
                     

                              Uw Solaxpower omvormer koppelen aan uw WiFi thuis-netwerk. 

 

                   In de onderstaande afbeeldingen vind u de juiste poort voor de Wifi stick: 

https://nl.solaxpower.com/monitoring-dongles/ 

Sluit in geen geval de losse data stekker rechtstreeks aan. 

De omvormer kan hierbij in storing gaan. 

         Ziet uw aansluiting er als volgt uit: Vierkant plaatsje met 4 schroefjes waaronder de USB                   

aansluiting zit: 

 

                                                                  

                                          Dan dient u de   Wifi/Lan 2.0 (witte stick) toe te passen 

 

 

                                                      Indien uw aansluiting er als volgt uitziet: 

                                                             

 

                             Dan kan er alleen de wif/Lan 3.0 (zwarte) stick worden toegepast 

     

 

  De wifi dongle verbinden met uw router via de SolaxCloud app. 

 

1. Indien u nog geen barcode scanner heeft op uw telefoon dan download/installeert u deze 

eerst. 

https://nl.solaxpower.com/monitoring-dongles/


2. Scan de onderstaande QR code om de SolaxCloud app te installeren op uw telefoon. 

 

                            IOS                                                                                                       Android (10 of hoger) 

                                                                                                                                         Graag updaten naar de 

                                                                                                                                                   Laatste Versie.                                         

 

                                                                     

 

3. Als u de app geïnstalleerd heeft klikt u links boven op de 3 puntjes om uw taal in te stellen: 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Klik op registreren: 

 

                                                        

5. Vul uw email adres in, dit is tevens uw gebruikersnaam. 

6. Klik op verzenden om een verificatie code te ontvangen in uw mailbox. 

7. Vul deze code in en verzin een wachtwoord. 

                                                      

8. Klik op OK 

9. Uw registratie is gelukt, Klik nogmaals op ok 

                                                       



 

10. Klik op account, klik op verbinding maken: 

        
 

11. Klik om te scannen: 

 

 
Of vul handmatig het registratienummer in. 

 



 En klik op volgende. 

 

meerdere omvormers? Klik op Next One, anders op Finish. 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vul de site gegevens in en klik op OK  

 

1. Site naam: meestal is dit al ingevuld, u kunt ook zelf een locatie naam invullen (bijv. adres 

+ schuur). 

2. Systeem grootte: het aantal Kilowatt dat er aan panelen gemonteerd is. Gebruik een punt 

(bijv. 4.5 kW) in plaats van een komma (4,5). 

3. Tijdzone: Kies de voor u bestemde tijdzone bijv. Amsterdam, Berlijn…. 
4. Postcode: vul uw postcode in. 

5. Seizoenen gebruiken: vink deze aan als wintertijd/zomertijd van toepassing is. 

6. Apparaat toevoegen: Heeft u meerdere Solax Omvormers? Vul dan het registratienummer 

in van de tweede dongle. 

7. Vink alles in oranje aan. 

8. Klik op ok. 

 

 

 

 

 



Indien de stick gekoppeld is en er is geen data communicatie dan kan er het volgende aan de hand 

zijn: 

1. Leestekens in de gebruikersnaam en/ of wachtwoord 

2. Het wachtwoord is langer dan 16 karakters 

3. Modem staat niet op WPA/WPA2 

4. De firewall laat de stick data niet door 

 

In sommige gevallen is het gewenst dat de poort wordt open gezet in de router: 

Lan : 2901 

Wifi: 1883 

 


