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1. Instalacja

1) Włóż moduł do portu Wi-Fi inwertera,

2) Zaciśnij nakrętkę mocującą obracając zgodnie ze wskazówkami zegara,

3) Uruchom inwerter.

2. Pobieranie oraz instalacja aplikacji mobilnej

Pobierz <Renac Portal> z Apple Store / Google Play. 



1) Zainstaluj <Renac Portal> i uruchom ustawienia uprawnień aplikacji

  Przy pierwszej instalacji aplikacji, należy ustawić wszystkie pozwolenia aplikacji na opcję zezwalającą na 
korzystanie z potrzebnych funkcji. Aby to zrobić, wejdź w ‘’Ustawienia’’-‘’Aplikacje’’-‘’Pozwolenia’’, 
następnie zaznacz odpowiednie opcje.



3. Rejestracja urządzenia

3.1 Otwórz aplikację Renac Portal i zaloguj się do swojego konta Renac. Jeśli nie masz założonego
konta, naciśnij [Zarejestruj się] i utwórz konto. 



3.2 Po zalogowaniu się, naciśnij [+] w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać nową instalację. 



3.3 Dodaj stronę instalacji wypełniając wymagane pola, naciśnij [Add station] na dole ekranu, aby 
dodać instalację. 
Uwaga: dla pola ‘’Installer’’, prosimy o wpisanie "Solar Innova Polska", aby instalacja była również 
wyświetlana na naszym koncie instalatora, co pozwoli na zdalne sprawdzenie pracy instalacji w 
przypadku awarii. Ta opcja nie jest obowiązkowa, natomiast jest zalecana. 



3.4 Po dodaniu strony instalacji, przejdź do ekranu głównego aplikacji i naciśnij na nowo dodaną 
instalację, aby przejść do ekranu podglądu instalacji. 



3.5 W ekranie podglądu instalacji, naciśnij przycisk [+] w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać falownik. 



3.6. Pod tabliczką znamionową znajduje się numer seryjny inwertera, wpisz numer seryjny oraz dane 
z tabliczki znamionowej aby dodać urządzenie. Aby szybko wypełnić formularz, zalecamy zeskanowanie 
kodu QR obok numeru seryjnego urządzenia, naciskając przycisk [Scan QR Code] w prawym górnym rogu 
ekranu. Po wypełnieniu formularza, naciśnij [Add Device] aby zakończyć konfigurację. 

Tabliczka z numerem seryjnym i kodem QR



4. Reset modułu Wi-Fi
Aby połączyć moduł WI-Fi z routerem sieci domowej, przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund. Jeśli 
pomarańczowa dioda zacznie migać, moduł przeszedł w tryb konfiguracji. 

5.Konfiguracja Wi-Fi

5.1 Połącz się na telefonie z domową siecią Wi-Fi, upewnij się, że sygnał sieciowy w pobliżu inwertera jest dobry. 

Przycisk Reset



5.2 Otwórz aplikację Renac Portal, na głównym ekranie naciśnij przycisk [WIFI Setting]. 



5.3. Aplikacja automatycznie uzyska nazwę sieci, wpisz hasło oraz naciśnij [Start]. Po kilku sekundach 
aplikacja powinna wyświetlić komunikat ‘’Success config’’, jeśli pomarańczowa dioda na module Wi-Fi 
przestaje migać i świeci stałym światłem, konfiguracja przebiegła pomyślnie. 



● Znaczenie światła statusu:

Dioda statusu Miganie Stałe światło
Status Tryb konfiguracji Normalna praca modułu WI-FI

Uwaga: Po około 10 minutach od powyższej konfiguracji, informacje powinny być wyświetlane na 
ekranie głównym Renac Portal. Jeśli wyświetlane są bieżące dane pracy urządzenia, konfiguracja 
przebiegła pomyślnie. Poniższy zrzut ekrany pokazuje przykładowy widok po poprawnej konfiguracji: 
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