KONFIGURACJA
POŁĄCZENIA WIFI
FALOWNIKA
AFORE
PROSTE WSKAZÓWKI OD EKSPERTÓW

Upewnij się że podane hasło do sieci Wi-Fi jest poprawne. W tym
celu połącz się z podanym Wi-Fi za pomocą telefonu.
Uwaga!!! Gdy telefon nawiąże poprawne połączenie pojawi się
komunikat „podłączono do sieci, dostęp do Internetu” w
przeciwnym razie będzie komunikat „sieć zapisana”. Dla pewności
można uruchomić przeglądarkę i wejść na dowolną stronę.
Upewnij się, że falownik jest podłączony do zasilania prądem
zmiennym oraz stałym i działa poprawnie. Zweryfikujesz to poprzez
załączone diody sygnalizacyjne „RUN” i „POWER” lub w menu
Falownika gdy będzie pokazywał bieżącą produkcje.
Podejdź do falownika by wychwycić jego sygnał Wi-Fi i połącz się
z nim nazwa to „AP_XXXXXXXXXX”, gdzie zamiast xxxxx będzie
numer seryjny falownika (login serwisowy: admin, hasło: admin)

PAMIĘTAJ WYŁĄCZYĆ W TELEFONIE PAKIET DANYCH.

Następnie uruchom przeglądarkę internetową najlepiej Firefox w wersji
komputerowej i wpisz adres: 10.10.100.254 powinna wyświetlić się
strona jak poniżej.
Uwaga!!! Podany adres powinien być wpisany jak na zdjęciu poniżej,
poza tym bardzo często występuje sytuacja gdy dostaniemy się dopiero
na podaną stronę klikając kilkukrotnie „ponów próbę”

Kliknij zakładkę „Wizard”, a następnie przycisk „Start”.

Kolejnym krokiem jest wybór sieci Wi-Fi, z którą ma się połączyć
falownik. Sygnał wybranej sieci musi być większy niż 15%. Jeśli sieć
jest niewidoczna naciśnij przycisk „Refresh”(Odśwież). Po wyborze
sieci kliknij „Next”(Dalej).

Wpisz hasło do sieci Wi-F i, którą wybrałeś i kliknij „Next” (Dalej).

W miejscu uzyskaj adres automatycznie wybierz „Enable” (Włącz)
i kliknij „Next” (Dalej). (Rysunek 6)

(Opcjonalne) Jeśli chcesz zmienić nazwę oraz hasło logowania to
zaznacz opcję „Change the user name and password” i następnie
wpisz nowe dane. W przeciwnym razie odznacz opcję i kliknij „Next”.

Zakończenie konfiguracji. Kliknij „OK”.
Uwaga!!! Jeśli po chwili falownik nie nawiąże połączenia z siecią Wi-Fi
powtórz procedurę od nowa. Sprawdzisz to na podglądzie w
dedykowanej aplikacji za pomocą znaczka aktywnej instalacji.

