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Volg onderstaand stappenplan om de Software Update 
snel en eenvoudig zelf uit te voeren.

UW SAMIL POWER ‘SOLAR RIVER TL-WIFI’ OMVORMER 
HEEFT EEN SOFTWARE UPDATE NODIG.

Om de monitoring van uw Samil Power omvormer te verbeteren heeft Samil Power er voor gekozen 
om alle aangesloten omvormers uit Europa via een server in Duitsland te gaan monitoren, i.p.v. via 
een server in China. 

Door deze verhuizing kan het voorkomen dat uw omvormer tijdelijk geen connectie meer maakt 
met de server, en daardoor geen updates meer laat zien in uw monitoringsprogramma: VIPlant. Om 
dit te voorkomen / op te lossen heeft uw omvormer dan ook een Software update nodig. 

Deze Software update is snel en eenvoudig te doen.  Wij helpen u graag met onderstaand 
stappenplan. 

3 Noteer het WSN nr. van uw omvormer.
-   Druk op de ‘functie-toets’ tot u de letters ‘WSN’ ziet verschijnen in uw display.
-   Noteer het WSN nummer wat op uw display verschijnt.
     (deze heeft u later nodig om uw omvormer met uw laptop of PC te laten communiceren, WiFi 
     SSID is “AP_XXX XXX XXX”)

1 Neem een laptop met een WiFi verbinding.
-   Neem een laptop met een draadloze internet verbinding en zorg ervoor dat de WiFi
     functie is ingeschakeld. 

2 Download de software.
-   Download de twee software versies die beschikbaar zijn voor deze update:
     1)   LPB_UPGRADE_SW-V1.4.7_samil_1.9 (20151030)
     2)   SW300_UPGRADE_1.0.05a_SY_1.09
     Geen software ontvangen? Vraag er naar bij uw installateur.



4 Configureer de WiFi module.
-   Open de draadloze netwerkverbinding.
-   Vernieuw de netwerklijst, kies het WiFi SSID: AP_XXX XXX XXX
-   Voer het standaard wachtwoord ‘WIFI123456’ in het pop-up venster.
-   Klik op: verbinden

5 Open ‘Google Chrome’ of ‘Firefox’.
-   Open de internet browser: ‘Google Chrome’ of ‘Firefox’
-   Vul in de adresbalk het volgende in: http://10.10.100.254
-   Klik op: ENTER.

6 Vul gebruikersnaam & wachtwoord in, in pop-up venster.
-   In het pop-up venster kunt u de volgende gegevens invullen:
     Gebruikersnaam: admin
     Wachtwoord: admin
-   Klik op: OK.

7 Ga naar UPGRADE SW.
-   Kies de taal
-   Klik op: UPGRADE SW



8 Upload de Software.
-   In uw scherm ziet u uw huidige Software versie. Kies voor de juiste software.

     Welke versie heeft u?
     - V1.4.7 - 1.8     Kies bestand:   LPB_UPGRADE_SW-V1.4.7_samil_1.9 (20151030
     - SW 300 V1.07     Kies bestand:   SW300_UPGRADE_1.0.05a_SY_1.09

-    Klik op: UPLOAD

9 Maak opnieuw verbinding met uw WiFi signaal.
-   Open de draadloze netwerkverbinding.
-   Vernieuw de netwerklijst, kies het WiFi SSID: AP_XXX XXX XXX
-   Voer het standaard wachtwoord ‘WIFI123456’ in het pop-up venster.
-   Klik op verbinden
-   In het pop-up venster kunt u de volgende gegevens invullen:
     Gebruikersnaam: admin
     Wachtwoord: admin
-   Klik op: OK.

10 Controleer of u de nieuwe software ziet staan.
-   Ga naar: UPGRADE SW 
-   Controleer of u de nieuwe software hier ziet staan. 

11 Controleer na minimaal een uur uw VIPlant.
-   Na minimaal een uur zal de verbinding weer tot stand moeten zijn gekomen. 
    (Bij een actieve internetverbinding)

-   Login op uw VIPlant met uw gebruikelijke login-gegevens en controleer of de laatste
     data van uw zonnestroom installatie (van het laatste uur) beschikbaar is.

GEFELICITEERD!
Uw omvormer is succesvol geupdate.

Is de update niet helemaal gelukt, of heeft u toch nog een vraag? Neem dan contact op met uw installateur. 


