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WiFi-stick aansluiten

Stap 1:
Steek de Smart WiFi 2.0
in de WiFi/GPRS-poort
aan de onderzijde van de
omvormer (etiket aan de
voorzijde).
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App installatie

Scan een van de onderstaande QR-codes om de FoxCloud-app te downloaden en op uw smartphone
te installeren.

Stap 2:
Draai de moer vast met de
wijzers van de klok mee (zie afbeelding).
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Verbinden met internet

Stap 1:
Verbind uw mobiele telefoon met het Smart WiFi
netwerk van de omvormer. De SSID is ‘W-xxxxx’ en het
wachtwoord is ‘mtmt2020’.

Stap 3:
Schakel de omvormer in (volgens de ingebruikname
procedure zoals beschreven in de installatiehandleiding
van de omvormer).

Noot:
Waarschuwing: Dit is een klasse A-product. In een
woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken; in dat geval moet de gebruiker passende
maatregelen nemen.
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Stap 2:
Start de webbrowser browser en type boven in de
adresregel het IP-adres “192.168.1.1”.

Stap 3:
Zoek in de keuzelijst het WiFi SSID
van de router in
uw woning en
voer vervolgens
het bijbehorende
wachtwoord in.
Klik daarna op
“Save” (opslaan).
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Account aanmaken

Voor de eigenaar

Voor de installateur
Stap 1:
Klik op ‘Sign Up’
(registreren) en
vul de gegevens
in van de installateur om het installateurs-account
aan te maken.
Let op: als u al
een installateursaccount heeft,
klikt u op ‘Sign
In’ (verticale
keuzeknop
naast de blauwe
gegevenskaart).
U gaat dan direct
naar uw installateursaccount.

Stap 2:
Kies ‘lnstaller’ (installateur) en typ de installateursnaam.
Klik op ‘OK’. Ons advies is om alle gegevens in te vullen
uit service-overwegingen. De Agent Code ontvangt de
installateur van FoxESS BV (distributeur), deze is nodig
in het geval ondersteuning/service vanuit de distributeur
nodig is.

Stap 1:
Klik op ‘Sign Up’,
Vul de gegevens in
van de eindgebruiker
om het eindgebruikers-account aan te
maken.

Stap 2:
Kies ‘End User’ (eigenaar)
en scan de WiFi- QRcode op de Smart WiFi.
Klik daarna op ‘OK’. Ons
advies is om alle gegevens
in te vullen voor adequate
ondersteuning vanuit uw
installateur als dit in de toekomst nodig is. De Installer
Code ontvangt u van uw
installateur.
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Installatiegegevens invoeren
Voor de installateur

Stap 1:
Open de app.
Log in met uw
Installer account.

Stap 2:
Klik op ‘+’ om een
nieuwe installatie
toe te voegen.
Klik op het scansymbool naast
‘Datalogger List’.
Scan de QR-code
op de Smart WiFi.
Ons advies is om
alle gegevens zo
volledig mogelijk
in te vullen voor een goede
presentatie van informatie
in de App en uit serviceoverwegingen. Klik daarna
op ‘OK’ rechts boven in het
scherm.

Voor de eigenaar
Stap 1:
Open de app.
Log in met uw
End User account.
Stap 2:
Klik op ‘+’ om de
installatie aan te
maken. Klik op het
scan-symbool naast
‘Datalogger List’.
Scan de QR-code
op de Smart WiFi.

Als het serienummer
al aan de installatie is
gekoppeld (door uw
installateur) dan is de
installatie klaar en ziet
u het scherm hiernaast.
Anders gaat u verder
met stap 3.

Stap 3:
Na het scannen van de QR-code klik op ‘OK’ bij de
melding ‘Add Datalogger” (datalogger toevoegen).

Noot:
Na starten van de App, krijgt
u de vraag ‘Whether to allow
positioning permissions’
(locatiegegevens bekijken toestaan). Kies ‘Allow’ (toestaan).

Vul in het scherm hierna alle gegevens zo volledig
mogelijk voor een goede presentatie van informatie
in de App en voor adequate ondersteuningvanuit uw
installateur als dit in de toekomst nodig is.Klik daarna
op ‘OK’ rechts boven in het scherm.

De handleiding wordt regelmatig bijgewerkt. Scan de
QR-code om de laatste versie te downloaden.

Noot: Na starten van de
App, krijgt u de vraag
‘Whether to allowpositioning
permissions’ (locatiegegevens bekijken toestaan).
Kies ‘Allow’ (toestaan).

