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1 | A dokumentum bemutatása

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, amelyek a következő weboldalon találhatók: http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
▪ Megfelelőségi nyilatkozat:
INFORMÁCIÓ: Megfelelőségi nyilatkozat
A Daikin Europe N.V. kijelenti, hogy a típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelv előírásainak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat a következő webhelyen
érhető
el:
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/.

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy
forgalmazójától szerezheti be.
Az eredeti dokumentum angol nyelven íródott. A más nyelvű kiadások ennek
fordításai.
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2 | Az adapter ismertetése

2 Az adapter ismertetése
A vezeték nélküli LAN-adapter a hőszivattyúrendszert az interneten keresztül a
Daikin Cloud szolgáltatáshoz csatlakoztatja, lehetővé téve ezáltal a
hőszivattyúrendszer alkalmazáson keresztül történő vezérlését.

2.1 Alap 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)

Tápellátás

DC 3,3 V / 500 mA

2.2 Kompatibilitás
Győződjön meg arról, hogy a hőszivattyúrendszer kompatibilis az adapterrel.
További információkért tekintse meg a hőszivattyúrendszer szerelői referenciaútmutatóját.
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3 A doboz bemutatása
3.1 Az adapter kicsomagolása
1

Nyissa ki a dobozt.

2

Vegye ki az adaptert.

3

Válassza külön a tartozékokat.

a
b

a
b

BRP069A78
WLAN-kazetta Fűtés
4P624190-1 – 2020.06

Adapter
Szerelési kézikönyv
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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 adaptert úgy tervezték, hogy 5~35°C közötti külső hőmérsékleti tartományban
működjön.
Az adaptert NEM szabad az alábbi helyeken felszerelni:
▪ Olyan helyeken, ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
▪ Olyan helyeken, ahol hőforrás közelében van.
▪ Olyan helyen, ahol gőzforrásnak lehet kitéve.
▪ Olyan helyen, ahol motorolajgőznek lehet kitéve.
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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.
▪ Ha az adapter megsérül, kapcsolja ki a tápellátást.
Szimbólum

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

5.2 Az elektromos huzalozás csatlakoztatása
5.2.1 Villamossági bekötésekkel kapcsolatos biztonsági előírások
INFORMÁCIÓ
Olvassa el az előírásokat és a követelményeket az alábbi fejezeteben is:

▪ Általános biztonsági előírások
▪ Előkészületek

5.2.2 Az adapter csatlakoztatása az egységhez
1
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Helyezze be a WLAN-kazettát a beltéri egység felhasználói felületén található
nyílásba.
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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.
INFORMÁCIÓ
A rendszer indítása előtt ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e felszerelve a
beltéri egységre.
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7 Beállítás
Az adapter beállításához nyissa meg mobileszközén a alkalmazást, majd kövesse az
alkalmazásban megjelenő utasításokat. A alkalmazás a Google Play és az App Store
áruházakban egyaránt elérhető:
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.

TÁJÉKOZTATÁS
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: Az adapter NEM reagál a beltéri egységen végzett műveletekre
Lehetséges okok
A kazetta nem megfelelően lett
behelyezve.

Teendő
Győződjön meg róla, hogy az adapter
megfelelően lett behelyezve a beltéri
egység felhasználói felületén található
nyílásba.

9.1.2 Jelenség: Semmi sem történik, amikor az adapter AP üzemmódban van
Lehetséges okok
A belső vezérlőprogram sérült.
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Teendő
Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval,
és jelentse a belső vezérlőprogram
hibáját.
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