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verbinden met wifi
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Deze stappen worden door de installateur uitgevoerd, alvorens het systeem op te leveren.
Zolang de Smartline nog niet is verbonden met een Wifi signaal, zal een hotspot gecreëerd worden met
de naam: SOL_Klant-ID – zie het voorbeeld in onderstaande afbeelding. U kunt inloggen op deze
hotspot met een telefoon/ tablet/ computer/of laptop. Door te zoeken naar een nieuwe Wifi verbinding.
Het wachtwoord van deze hotspot is: 12345678
Zodra een apparaat is verbonden met de Wifi hotspot van de regelunit,
wordt een scherm geopend: Indien het scherm niet automatisch wordt
gegenereerd kunt u in de reguliere web browser van het apparaat het
volgende adres intypen: 172.217.28.1/_a

1. Klik op de menuknop rechtsboven (geel omcirkeld)
2. Klik op “Configure new AP”.

3. Vervolgens zijn alle Wifi netwerken
die in de buurt van de regelunit
aanwezig zijn zichtbaar, met de daarbij
horende Wifi sterkte. Klik op het
gewenste Wifi netwerk, of voer het
gewenste Wifinetwerk in bij “SSID”
4. Vul vervolgens het Wifi wachtwoord
in, of laat dit door de gebruiker
uitvoeren (privacy)
5. Klik vervolgens op “Apply”
Uw Smartline is nu verbonden met het lokale Wifi netwerk en het internet, uw werk is gereed!
Zolang de Smartline via uw Wifi verbonden is met het internet, is de hotspot ‘gesloten’.

Vervolgens kan de gebruiker verder met de aanmelding van het systeem bij de Solesta Monitor.
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Solesta Monitor
Als de wifi verbinding tot stand gebracht is kan de gebruiker via de website monitor.solesta.nl
(geen www!) een eigen account aanmaken en het systeem aanmelden voor monitoring en garantie bij
Solesta. Zorg voor aanmelding dat u de SOL-code van het apparaat beschikbaar hebt. Deze staat op
een sticker op de pompmodule. Zonder de juiste code kunt u uw systeem niet aanmelden!!
De Solesta Monitor werkt via PC, laptop, tablet en mobiele telefoon op uw telefoon kunt u de icon van de
monitor op uw startscherm plaatsen als volgt:
Voor Android

Voor Apple iPhone of iPad
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4.

Open de browser Chrome.
Open de website: monitor.solesta.nl
Tik rechtsboven op een pictogram met
drie stipjes.
Tik op Toevoegen aan startscherm .

5.

Open de browser Safari.
Open de website: monitor.solesta.nl
Tik onderin op de Deelknop.
Scroll naar onder en tik op
Zet op beginscherm.
Tik op Voeg toe.

Account aanmaken
Maak op het beginscherm een account aan door op het beginscherm
1. Klik op de knop Nieuw Account
2. Vul het scherm volledig in en klik op Account Aanmaken
3. Vanaf onze server wordt een email gestuurd aan het door u opgegeven emailadres.
Bevestigt u vanuit uw eigen email deze actie en log in op de welkom pagina met uw mailadres en het
door u gekozen wachtwoord.

Uw systeem koppelen
Ten eerste wordt gevraagd om uw persoonlijke systeem te koppelen zodat wij gegevens van uw
systeem kunnen uitlezen en presenteren in de Solesta Monitor.
Op de pompmodule is een sticker geplaatst met de unieke SOL-code, met deze code koppelt u uw
systeem aan uw persoonlijke monitor. Typt u de code zorgvuldig over.

Uw systeem registreren
Vervolgens wordt u gevraagd om de traceercodes van de bij u geleverde systeemelementen in te vullen
in de app. Dit hoeft u niet direct te doen, maar is wel een voorwaarde voor de garantie.
U vindt de traceercodes op de stickers die zijn bijgeleverd door de installateur, en uiteraard op de
systeemelementen (Collector, Opslagvat en Pompmodule). Hiermee registreert u meteen uw garantie
op de systemen.

Plaatsing van het systeem en contactgegevens
Daarna wordt u gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres in te vullen. Uw systeem wordt
geïdentificeerd via uw postcode-huisnummer combinatie, indien u meerdere systemen heeft kunt u deze
herkenbaar maken via het veld Huisnummer toevoeging.
De werking van de monitor wordt verder verklaard in de app
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