
Ne csatlakoztassa a Pocket WiFi 2.0-t az 
"RF" vagy az "Upgrade" csatlakozóhoz. 

Az egyes interfészeken lévő gombokat 
és csavarokat meg kell húzni. 

 
Kérjük, győződjön meg arról, hogy a 
telepítés előtt legalább 5 perccel minden 
áramforrás kikapcsolt. 

 
 

 
 

 

Pocket WiFi 2.0 

Kezelési útmutató 

 
Telepítés 

 

 
1 Csavarja le a "WiFi/Lan/GPRS" vagy a "WiFi" csatlakozót az 

inverter alján. 

 

2 Helyezze a csavart a WiFi 2.0 aljának négy sarkára, és 
helyezze be a foglalatot az inverter alá. 

 

3 Húzza meg a csavarokat egy kis Phillips 
csavarhúzóval. 

 

 

4 Kapcsolja be az invertert, majd állítsa be a wifi-t. 

1. lépés: Egy laptop/okostelefon segítségével keressen WIFI 
jelet a Pocket wi 2.0-ról. 
(Az SSID : Wi _SWxxxxxxxxxxxx)  

2. lépés: Csatlakozzon a WIFI jelhez . 
3. lépés: Nyisson meg egy böngészőt (IE, Firefox, Chrome), 

és írja be a "http://5.8.8.8/"szót 
4. lépés: Írja be a felhasználónevet és a jelszót 

(felhasználónév: admin, kezdeti jelszó: admin) 

5. lépés: Lépjen a beállítási oldalra. 

5.1 Csatlakozzon az otthoni routerhez a "Find AP" gombra 
kattintva, vagy adja meg manuálisan az otthoni router 
SSID-jét. 

5.2 Adja meg az otthoni router jelszavát "kulcsként". 

5.3 Kattintson a "Mentés" gombra. 
6. lépés: Csatlakoztassa újra a Pocket wifi jelet. Aztán 

írja be újra a http://5.8.8.8/ címet, és győződjön meg róla, 
hogy a router IP-címét sikeresen beszerezte-e. 

 
Belépés a beállítási oldalra. 

  
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. 

  

 
     

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

http://5.8.8.8/
http://5.8.8.8/


24.50mm 

 
A szállítás dátuma        

 
Aláírás 

Monitor 

1 A weboldal nyomon követése  
1. lépés: Válasszon internet-hozzáférési eszközöket, például asztali 

vagy laptop. Győződjön meg róla, hogy a gép hálózati 
állapotban van. 

2. lépés Lépjen be a weboldalra egy böngészőben 
"https://www.solaxcloud.com” . 

3. lépés: Állítsa át a weboldalt angol nyelvű megjelenítésre, majd 
kattintson a "Sign up" gombra. 

《Kezelésiútmutató》 

 
 

4. lépés: Teljes regisztráció, bejelentkezés, webhelyek hozzáadása és 
egyéb kapcsolódó műveletek a a Felhasználói útmutató 
iránymutatásai. 

 

 

1. lépés Használja az okostelefont a QR-kód beolvasásához, vagy 
keresse a "SolaxCloud" kulcsszót az alkalmazásboltban 
a felügyeleti alkalmazás letöltéséhez. 

  
IOS Google 

2. lépés Nyissa meg a SolaxCloud alkalmazást, és kattintson a 
"Regisztráció" gombra a bejelentkezési képernyőn. Adja 
meg a regisztrációs számot, vagy szkennelje be a modul 
címkéjét a Pocket WiFi modul automatikus 
azonosításához és a regisztráció befejezéséhez. 

 

  

3 Helyi üzemmód  

A bejelentkezéshez a helyi módban a monitoring appban szükség 
van egy jelszóra. Ez megegyezik a bejelentkezési jelszóval a 
5.8.8.8.8 hely (eredetileg: admin ). Ez az 5 rendszer oldalon 
módosítható.8.8.8 helyszín (≤10 karakterek). 

《Lokális》 

 
 

Készenléti jelszó a helyi bejelentkezéshez és 
5.8.8.8 oldal jobb oldalán látható Inverter oldalon a felügyeleti 
weboldalon. Ez általában egy hatjegyű szám. 

Bevezetés 
A Pocket Wi 2.0 a napelemes rendszerek hosszú távú felügyeletét teszi 
megvalósíthatóvá és efficientivá azáltal, hogy információkat gyűjt az 
inverterről, beleértve az állapotot, a teljesítményt és az információk 
frissítését a felügyeleti weboldalon. 
• Gyors telepítés "Plug & Play" funkcióval  
• IP 65 porvédelem vízálló kialakítás  
• Stabil adatátvitel és jó megbízhatóság  
• Alacsony költség és szép külső megjelenés 

Megjelenés és kibocsátás 
 

 
Műszaki adatok 

 
 
Biztonsági utasítások 
• A telepítés előtt az inverter minden áramellátását ki kell kapcsolni.  

• Tartsa távol a gyúlékony, robbanásveszélyes anyagoktól. 

• Ne szedje szét vagy ne törje össze erőszakkal.  

• A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

 
Jótállási szabályozás és felelősség 

Feltételek és kikötések 
A SolaX alapesetben 12 hónapos garanciát biztosít. A megjelölt vásárlási 
számla dátumától kezdődően. A SolaX csak akkor vállalja a garanciális 
szervizelést, ha a hibás készüléket a SolaX-hoz visszaküldik a kereskedő által 
a felhasználóknak kiállított számla és a jótállási jegy másolatával együtt. 
Ezenkívül az egység típusjelzésének teljesen olvashatónak kell lennie. Ha 
ezek a követelmények nem teljesülnek, a SolaX fenntartja a jogot a 
garanciális szolgáltatás megtagadására. 

 
A felelősség kizárása 
A garanciális igények kizárják a következő közvetlen vagy közvetett 
károkat: 

1: A készülék nem rendeltetésszerű használata, a nem megfelelő 
telepítés és a szabványoknak nem megfelelő telepítés, a nem 
megfelelő üzemeltetés és a készülék jogosulatlan módosítása 
vagy javítási kísérletek. 

2: Garanciakártya és sorozatszám nélkül.  
3: Az egységek üzemeltetése hibás védőburkolattal felszerelés. 
4: Idegen tárgyak bejutása és vis major. 
5: Nem megfelelő szellőzés. 
6: A vonatkozó biztonsági utasítások be nem tartása. 
 

 
Jótállási regisztrációs űrlap 

Kérjük, őrizze meg ezt az oldalt a vásárlás és a garancia bizonyítékaként. 
 

 
 

 
Kapcsolatfelvétel 

  
《Regisztráció》 
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Termék neve Pocket Wifi 
Modell Pocket Wifi 2.0 
Tápfeszültség +3.3V 
Frekvencia 2.400~2.472GHz 
Antenna vételi erőssége 3dB 
Interfész UART/USART 
Protokoll TTL 
Vezeték nélküli 
üzemmód 

802.11b/g/n 

Védelmi fokozat IP 65 
Méretek 82x40x24.5mm 
Súly <35g 

 

http://www.solaxcloud.com/
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