
TẠO USER QUẢN LÝ HỆ THỐNG SOLAR SỬ DỤNG BIẾN TẦN LITTO - 

SUNTREE TRÊN WINDOWS 

 

Để thực hiện việc kết nối cài đặt biến tần Solar – Suntree trên trình duyệt chạy trong 

môi trường Windows chúng ta thực hiện đầy đủ theo các bước như sau: 

Bước 1: Truy cập trang web: 

litto.shinemonitor.com trên trình 

duyệt  

(VD minh họa chạy trên Google 

Chrome) 

- Hiển thị cửa sổ Login. Tại đây 

có ô để điền thông tin user name 

và mật khẩu truy cập.  

Đối với trường hợp đã có thông 

tin truy cập chúng ta điền thông 

tin vào ô tướng ứng và nhấn 

Login. Cửa sổ sẽ chuyển qua trang quản lý biến tần Litto – Suntree. 

Trường hợp chưa có thông tin truy cập chúng ta nhấn nút Register immediately (Xem 

hình) 

 

Bước 2: Hiển thị ô cửa sổ Register 

- Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu vào Form 

như hình minh họa. 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhấn nút Register sau khi đã hoàn tất điền đầy đủ thông tin. 

1.Nhập tên người dùng 

2.Nhập địa chỉ email 

3.Nhập số điện thoại di động (8490**...) 

4.Nhập mật khẩu 

5.Nhập lại mật khẩu xác nhận 

6.Nhập số Part Number (PN) của biến tần 



Cửa sổ thông báo đăng ký thành 

công sẽ hiển thị như hình dưới 

trong trường hợp đăng ký thành 

công (Register was successful). 

 

 

 

 

 

 

Bước 3: Đăng nhập với thông 

tin người dùng mới 

- Nhấn vào nút Login 

immediately tại cửa sổ thông 

báo đăng ký thành công để quay 

lại cửa sổ Login. 

- Trong khung cửa sổ Login  

chúng ta sẽ điền thông tin đăng 

nhập vào ô tương ứng. 

- Sau đó nhấn nút Login. 

 

- Cửa sổ quản lý hệ thống sử 

dụng biến tần Litto – Suntree sẽ 

hiển thị. Tại đây chúng ta có thể 

theo dõi toàn bộ thông số của hệ 

thống. 

 

 

 

 

 



Để cập nhật trạng thái hoạt động của thiết bị chúng ta vẫn cần phải kích hoạt trạng thái 

kết nối internet qua wifi cho biến tần tại địa điểm lắp đặt sau khi đã hoàn tất công tác thi 

công hoàn thiện toàn hệ thống. Cài đặt Wifi kết nối internet cho biết tần bằng ứng dụng 

APP SmartClient chạy trên hệ điều hành IOS hoặc Android của thiết bị di động (chi tiết 

xem trong phần hướng dẫn cài đặt cho 02 hệ điều hành di động). 

 

Lưu ý: Để có thể kích hoạt chế độ bảo hành trực tiếp từ nhà sản xuất. Vui lòng cung cấp 

trực tiếp tên người dùng (User name) đã dùng để đăng ký cho đại diện độc quyền tại Việt 

Nam qua hotline hoặc email tới địa chỉ được công khai trên website: www.suntree.vn. 

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng 

tôi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suntree.vn/

