Volg de deze instructies 

voor het configureren van de interne webserver indien: de configuratie van de ShineWiFi-S met de ShinePhone 

APP mislukt is, of wanneer het is nodig om een statisch IP-adres in te stellen voor de ShineWiFi-S-module. 

 - Verwijder de rubberen beschermdop en druk kort de KEY-knop in. De blauwe LED zal oplichten.

 - Gebruik uw telefoon of computer om verbinding te maken met het draadloze netwerk dat de ShineWiFi-S 

  module uitzendt. 

 - De netwerknaam / SSID is het serienummer van de ShineWiFi-S module.

Hint 2 Geavanceerde webserver instellingen

1 Login pagina

Nadat verbinding tot stand is gebracht, opent u via de webbrowser op uw telefoon of computer. Vul 

192.168.10.100 in de adresbalk. De gebruikersnaam is admin, het standaard wachtwoord is 12345678.



Via deze pagina kunt u de informatie van het router instellen.

A. De Auto “-modus staat standaard ingesteld. Selecteer uw routernetwerk uit de wifi-lijst. Voer het wacht-

woord in en klik op “Toepassen” om de instellingen op te slaan.

B. Als u de “Handmatige” modus selecteert, voert u de wifi-naam / SSID in en het wachtwoord  in. Klik daarna 

 op “Toepassen” om de instellingen op te slaan.

Normaal gezien blijven deze instellingen de default waarden staan. Indien deze toch worden gewijzigd, laat 

dit dan doen door een  expert.

A. Als een statisch IP-adres voor de ShineWiFi-S-module ingesteld moet worden: selecteer “DHCP” UIT, voer 

 het IP-adres in, de gateway en het Subnet masker van het netwerk waar de ShineWiFi-S module verbinding 

 mee maakt. 

B. Voor het serverdomein en IP-informatie is de standaardinstelling server.growatt.com, wijzig dit alleen   

 samen met een Growatt-servicemonteur.

C. Voor de data intervaltijd, omvormertijd en dataloggertijd: alleen wijzigen wanneer begeleid door een   

 Growatt-servicemonteur.
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Hiermee kan het wachtwoord van de interne webserver van de ShineWiFi-S-module gewijzigd worden. Voer 

het nieuwe wachtwoord in en klik vervolgens op “Toepassen” om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

De ShineWiFi-S-module kan opnieuw opstarten door op deze pagina op “Herstart onmiddellijk” te klikken. Hier-

door worden de nieuwe instellingen direct geactiveerd. Log daarna uit vanaf de interne webserver van uw Shine-

WiFi-module. 

N.B.: Terwijl u bent ingelogt op de interne webserver van de ShineWiFi-S module verzendt deze geen monitoring 

data naar de Growatt Server.
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