
Instalace zařízení - WiFi

Krok 1 – Zapněte monitorovací zařízení

Připojte Raspberry Pi k solárnímu měniči a zapněte jej.

Krok 2 – Připojte se k přístupovému bodu WiFi

Zařízení vytvoří přístupový bod WiFi. Pro připojení k němu použijte svůj notebook, tablet 
nebo mobilní telefon:

jméno sítě (SSID): SolarAssistant
Heslo: solar123

Krok 3 – Otevřete webovou stránku zařízení

Otevřete níže uvedenou adresu URL v libovolném prohlížeči Vašeho tabletu či telefonu:

http://10.0.0.5

Poznámka: Pokud používáte svůj mobilní telefon nebo tablet, budete muset vypnout 
mobilní data , abyste se ujistili, že místo mobilních dat používá Wi-Fi.

Krok 4 – Dejte zařízení své přihlašovací údaje k WiFi

Jakmile otevřete webovou stránku zařízení, budete přesměrováni na konfigurační 
stránku. Zadejte jméno své domácí Wifi sítě (SSID) a heslo a klikněte na Submit.

Přepněte ve svém telefonu/tabletu WiFi na stejnou síť, ke které se zařízení pokouší připojit
(domácí síť).

Krok 5 - Najděte zařízení v místní síti

Otevřete https://solar-assistant.io/sites/local a najděte své zařízení v místní síti.

Poznámka: Pokud se zařízení nepodařilo připojit k vaší WiFi síti, znovu spustí WiFi 
přístupový bod. Vraťte se ke kroku 2.

Krok 6 – Aktivujte nebo zaregistrujte stránku

Pokud jste zakoupili kompletní zařízení, bude již od prodejce aktivováno. Pokračujte 
a zaregistrujte jej, abyste povolili vzdálený přístup. Během registrace budete vyzvání k 
vytvoření vlastního přihlašovacího jména a hesla. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=cs&hl=cs&client=webapp&u=http://10.0.0.5
https://solar--assistant-io.translate.goog/sites/local?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=wapp


Pokud se Vám zobrazí stránka s logem „Ostrovní  elektrárny“ , klikněte na „Configuration“ 
a registrujte zařízení – vyberte jméno vlastníka a jméno domény, která bude součástí 
webové adresy.

Pokud jste si zakoupili možnost „pouze software“ a používáte vlastní Raspberry Pi, tlačítko
„Aktivovat nyní“ zvládne aktivaci a registraci v jednom kroku.

Krok 6 – Spusťte monitorování

Po aktivaci můžete vybrat variantu měniče a způsob monitorování baterie a kliknout na 
připojit. Pokud potřebujete pomoc s výběrem svého solárního zařízení, kontaktujte naši 
technickou podporu.
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