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 The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements 
regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a 
number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or 
implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and 
constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice. 
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Dokument ten zawiera instrukcje jak podłączyć Smartlogger3000. Standardowy 
adres IP SmartLoggera to 192.168.8.10, a hasło to “Changeme”. Hasło należy 
zmienić po pierwszym logowaniu.  
 
Procedura: 
 
Krok 1  Podłącz SmartLogger do komputera przewodem Ethernet 

 
(6) port GE (WAN)   (11) port GE (LAN) 
 

 
 

 
Krok 2  Połącz się ze SmartLoggerem w sposób lokalny 
 
Panel sterowania  Sieć i Internet  Centrum sieci i 
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udostępnianiaEthernetWłaściwościkliknij dwukrotnie na „Protokół 
internetowy w wersji 4”wybierz „Użyj następującego adresu IP”, a następnie 
wprowadź adres IP zgodnie z intrukcją poniżej: 
 

 
 
Maska podsieci zaczyta się automatycznie.  
 
Krok 3 Zaloguj się do SmartLoggera 3000 poprzez przeglądarkę  
 
Otwórz przeglądarkę, a następnie wpisz adres https://192.168.8.10 
W menu SmartLoggera zaloguj się używając nazwy użytkownika “admin” oraz hasła 
“Changeme”. Oprogramowanie przy pierwszym logowaniu wymusi na nas zmianę 
hasła na nowe. Zaloguj się ponownie, używając nowego hasła.  
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Krok 4 Zweryfikuj, czy ustawienia serwera dla systemu monitoringu są 
prawidłowe 
 
Przejdź do zakładki Huawei NMS i upewnij się, że domena jest uzupełniona 
(intl.fusionsolar.huawei.com), a w miejscu port wprowadzona jest wartość 27250, 
zgodnie z poniższą instrukcją: 
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Zatwierdź ustawienia klikając SubmitConfirm 
  
 
Krok 5 Zdefiniuj adres IP dla portu WAN 
 
Przejdź do zakładki Comm. Param., a następnie do Wired Network.  
Sugerujemy, aby podczas konfiguracji SmartLoggera korzystać z sieci, w której 
urządzenie to będzie pracować.  
Aby poznać parametry sieci, należy otworzyć wiersz poleceń (wpisz „cmd” w 
wyszukiwarce w pasku zadań) oraz wprowadzić komendę ipconfig.  

 
W wierszu poleceń wyświetlą się parametry sieci, do której jesteśmy podłączeni. 

 
 
W zakładce Wired Network w menu SmartLoggera uzupełnij odpowiednio: 
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 IP address (adres IP naszego komputera musi różnić się od adresu IP dla portu 
WAN) 

 Subnet Mask, zgodnie z wartościami wyświetlonymi w wierszu poleceń 
 Default Gateway, zgodnie z wartościami wyświetlonymi w wierszu poleceń 
 Primary DNS server: 8,8,8,8 
 Secondary DNS server: 8,8,4,4 

 
 
Zapisz wprowadzone zmiany klikając Submit. 
 
Krok 6 Sprawdź poprawność konfiguracji 
Podłącz kabel Ethernet do portu WAN podłączonego do routera. 
W przypadku poprawnie przeprowadzonej konfiguracji, w zakładce Deployment 
Wizard, przy polu NMS connection status, powinna wyświetlić się informacja 
„Connected”. W przypadku problemów z komunikacją w tym miejscu pojawi się 
odpowiednia informacja.  
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Huawei Enterprise Technical Assistant Center will assist you 24x7 

E-mail: eu_inverter_support@huawei.com 
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