Stap 1
Open draadloze netwerkverbindingen (Tablet,smartphone,pc of laptop) en u klikt op
draadloze netwerken. Selecteer het draadloze netwerk van de datalogger(Het AP-nummer
van uw omvormer(Deze is terug te vinden aan de zijkant of onderkant van de omvormer of
uw opleverdocument),er zijn voor deze verbinding geen wachtwoorden nodig. De naam van
het netwerk bestaat uit het AP-nummer. (Deze lijkt op het nummer in onderstaande
afbeelding).Klik vervolgens op Verbinden. (Afbeelding 1.). Als uw apparaat verbonden is met
het AP-nummer staat er verbonden of connected. (Afbeelding 2.)

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.

Stap 2.
Voer in de adresbalk van uw internet-browser (de balk waar u normaliter een website
ingeeft) het adres 10.10.100.254 in. Vervolgens kan er om een wachtwoord en
gebruikersnaam gevraagd worden. Dit is beide “admin”.
Een internetbrowser kan zijn: Google Chrome, Safari, Internet Exploren, Mozilla Firefox.

Stap 3
Nu komt u bij een Wizard uit die we door gaan nemen om de verbinding te herstellen.
U krijgt dit scherm te zien en u klikt op “Wizard in de linkse kolom”(Rood gearceerd).

Vervolgens klikt u op “start”.

De Omvormer gaat nu alle wifi-netwerken zoeken die binnen bereik zijn.

U selecteert in de lijst uw Wifi-netwerk(draadloos netwerk), Check of de signaalsterkte(dit is
het percentage wat in de lijst achter uw draadloos netwerk staat) boven de 15% zit. Dit is
essentieel voor een goede en stabiele verbinding. klikt op Next.

Als u dit hebt doorlopen wordt er om het wachtwoord van uw draadloos netwerk gevraagd.
Om typ-fouten te voorkomen vinkt u “Show Password”aan.
Vervolgens geeft u in het bovenste en onderste venster het wachtwoord in van het
draadloze netwerk en drukt op next.

Het volgende venster wat u ziet is:

Zorg dat het bovenste balkje op “Enable” staat en klik op next.

Als u het goede wachtwoord en netwerk heeft ingegeven krijgt u dit te zien:

Klik op next en het volgende venster verschijnt na enkele seconden:

Als u dit heeft gezien kunt u de Internet-browser afsluiten.

Stap 4
Ga terug naar draadloze netwerkverbindingen (Tablet,smartphone,pc of laptop) en u klikt op
draadloze netwerken. Verbreek nu de verbinding met het AP-nummer en maak verbinding
met uw draadloze netwerk.

Afbeelding 1.

