Herstel wifi verbinding Omnik Omvormer.
Indien uw omvormer de verbinding met uw wifi netwerk is kwijt geraakt dan kunt u het
onderstaande doen om deze te herstellen. Heeft u een nieuwe router dan dient u te beginnen op
pagina 2, onderstaande reset werkt dan niet:
1) Zet de omvormer uit door de DC schakelaar, dit is de zwarte knop ( zie onderstaande
afbeelding ) aan de onderzijde van de omvormer om te draaien naar de OFF stand.

2) Zet de werkschakelaar uit die onder de omvormer zit, heeft u deze niet schakel dan de
groep / automaat uit in de meterkast .
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3) Reset uw internet router. Zet deze voor 5 minuten uit en schakel daarna de router weer in.
4) Schakel na 10 minuten de omvormer weer in door beide knoppen van 1 en 2 weer in de
OM stand te zetten.
5) De omvormer zou na 45 minuten de verbinding weer moeten resetten, u kunt dit
controleren via de website of App op uw telefoon.

Mocht dit niet tot herstel van de verbinding hebben geleid dan dient het netwerk opnieuw
ingesteld te worden in de omvormer, dit kan via onderstaande stappen. Mocht dit niet lukken dan
kunt u ons bellen en komen wij dit voor u herstellen.
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Het opnieuw instellen van uw wifi code in de omvormer.

Stap 1:
De omvormer kan alleen ingesteld worden met een
draadloos apparaat, denk hierbij aan een laptop, tablet of
smart Phone.

Ga met uw draadloze apparaat naar draadloze netwerken
in de buurt

Stap 2:
Er dient een netwerkverbinding gemaakt te worden met uw omvormer, deze is te herkennen aan
de netwerknaam AP_xxxxxxxxx
Indien het netwerk niet zichtbaar op het draadloze apparaat is het aan te raden om in de buurt
van de omvormer te gaan staan.

Onze ref.: CR-2018.

Pagina 3 van 6

Stap 3:
Ga naar de internet browser (Inter Explorer, Firefox, Google Chrome of Safari)
In de adresbalk dient u het volgende adres in te vullen: 10.10.100.254
Er verschijnt nu een scherm. Hier moet u bij gebruikersnaam “coro “ en bij wachtwoord ‘coro’ in
vullen om in te kunnen loggen op de omvormer
Standaard staat de fabrieksinstelling van de gebruiksnaam en wachtwoord op ‘ admin ’ .
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Stap 4:
Nu ben je succesvol ingelogd op de omvormer en kom je in het informatie scherm van de
omvormer.
Als de pagina in het Chinees is kunt u rechts boven op het Engelse vlaggetje klikken.

Ga nu naar ‘wireless om te beginnen met zoeken naar de wifi netwerken.
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Stap 5:
Klik op Search om het zoeken naar de netwerken te starten.

Er komt een lijst in beeld, selecteer in deze lijst uw eigen netwerknaam.
De omvormer vraagt nu om uw password, vul dit in klik op Save.
Wacht 1 minuut tot er boven in beeld de melding komt, “ Connect correctly “ .
De omvormer heeft nu weer verbinding met internet, het kan nu ongeveer 45 minuten duren
voordat u installatie weer werkt op de APP of de PC.
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