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VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET 4BLUE VIA 024 204 20 90 OF STUUR EEN MAIL NAAR SALES@4BLUE.NL 

 

STAP 1: LOG IN  

Download de ShinePhone App in de App Store (Apple) of Play Store (Android). Om te 

starten met het registreren van een nieuwe installatie klik je in het beginscherm op 

‘Registreren’. 

https://apps.apple.com/nl/app/shinephone/id669936054
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.growatt.shinephones&hl=nl
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VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET 4BLUE VIA 024 204 20 90 OF STUUR EEN MAIL NAAR SALES@4BLUE.NL 

 

STAP 2: REGISTREREN EINDKLANT 
Vul de gevraagde gegevens in: 

 *Land: Netherlands 

 *Gebruikersnaam: maak hier de gebruikersnaam voor de eindklant aan.  

 *Password: maak hier een wachtwoord aan voor jouw (eind)klant. Met bovenstaande 

gebruikersnaam en dit wachtwoord krijgt jouw klant toegang tot zijn systeem via 

server.growatt.com of de ShinePhone App.  

 Installatiecode: de code die je hebt gekregen bij je OSS account. Dit nummer kun je 

terugvinden tussen de haakjes ‘()’ achter je naam wanneer je in OSS bent ingelogd.  

[ ! ] Let op! Als je de installatiecode niet invult dan wordt de nieuwe installatie niet gekoppeld 

aan je OSS-account.  

 

  

http://server.growatt.com/login
https://apps.apple.com/nl/app/shinephone/id669936054
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VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET 4BLUE VIA 024 204 20 90 OF STUUR EEN MAIL NAAR SALES@4BLUE.NL 

 

STAP 3: PLANT AANMAKEN / INSTALLATIE TOEVOEGEN 
Vul de gevraagde gegevens in: 

 *Naam installatie: vul de naam van de installatie van de eindklant in. 

 *Adres van de plant: kies voor ‘Ga van de kaart af’ en registreer het adres door deze in te 

vullen in de zoekbalk.  

 *Time zone: is wederom GMT +1 voor wintertijd en GMT +2 voor zomertijd.  

 *PV-capaciteit (W): is het totaalvermogen van het systeem.  

 *Plant type: selecteer ‘woonplant’ voor particulier (residentieel) systeem, ‘commerciële 

fabriek’ voor een commercieel systeem en ‘op de grond gemonteerde planten’ voor een 

grondgebonden systeem. 

 *Opbrengst van het fonds (Valuta): EUR  
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VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET 4BLUE VIA 024 204 20 90 OF STUUR EEN MAIL NAAR SALES@4BLUE.NL 

 

STAP 4: DATALOGGER TOEVOEGEN 
Nu kom je bij de derde en laatste stap. Vul het serienummer en de check-code van de 

datalogger in en druk op SAVE. 
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VRAGEN? NEEM CONTACT OP MET 4BLUE VIA 024 204 20 90 OF STUUR EEN MAIL NAAR SALES@4BLUE.NL 

 

STAP 5: INSTALLATIE VOLTOOID 
 

GEFELICITEERD!  

De installatie is nu aangemaakt. Jouw (eind)klant kan meteen inloggen via 

server.growatt.com of de ShinePhone App met de gegevens die je hebt 

aangemaakt bij stap 2 van dit document.  

Als je ook bij stap 2 jouw installatiecode (van OSS) goed hebt ingevuld is de nieuwe 

installatie binnen 15 minuten te zien en te monitoren in jouw installateurs-account in OSS. 

 

 

 

GA NAAR DE DOWNLOADSPAGINA OP ONZE WEBHOP OM ONZE  

ANDERE HANDLEIDINGEN TE BEKIJKEN. 
 

http://server.growatt.com/login
https://apps.apple.com/nl/app/shinephone/id669936054
https://www.4blue.nl/downloads

