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1. Layout da interface

2. Preparação
A) Baixe o aplicativo instalador móvel Hoymiles

B) Marque a caixa para os seguintes itens:

 Hoymiles DTU-G100

 Adaptador

3. Instalação
A) Insira o cartão SIM no compartimento do cartão SIM.

B) Ligue o DTU-G100 de 3ª geração

Opção 1: Conecte o DTU ao adaptador e conecte-o à tomada

Opção 2: Conecte o DTU ao adaptador e conecte-o ao filtro de linha. Atenção,
certifique-se de que esteja a pelo menos 0,5 metro acima do solo e tente instalar o
DTU a no mínimo 90 graus vertical ao chão

Nota: Não instale o DTU diretamente acima do metal ou concreto para evitar a diluição

do sinal.

C) Procedimentos iniciais

Quando o DTU ligar, as luzes vermelha, verde e azul piscarão por um segundo em

turnos de 30 segundos.

4. Mapa de instalação
Complete o mapa de instalação

A) Retire a etiqueta do número de série (conforme circulado abaixo) do DTU e coloque-a

no mapa de instalação.

B) Informações completas do sistema do mapa de instalação mostrado a seguir.

Item Descrição
A USB Connector
B Indicador de status
C Botão de reset

D Compartimento
para cartão SIM
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5. Configuração online
Complete a criação da conta online para concluir a instalação do DTU (você pode consultar

a “Orientação de instalação rápida para registro on-line do HMP” para obter as etapas

detalhadas da criação de contas).

Nota: Para obter mais detalhes de configuração sobre o Assistente de Instalação Local,

adquira a Orientação de Operação relacionado da nossa tecnologia. Equipe de suporte em

service@hoymiles.com.

6. Aviso

Aviso
 Somente pessoal qualificado poderá instalar ou substituir o DTU

 Não tente reparar o DTU, pois ela contém peças que não podem ser reparadas pelos

usuários. Se o DTU quebrar, entre em contato com o seu distribuidor para manutenção.

Abrir o DTU sem permissão invalidará a garantia


