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Toelichting op handleiding
Doordat er veel mogelijk is voor het inzien van de gegevens van de monitoring, geven
wij alleen een toelichting op de belangrijkste functies. Wilt u graag meer weten over de
website of app, dan kunt u het beste contact opnemen met Growatt. Zij kunnen al uw
vragen beantwoorden en waar mogelijk extra hulp bieden.

1. Het hanteren van de webversie via
de webbrowser

1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser

1. Open de webbrowser
Google Chrome

Internet Explorer

Safari

2. Typ “server.growatt.com” in uw adresbalk:

3. Kies rechtsboven in uw web-browers voor de gewenste

Klik op Language om
een taal te kiezen
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1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser
4. Vul uw gegevens in en login

Gebruikersnaam
Wachtwoord
EYT

1. Vul hier de
gebruikersnaam
in dat u heeft
ontvangen

2. Vul hier het
wachtwoord
in dat u heeft
ontvangen

3.Vul hier de exacte 4. Druk op deze
letters in dat rood knop om in te
onderstreept zijn in loggen
de afbeelding
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1. Het hanteren van de webversie via de webbrowser

5. Wanneer u het
volgende vergelijkbaar
scherm voor u ziet, kunt
u aan de slag met het
monitoren van uw PVpanelen.
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2. Monitoring via de webversie
http://server.growatt.com

2a. Monitoring en wijzigen Dashboard
Nadat u zich heeft ingelogd komt u in het volgende scherm terecht. Op de volgende bladzijde worden de nummers
toegelicht.
Dashboard/beginapagina
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2a. Monitoring en wijzigen Dashboard
Toelichting nummering:
01. Geschatte geldbesparing in totaal
Om deze waarde nauwkeurig te krijgen moeten er instelling worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

02. Geschatte geldbesparing vandaag
03. Opgewekte kWh in totaal
04. Opgewekte kWh vandaag
05. Grafiek van opbrengst kWh vandaag
06. Foto van locatie installatie
Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd. Dit wordt nader toegelicht in .

07. Afbeeldingen van panelen opstelling
Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd.Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

08. Totaal vermindering CO2 uitstoot
Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd.Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

09. Totaal minder gebruik van steenkolen
Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd.Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

10. Persoonlijke gegevens
Om dit te veranderen moeten er instellingen worden gewijzigd.Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 1b wijzigen monitoringgegevens

11. Met deze knop logt u uit in het systeem
12. Hier kunt u uw Dashboard/beginpagina wijzigen. Zie de volgende bladzijde voor de uitleg
13. Hier kunt u uw monitoringgegevens en persoonlijke gegevens wijzigen.
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2a. Monitoring en wijzigen Dashboard

Voor het wijzigen van het
dashboard klikt u de vakken
aan die u graag wilt zien in uw
dashboard/beginpagina.
In het geval van zonnepanelen
wordt er gekozen tot en met “CO2
bespaard”.
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2b. Wijzigen monitoringgegevens
Boven in het scherm vindt u een aantal tabbladen. Klik op User Center om de monitoring gegevens te
kunnen aanpassen. Vervolgens komt u standaard in het tabblad terecht van overzicht opstelling.

Klik op de “pen met schrijfblok” om in het
venster met de instellingen te gaan.
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2b. Wijzigen monitoringgegevens

01.
02.
03.

In alle witte vakken kan een eigen voorkeur worden ingevuld.
Bijvoorbeeld: Installatienaam: Fam. Zon
Nummers 1 tot en met 3 zijn standaard waardes van Growatt. Wanneer u de exacte waardes hiervan weet kunt u
deze wijzigen. Houdt rekening met de opbrengst formule. (gebruik 1 kWh als omrekenfactor)
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2c. Persoonlijke gegevens wijzigen
Naast de tabblad “Overzicht opstelling” vindt u “Gebruikersinformatie”
Door op dit tabblad te klikken komt u in het volgende scherm.
De tekstvakken kunt u naar wens aanpassen. Vergeet niet na het wijzigen op de knop opslaan te klikken.

Hier kunt u uw
wachtwoord wijzigen

Vergeet niet op deze
knop te drukken

Op de volgende bladzijde wordt het wijzigen van het wachtwoord toegelicht.
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2c. Persoonlijke gegevens wijzigen

1. Vul hier u bestaande wachtwoord in:
2. Vul hier u nieuwe wachtwoord in
3. Herhaal hier u nieuwe wachtwoord
Vergeet niet op deze
knop te drukken

LET OP:
- Wij zijn er niet verantwoordelijk dat u uw wachtwoord vergeet. Onthoudt het nieuwe wachtwoord goed.
Bent u het wachtwoord vergeten, is er de mogelijkheid om tijdens inloggen op wachtwoord vergeten te
klikken en een nieuw wachtwoord aan te maken.
- Vergeet niet na het invullen van uw nieuwe wachtwoord op opslaan te klikken
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3. Installatie App op Smartphone
Android en iOs
Shiphone app

3. Installatie App op Smartphone Android en iOs
1. Open de appstore
iOS

Android

2. Zoek in de appstore en download: Shinephone
Shinephone app

3. Open de app en log in:

Voer hier u gebruikersnaam
Voer hier het wachtwoord
Druk op deze knop om in te
loggen op uw account

LET OP: De afbeelding kunnen afwijken wanneer de app en operatiesystemen
worden geüpdatet.
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3. Installatie App op Smartphone Android en iOs
4. Wanneer u het volgende
vergelijkbare scherm voor u ziet
op uw smartphone of tablet,
kunt u aan de slag met het
monitoren van uw PV-panelen.

LET OP: De afbeelding kunnen afwijken wanneer de app en operatiesystemen
worden geüpdatet.
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4. Monitoring op Smartphone iOs &
Android
Shiphone app

4a. Monitoring app
LET OP:
- De app is alleen verkrijgbaar in het Engels. Kunt u geen Engelstalige teksten lezen, dan raden wij u aan
gebruik te maken van de website.
- Om waardes aan te passen, zoals de valuta, moet de stappen volgende in het eerste hoofdstuk. In de app
is dit niet mogelijk.
02.

01. Opgewekte Watt op dit moment
02. Opgewekte kWh vandaag
03. Geschatte geld besparing vandaag
Om deze waarde nauwkeurig te krijgen moeten er instelling worden gewijzigd. Dit wordt nader
toegelicht in hoofdstuk 1b Wijzigen monitoringgegevens

01.

03.

04. Door op deze balk te klikken komt u een volgend scherm
waarbij u de grafiek van de opgewekte stroomopbrengsten kunt
inzien.
05. Door op dit figuurtje te klikken komt u in uw persoonlijke
pagina.
Dit wordt nader toegelicht in het 2b Wijzigen van persoonlijke gegevens.

04.

05.
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4a. Monitoring app
Zoals u kunt zien zijn er een aantal waardes die bekend voorkomen met het vorige scherm. Dit scherm geeft een
verduidelijk beeld van de stroomopbrengste in Watt.

Scherm 01

Scherm 02

01. Wanneer u op “data” klikt komt uw
in scherm 02. In dit scherm kunt u uw
opgewekte stroom inzien per dag, per
maand en per jaar.

01.
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4b. Wijzigen van persoonlijke gegevens

01. Wanneer u op dit
vak drukt komt u in een
volgende scherm waar u uw
persoonlijke gegevens kunt
aanpassen.

02. Door op deze knop te
drukken logt u uit in de app.
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4b. Wijzigen van persoonlijke gegevens
LET OP:
- Wij zijn er niet verantwoordelijk dat u uw wachtwoord vergeet. Onthoudt het nieuwe wachtwoord goed.
Bent u het wachtwoord vergeten, is er de mogelijkheid om tijdens inloggen op wachtwoord vergeten te
klikken en een nieuw wachtwoord aan te maken.
- Vergeet niet na het invullen van uw nieuwe wachtwoord op opslaan te klikken

01. Hier kunt u uw wachtwoord
aanpassen. Dit werkt nagenoeg
hetzelfde als op de website. Zie
hoofdstuk 1b Persoonlijke gegevens
wijzigen, voor de uitleg.
02. Hier kunt u uw email-adres
wijzigen.
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