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1 A dokumentum bemutatása
Célközönség

Képesített szerelők

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a
következőkből áll:

▪ Általános biztonsági óvintézkedések:
- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt

- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

▪ Szerelési kézikönyv:
- Szerelési utasítások

- Formátum: Papír (a készlet tartalmazza)

▪ Szerelői referencia-útmutató:
- Szerelési utasítások, beállítás, használati irányelvek…

- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: https://www.daikin.eu. A
megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót ( ).

▪ Megfelelőségi nyilatkozat:

INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat
A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a BRP069A71 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelv előírásainak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a következő
webhelyen érhető el: https://www.daikin.eu. Az egysége megfelelőségi
nyilatkozatának megkereséséhez használja a keresési funkciót .

A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldalról vagy a
forgalmazótól szerezhetők be.

Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek
fordításai.

https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
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2 Az adapter ismertetése
A vezeték nélküli LAN-adapter a hőszivattyúrendszert az interneten keresztül a
Daikin Cloud szolgáltatáshoz csatlakoztatja, lehetővé téve ezáltal a
hőszivattyúrendszer ONECTA alkalmazáson keresztül történő vezérlését.

2.1 Alkatrészek

Alkatrész Leírás

RUN ▪ LED BE: az adapter aktív állomásként
működik, és csatlakoztatva van a
hálózathoz.

▪ A LED villog: az adapter aktív
állomásként működik, és még nincs
csatlakoztatva hálózathoz.

AP ▪ LED BE: az adapter aktív hozzáférési
pontként működik, és mobileszközhöz
van hozzárendelve.

▪ LED villog: az adapter aktív
hozzáférési pontként működik, de
még nincs mobileszközhöz
hozzárendelve.

SETUP Nyomja meg az adapter útválasztóhoz
való csatlakoztatásához.

MODE Nyomva tartva az AP módot
kapcsolhatja be és ki.

POWER Nyomja meg az adapter újraindításához.

2.2 Alapvető paraméterek

Paraméter Érték

Frekvenciatartomány 2400 MHz~2483,5 MHz

Rádióprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Rádiófrekvenciás csatorna 1~13

Kimeneti teljesítmény 0 dBm~18 dBm

Effektív kisugárzott teljesítmény 17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm
(11n)
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Paraméter Érték

Tápellátás DC 14 V / 100 mA

2.3 Kompatibilitás

Győződjön meg arról, hogy a hőszivattyúrendszer kompatibilis az adapterrel.
További információkért tekintse meg a hőszivattyúrendszer szerelői referencia-
útmutatóját.
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3 A doboz bemutatása
▪ Kiszállításkor az egység sértetlenségét és hiánytalan meglétét ellenőrzni KELL.

Bármilyen sérülést vagy hiányzó alkatrészt azonnal jelezni KELL a szállítmányozó
reklamációs ügyintézőjének.

▪ A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges üzembe helyezési
helyhez, hogy megelőzze a szállítás során okozott sérüléseket.

▪ Készítse elő az útvonalat, amely mentén az egységet el szeretné juttatni arra a
helyre, ahol üzembe lesz helyezve.

▪ A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges üzembe helyezési
helyhez, hogy megelőzze a szállítás során okozott sérüléseket.

3.1 Az adapter kicsomagolása

1 Nyissa ki a dobozt.

2 Vegye ki az adaptert.

3 Válassza külön a tartozékokat.

a
b

i

c

e

gf

h

d

a Adapter
b Adaptertartó kétoldalú ragasztószalaggal
c Kábelrögzítő pont
d Kábelrögzítő
e Csatlakozókábel
f Szerelési kézikönyv
g Ragasztószalag az adaptertartóhoz
h A kézikönyv címkéje
i Csavarok
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4 Előkészületek

4.1 A felszerelés helyére vonatkozó előírások

▪ Az adaptert úgy tervezték, hogy kizárólag száraz, beltéri helyen, a beltéri
egységre szerelve lehessen használni.

▪ Az adapter pontos rögzítési helye a beltéri egység típusától függ. További
információkat a beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő
kézikönyvben talál.

▪ Az adaptert kizárólag függőlegesen lehet felszerelni.

▪ Az adaptert úgy tervezték, hogy 5~35°C közötti külső hőmérsékleti tartományban
működjön.

Az adaptert NEM szabad az alábbi helyeken felszerelni:

▪ Olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek van kitéve.

▪ Olyan helyen, amely közelében hőforrás található.

▪ Olyan helyen, ahol gőzforrásnak lehet kitéve.

▪ Olyan helyen, ahol motorolajgőznek lehet kitéve.

4.2 Az elektromos csatlakozások áttekintése

a

a A beltéri egységbe
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5 Felszerelés

5.1 Óvintézkedések az adapter felszerelésekor

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
▪ Az adapter felszerelése előtt kapcsolja ki a tápellátást.

▪ NE érjen az adapterhez nedves kézzel.

▪ NE érje nedvesség az adaptert.

▪ NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert.

▪ Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a csatlakozókábelt.

▪ Ha az adapter megsérült, kapcsolja KI a tápellátást.

Szimbólum Magyarázat

A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés
biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az
elektromos földeléssel.

5.2 Áttekintés: Felszerelés

Az adapter felszerelése a következő lépésekből áll:
1 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása;
2 Az adapter lezárása;
3 Az adapter rögzítése az egységhez.

INFORMÁCIÓ
Az elektromos huzalozás beltéri egységhez való csatlakoztatásának, illetve az adapter
felszerelési helye a beltéri egység típusától függ. További információkat a beltéri
egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.

5.3 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása

5.3.1 Óvintézkedések az elektromos huzalozás csatlakoztatásakor

INFORMÁCIÓ
Olvassa el az alábbi fejezetekben található biztonsági előírásokat és követelményeket
is:

▪ Általános biztonsági óvintézkedések

▪ Előkészületek

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
NE kapcsolja be a tápellátást, amíg nem csatlakoztatta az elektromos vezetékeket,
nem zárta le az adaptert és nem szerelte fel a beltéri egységre.
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5.3.2 Az adapter csatlakoztatása az egységhez

1 Válassza le a burkolat felső részét az alsó részről.

a

c
b

a Felső burkolat
b Adapter PCB-je
c Alsó burkolat

2 Csatlakoztassa a csatlakozókábel villásdugóját a beltéri egységhez.

3 A csatlakozókábel másik végét csatlakoztassa az adapter PCB-jén lévő
csatlakozóhoz.

4 Rögzítse a kábelt, hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.

a
a Csatlakozó

INFORMÁCIÓ
Az elektromos huzalozás beltéri egységhez való csatlakoztatásának helye a beltéri
egység típusától függ. További információkat a beltéri egység opcionális
berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.

INFORMÁCIÓ
A beltéri egység oldalán lévő kábeleket rögzítse a tartozékként kapott kábelszorítóval
a kábelrögzítő ponthoz, hogy ne lazulhasson meg a csatlakozás.

5.4 Az adapter lezárása

5.4.1 Az adapter lezárásának lépései

1 Akassza az elülső burkolat rögzítőit a hátsó burkolat mélyedéseibe.
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2 A tartozékcsomagban található két csavart csavarja be a furatokba.

2×

MEGJEGYZÉS
Az adapter lezárása után ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően van-e
rögzítve.

5.5 Az adapter rögzítése

5.5.1 Információk az adapter felszereléséről

Rögzítse az adaptert a beltéri egységre a tartozékcsomagban található tartó és
ragasztószalag segítségével.

MEGJEGYZÉS
▪ Ügyeljen rá, hogy a beltéri egység felülete tiszta legyen azon a részen, ahová a

tartót rögzíti.

▪ Gondoskodjon róla, hogy az adaptertartó elég szorosan legyen rögzítve a beltéri
egységhez ahhoz, hogy elbírja az adapter súlyát.

5.5.2 Az adapter rögzítése az egységhez

1 Ragassza fel a kétoldalú ragasztószalagot az adaptertartóra.
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a

b
a Szigetelőszalag
b Adaptertartó

2 Rögzítse a tartót ragasztószalaggal a beltéri egységre.

3 Csúsztassa az adaptert a tartóba.

INFORMÁCIÓ
A tartó pontos rögzítési helye a beltéri egység típusától függ. További információkat a
beltéri egység opcionális berendezéseinek kiegészítő kézikönyvben talál.

5.6 Az adapter kinyitása

5.6.1 Információk az adapter kinyitásával kapcsolatban

Az átlagos felszerelési eljárás során NINCS szükség az adapter kinyitására. Ha
azonban mégis szükség lenne erre, kövesse az alábbi eljárást.

VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
Az adapter kinyitása előtt kapcsolja KI a beltéri egység áramellátását.

5.6.2 Az adapter kinyitásának lépései

1 Távolítsa el a csavarokat egy csavarhúzóval.

2×

2 Akassza ki az elülső burkolat rögzítőit a hátsó burkolat mélyedéseiből.
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6 A rendszer beindítása
Az adapter a beltéri egységtől kapja a tápfeszültséget. Annak érdekében, hogy az
adapter működni tudjon, csatlakoznia kell a beltéri egységhez, és a kültéri
egységnek bekapcsolva kell lennie.

A rendszer bekapcsolását követően a RUN és az AP LED-ek felvillannak, majd újra
kialszanak, amikor az adapter üzemkész. A rendszer elrendezésétől függően az
adapter legfeljebb 1 percen belül üzemkész.

INFORMÁCIÓ
A rendszer indítása előtt győződjön meg róla, hogy az adapter le van zárva és
megfelelően van felszerelve a beltéri egységre.
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7 Beállítás
Az adapter beállításához nyissa meg mobileszközén a ONECTA alkalmazást, majd
kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. A ONECTA alkalmazás a Google
Play és az App Store áruházakban egyaránt elérhető:

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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8 Átadás a felhasználónak
Az adapter felszerelése és beállítása után adja át ezt a szerelési kézikönyvet a
felhasználónak, és hívja fel a figyelmét arra, hogy az alábbi biztonsági
óvintézkedéseket mindig be kell tartani.

VESZÉLY
▪ NE szerelje szét, módosítsa vagy próbálja megjavítani az adaptert. Ez tüzet,

áramütést vagy sérülést okozhat.

▪ Az adaptert NE érje nedvesség, és ne használja fürdés vagy hasonló, víz
használatát igénylő tevékenységek közben. Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

▪ NE használja az adaptert orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élők,
illetve defibrillátorok közelében. Az általa keltett elektromágneses interferencia
életeket veszélyeztethet.

▪ NE használja az adaptert automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók
vagy tűzjelzők közelében. Hibát okozhat a berendezések működésében, ami
balesethez vezethet.

▪ Ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha az adapter túlmelegszik
vagy füstöl, azonnal húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból. Ennek
elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt, forduljon a
forgalmazóhoz.

▪ Ha az adapter leesik vagy megsérül, húzza ki a beltéri egységet az áramforrásból.
Ennek elmulasztása tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyesmi történt,
forduljon a forgalmazóhoz.

MEGJEGYZÉS
Ne használja mikrohullámú sütő közelében az adaptert, mert az hatással lehet a
vezeték nélküli LAN-kommunikációra.
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9 Hibaelhárítás

9.1 Áttekintés: Hibaelhárítás

Ez a fejezet leírja, hogy mit kell tennie problémák esetén. Az alább felsorolt
jelenségek alapján információt nyújt a problémák megoldásához.

9.1.1 Jelenség: A LED-ek nem világítanak, amikor az adapter csatlakoztatva van az egységhez, és
az egység BE van kapcsolva

Lehetséges okok Teendő

Az adapter nem a megfelelő
csatlakozókkal van összekötve a beltéri
egységgel.

Győződjön meg róla, hogy a LAN-
adapter megfelelően csatlakozik a
beltéri egységhez. Tekintse meg a
beltéri egység kézikönyvében a
csatlakoztatásra vonatkozó
irányelveket.

9.1.2 Jelenség: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre

Lehetséges okok Teendő

Az adaptert és a beltéri egységet
összekapcsoló csatlakozókábel nem
kompatibilis az egységgel.

Győződjön meg arról, hogy a kábelt egy
kompatibilis egységhez csatlakoztatta. A
beltéri egység kézikönyvében
ellenőrizze a beltéri egység és az
adapter kompatibilitását

9.1.3 Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van

Lehetséges okok Teendő

A belső vezérlőprogram sérült. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval,
és jelentse a belső vezérlőprogram
hibáját.
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