
Problemen met het instellen van Growatt ShineWiFi? Solarclarity geeft u graag 
enkele tips & tricks om dit te vergemakkelijken. 

GROWATT TIPS & TRICKS
GROWATT SHINEWIFI INSTELLEN OP ANDROID EN IOS (APPLE)

Ga naar http://server.growatt.com/ om een gebruiker te registreren.1
Klik in onderstaand scherm op de knop: ‘New User’.2

Vul in het scherm dat opent alle gevraagde gegevens in, en klik op ‘Register’.
LET OP: gebruik hierbij de gegevens van een nog niet geregistreerde datalogger.
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Gebruiker succesvol geregistreerd? Download dan nu de ShinePhone app op uw 

mobiele apparaat.
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HOE KUNT U DE SHINEPHONE APP DOWNLOADEN?

1.  Scan de hieronder aangegeven QR-Code, of;

2.  Zoek in de de appstore of playstore naar ShinePhone, te herkennen aan 
     onderstaande blauwwitte logo.

LET OP: bij android altijd de QR-code gebruiken omdat sommige apparaten te oud zijn en installatie via de 
playstore niet lukt!

http://server.growatt.com/


Bij het scannen van de QR-code opent het hiernaast weergegeven 
scherm, kies in dit scherm de voor het juiste apparaat geldende link.

APP INSTALLEREN:

Bij iOS wordt de app op beide manieren direct op het apparaat 
geïnstalleerd en is klaar voor gebruik.

IOS:

Bij Android wordt een bestandje gedownload, open dit bestand in de 
downloads map op het apparaat en installeer deze. 

LET OP: 
Het kan zijn dat er een melding volgt dat het installeren van de app 
niet toegestaan is omdat deze van een onbekende bron komt. 
• Klik in deze melding op instellingen/settings 
• Zet een vinkje bij ’onbekende bronnen/unknown sources’.  

Hiermee staat het apparaat het installeren van apps van onbekende bronnen toe. 

• Klik, na het aanvinken, nogmaals op de ‘download link’. 
• Klik, in het scherm dat opent meerdere malen op ’next’ tot er 

‘Install’ komt te staan. 
• Klik op ‘Install’. Het apparaat installeert de app en na enkele  

seconden kunt u op ‘open’ klikken. 

ANDROID:

Swipe in de app tot de knop ‘Try it Now’ en het inlogscherm 
verschijnt zoals in de afbeelding hiernaast.5
Vul nu de eerder aangemaakte gebruikersnaam en uw 
wachtwoord in en druk op de groene knop: ’Sign In’.6
Druk in het volgende scherm op de plus (+) rechtsboven.
Kies nu voor de optie: ‘Add device’.7
Kies in het scherm of de pop up die nu opent de optie om een 
barcode te scannen en scan met de camera van uw mobiele 
toestel de barcode/streepjescode die boven het serienummer 
op de omvormer staat.
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MET SUCCES BOVENSTAANDE STAPPEN DOORLOPEN? 
Vervolg dan nu met stap 6 uit de Growatt handleiding. Te vinden via:

http://solarclarity.nl/wp-content/uploads/2015/04/Growatt-WiFi-E-module_v-2.pdf?x61340&x61340

http://solarclarity.nl/wp-content/uploads/2015/04/Growatt-WiFi-E-module_v-2.pdf?x61340&x61340

