Forstå sonnen eclipse.
sonnen eclipse fungerer som statusindikator for dit sonnenBatterie.
Lyset gør det nemmere for dig at finde ud af, om der er et problem med batteriet, og
om der er behov for fejlfinding. Nedenfor finder du en enkel vejledning i de
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forskellige farvers betydning, og de første trin, du kan tage for at løse problemet.

Bemærk, genstart af SonnenBatterie altid er første step for at få anlægget tilbage i drift igen.
For genstart se næste side

Forbindelsen til det offentlige elnet er afbrudt. Hvis
forbindelsen til nettet forbliver afbrudt, slukkes eclipse
efter ca. 5 minutter. Prøv venligst at genstarte batteriet,
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eller kontakt den installatør, der har installeret systemet.
Når netforbindelsen er genoprettet, tænder dit
sonnenBatterie sig selv igen og opretter automatisk
forbindelse til internettet

Ingen internetforbindelse. Kontroller, at
internetforbindelsen fungerer, og at sonnenBatteriet
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er tilsluttet korrekt. Hvis genstart af batteriet ikke
løser problemet, kan din installatør yde yderligere
hjælp.
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Problem registreret: Kontakt installatøren, der
har installeret strømlagringssystemet.

Genstart af
sonnenBatteriet.
Hvis dit sonnenBatterie ikke længere har forbindelse til internettet, kan det hjælpe at
genstarte internetrouteren. Se brugervejledningen til din router for at få oplysninger
om hvordan du gør dette. Ellers skal du frakoble routeren fra strømforsyningen og
derefter tilslutte strømkablet igen.
Hvis dit sonnenBatterie ikke fungerer korrekt, kan det hjælpe at genstarte systemet.
For at genstarte systemet skal du blot følge nedenstående vejledningen.

Sluk for sonnenBatteriet

Tænd for sonnenBatteriet igen

På toppen af dit Sonnen kabinet finder du de
forskellige knapper der skal anvendes
(se tegningen til højre på denne side)
1. Gå til din eltavle og slå relæet til solcelleanlægget til
1. Sluk for batterierne - Slå relæet F1 over på off
2. Sluk for Sonnen anlægget – drej knappen SPV

2. Tænd for Sonnen anlægget – drej SPV

over på 0

knappen over på 1

3. Gå til din eltavle og slå relæet til dit

3. Tænd batterierne – Slå relæet over på ON

solcelleanlæg fra (Sluk evt. for din internet router
hvis der har været problemer med at få anlægget
online)
4. Afvent 10 min.
Stadig problemer!
Hvis du stadig oplever problemer kan du altid henvende dig hos
Viasol via vores service-link så vender vi hurtigt tilbage.
www.viasol.dk/servicesag

Advarsel!
Selvom anlægget er slået fra, er der stadig
spænding i strømlagringssystemet.
Kun autoriserede fagfolk må åbne
strømlagringssystemet!

