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1 . Installationsverktyg 

Under installation och testning kan du behöva: 

• Android eller iPhone med eviShine appen installerad 

• Bärbar dator med Windows XP eller bättre 

• ezTCP ezManager v3.2B eller bättre installerat på datorn ( 
http://www.eztcp.com/en/download/ezmanager.php ) 

• Nätverksswitch 

• 3G-router ( eller en smartphone med hot spot och en trådlös router ) 

• CAT - 5e kablar 

Internetkabel 

Converter måste anslutas til Internet via en router eller ett modem med en CAT - 5-kabel 

eller bättre. 

Vi föreslår att du ansluter converteren till Internet innan du ansluter seriella enheter 

för bättre felsökning i händelse av problem . Vid anslutning av seriella enheter 

måste converteren vara avstängd.  

 Converteren använder DHCP för att få en nätverksadress och en DNS-sökning av 

server . Converteren öppnar en utgående TCP-anslutning på port 8349. Om 

converteren inte ansluts  kan nätverkets brandvägg behöva konfigurerad för att tillåta 

trafik.  

 

 För att ansluta via ett trådlöst nätverk kan du behöva ansluta en trådlös router eller 

repeater till converteren med en CAT - 5 -kabel . Den trådlösa anslutningen måste vara 

stabil för att omvandlare ska kunna tillhandahålla glappfri data . Det är också möjligt 

köra ett IP-nätverk via elnätet med en elnäts adapter.  
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2. Felsökning 

Aktuell status för installationen finns tillgänglig på nätet och i eviShine’s app en kort stund 
efter det att converteren har  anslutits till internet . Installationens webbadress finns på 
etiketten tillsammans med en QR-kod som kan scannas av appen . Försäkra dig om att 
din dator eller smartphone är ansluten til internet , annars kommer du inte kunne verifiera 
installationsstatusen. 

• Ett rött x bredvid converter indikarar att den inte har tillgång till internet . Fokusera på att 
anslutningen till internet fungerar innan du ansluter andra enheter ( inverter , strömmätare, 
etc ) . Se nedan . 

• En grön bock bredvid converteren indikerar att den är korrekt ansluten  till internet . Nu 
kan de övriga enheterna anslutas till converteren . Se den specifika dokumentationen . 

OBS:  Ibland kan namnet på anläggningen ha ett mellanslag. Webbadressen måste 
skrivas in exakt som det står specificerat i webbläsaren , med mellanslag etc .  

 

Felsökning av åtkomstproblem 

Eventuella problem och lösningsförslag 

 En firewall blockerar internettrafik på port 8349 

 Brandväggen måste konfigureras för att tillåta utgående trafik till datapool.dk på port 
8349 

 Ingen DHCP-server finns tillgänglig 

Lägg till en DHCP-server til nätverk eller konfigurera converteren med en statisk IP-
adress 

 Det trådlösa nätverket är instabilt  

Dra en kabel för att förkorta avståndet till det trådlösa nätverket. Även korta avstånd 
kan ha betydande inverkan . Anslutningen måste vara stabil. 

 Nätverket tillåter endast en enhet , eller omvandlare mac - adress avvisas 

Kontakta Internetleverantören, eller ställ in en router med NAT för det internal 
nätverket.  
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Converteren är periodvist bortkopplad från Internet . Vissa internetleverantörer och 
NAT- routrar frånkopplar  TCP-anslutningar efter en mycket kort tidsgräns , ibland efter 
endast ett par minuters eller till och med sekunders inaktivitet . 

1.  Kontakta Internetleverantören och begäran en längre timeout eller ingen timeout 

2. Använd en router eller NAT mellan kabelmodem och converter . Använd samma     
router för alla nätverks apparater i huset , eftersom detta kommer att ge en högre 
hastighet och stabilitet 

3. Eventuellt, ställ in converter på automatisk omstart varje timme , använd en timeout 
på 3600 sekunder = 1 timme . Se avsnitt 5 på ezManager .  

 

           Bild 1 : Hitta timeout med ezManager 
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Felsökningstekniker  

1. Anslut din dator till nätverk med samma kabel som användes till converter . 
Kontrollera att datorn använder DHCP , och verifiera att den har fått en OP -adress  
beviljad. Om inte, säkerställ att DHCP-servern fungerar eller konfigurera converter 
med en statisk IP-adress. 

2. Anslut din dator till nätverk med samma kabel som användes till converter. Verifiera 
att du kan ansluta till internet . Försök att ansluta till datapool.dk på port 8349 
(använd telnet datapool.dk 8349 ) . Om detta inte fungerar  kan det bero på att en 
brandvägg blockerar trafiken eller att internet leverantören inte tillåter datorns MAC-
adress ( eller converterens MAC-adress ) för att ansluta till Internet . 

3. Använd en switch för att säkerställa att din dator , omvandlare och router är på 
samma nätverk . Starta ezManager  och sök efter converterens - den ska dyka upp 
på listan . Klicka på status och automatisk uppdatering . Listans status ska indikera 
att omvandlare har etablerat en anslutning till datapool.dk server . 

4. Anslut converteren till en 3G-router , och kontrollera med ezManager att anslutning 
är etablerat. 
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3. ezManager 

Använd ezManager för att konfigurera converter , ställa in en statisk IP-adress , ändra 
timeout och visa detaljerad statusinformation . 

Hämta  ezManager här : http://www.eztcp.com/en/download/ezmanager.php 

 

Bild 2 : Hitta converter med ezManager 

Starta ezManager och klicka på " Sök alla " . converteren ska dyka upp i "Search Results " 
, annars kontrollera kablarna och försök igen . Välj converteren ( om det finns flera) och 
klicka på " Status”. 

http://www.eztcp.com/en/download/ezmanager.php
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Converter måste ha en IP -adress och en TCP / IP -anslutning måste upprättas . Markera " 
Uppdatera var 1 sekund " för automatiska uppdateringar . 
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Bild 4 : Ställ in statisk IP-adress 

Om Converter inte får en IP-adress via DHCP , ställa in en statisk IP-adress på denna 
skärm . Kontrollera att den IP -adress som används inte används av andra applikationer . 
Klicka på " Write " för att spara ändringarna på converter . 

 

 

 

 

 


