Welcome
to
Fabel: “Micro-omvormers zijn gevoeliger
Smarter
Solar
voor
storingen door
hitte.”
Aan de slag met Enphase
Binnen enkele dagen ontvangt u een welkomst e-mail met
een link naar de MyEnlighten pagina en uw tijdelijke
wachtwoord. Uw installateur heeft voor uw systeem
het volgende e-mailadres gebruikt:

Inzicht in uw systeem
U kunt op elk gewenst moment inloggen op
enlighten.enphaseenergy.com om uw
systeem te bekijken.
MyEnlighten laat zien hoeveel energie uw
systeem produceert en waarschuwt u als er
een probleem is.

Als u de welkomst e-mail na drie werkdagen nog niet ontvangen heeft, kijk dan eerst even in uw map met spam en
neem vervolgens contact op met uw installateur. Bij uw
eerste bezoek aan MyEnlighten wordt u verzocht uw
wachtwoord te wijzigen. Noteer het wachtwoord voor
uw nieuwe account hier:

Bewaar deze gids op een veilige plaats, voor het geval u ooit
uw inloggegevens wilt opzoeken. Wanneer u ingelogd bent,
kunt u foto’s uploaden, een beschrijving van uw systeem
toevoegen, uw systeem voor iedereen zichtbaar maken (uw
adres is hierbij niet zichtbaar) en meer.
Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw slimme keus in
zonnetechnologie.

Als u wilt nalezen hoe u uw systeem moet
onderhouden en problemen kunt oplossen,
klikt u op de “Help”-knop rechts bovenaan
de pagina of gaat u naar enphase.com/
myenlighten-help.

MyEnlighten voor systeemeigenaren
MyEnlighten geeft eigenaren direct inzicht in hun zonnesysteem. Zij kunnen de energieproductie, de
systeemstatus en de milieuvoordelen volgen op hun computer, tablet of mobiele telefoon.
Klik op System Details
voor informatie over
uw Enphase-systeem.

Maak anderen met de
handige social mediaknoppen deelgenoot
van de prestaties van
uw systeem.

De statusindicator laat zien
of alles in orde is. Als er een
probleem optreedt, toont de
indicator welk probleem dat is
en hoe u het kunt oplossen.

Zie een overzicht
van de actuele
systeemprestaties.

Bekijk historische
productiegegevens
per uur, per dag of
per maand.

Bekijk historische
weerinformatie om te
begrijpen hoe de
resultaten fluctueren.

Zie precies hoeveel
nergie uw systeem
produceert.

Wissel tussen
twee verschillende
weergaven.

Wilt u MyEnlighten ook
onderweg gebruiken?
Download de MyEnlighten app
voor iPhone of Android.

Experience the Power of Smarter Solar

Ga naar http://enphase.com/myenlighten-help/
om te ontdekken hoe u foto’s of een beschrijving van
uw systeem kunt uploaden, rapporten kunt maken en
anderen kunt laten meekijken naar uw systeem.

