
SOLAX WIFI
INSTELLEN.
Dit document beschrijft het proces om WiFi in te stellen op uw SolaX omvormer via uw  
computer of uw smartphone. 

A.  VOORBEREIDING

1. Neem een laptop of smartphone met een draadloze internet verbinding.  Zorg ervoor dat de 
WiFi-functie is ingeschakeld. 
 
WiFi instellen Windows:    Wifi Instellen Mac: 
Instellingen / Netwerk > Internet > WiFi  Apple menu > systeemvoorkeuren > netwerk > WiFi 

2. Zorg er voor dat uw router een sterke signaalsterkte heeft. Voor de internetsnelheid is het erg 
belangrijk wat de plek is waar uw router staat/hangt. 

B.   WIFI INSTELLEN
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1. a.   Open de draadloze netwerkverbinding 
b.   Vernieuw de netwerklijst, kies het WiFi SSID van  
       de omvormer: Solax_SWXXXXXXXX 
 

2. a.   Open uw browser (Chrome / FireFox) 
b.   Vul in de adresbalk het volgende in: http://5.8.8.8/ 
 

3. In de pop-up kunt u de volgende gegevens invullen 
Gebruikersnaam: admin.  
Wachtwoord: admin 
 
Klik op ‘Inloggen’. 



C.  NETWERK PARAMETERS INSTELLEN

D.  CONNECTIESTATUS CONTROLEREN

Solarclarity BV | Hogeweyselaan 145 | 1382 JK Weesp | 0031 (0)294 745 700 | sales@solarclarity.nl

1. Maak connectie met uw router door te klikken op:   
‘FIND AP’  

2. Vul bij ‘Key’ het wachtwoord in van uw router  
(= uw WiFi wachtwoord) 

3. Klik: ‘Save’ 

 
 

LET OP:
Nadat u op  ‘Scan Page’  heeft geklikt zal er een scherm  
openen. 

Dit scherm zoekt naar de signaalsterkte van uw Router.

100%   = zeer goede signaalsterkte 

1. Ga terug naar http://5.8.8.8/ en controleer of het IP adres van uw router correct staat. 

2. Indien de omvormer verbonden is met het thuisnetwerk dan is de verbinding succesvol.   

3. Uw installatie is voltooid. U kunt weer verbinding maken met uw thuisnetwerk. 
 

        

GA VERDER MET DE HANDLEIDING: SOLAX REGISTRATIE  
OM UW OMVORMER TE REGISTREREN. 


