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1 Om detta dokument
INFORMATION
Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att
förvara dem för framtida referensbruk.

Målgrupp

Behöriga installatörer

Behöriga installatörer + slutanvändare

Behöriga installatörer

Behöriga installatörer + slutanvändare

Behöriga installatörer + slutanvändare

Behöriga installatörer och servicetekniker

INFORMATION
Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt
industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk av icke-fackmän.

INFORMATION
Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt
industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-
fackmän.

VARNING
Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer
instruktionerna från Daikin och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs
av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga
standarden EN/IEC 60335-2-40.

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta
dokumentuppsättningen består av:

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (levereras i satsen)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning…

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Konformitetsdeklaration:

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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INFORMATION: Konformitetsdeklaration
Härmed deklarerar Daikin Industries Czech Republic s.r.o. att radioutrustning av
typen efterlever direktiv 2014/53/EU. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns
tillgänglig på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

INFORMATION
För ytterligare information om specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor,
felsökningstips och den senaste versionen av den här handboken, besök http://
www.onlinecontroller.daikineurope.com/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Bruksanvisning:
- Snabbstartguide för grundläggande användning

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Användarhandbok:
- Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för

grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installationshandbok - utomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok - inomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter, …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)+Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för utomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för hushållsvarmvattenberedare
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för hushållsvarmvattenberedarpaketet)

▪ Installationshandbok för reservvärmare:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Installationshandbok för inomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på http://www.hoval.com.

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.hoval.com

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på Daikin-hemsidan

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på Daikin-
hemsidan

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för värmeväxlarmodul:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för gaspanna:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i lådan för gaspannan)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

http://www.hoval.com
http://www.hoval.com
http://www.hoval.com
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▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för värmeväxlarmodul:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för gaspanna:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i lådan för gaspannan)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på Daikin-hemsidan

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på Daikin-
hemsidan

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för värmeväxlarmodul:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för gaspanna:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i lådan för gaspannan)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på http://www.hoval.com

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.hoval.com
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▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.hoval.com

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på http://www.hoval.com

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.hoval.com

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenhet:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på Daikin-hemsidan

http://www.hoval.com
http://www.hoval.com
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.hoval.com
http://www.hoval.com
http://www.hoval.com
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▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten) + Digitala filer på Daikin-
hemsidan

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före installation

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för kopplingsboxen:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för kopplingsboxen)

▪ Installationshandbok för alternativbox:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för alternativboxen)

▪ Installationshandbok för reservvärmare:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Installationshandbok för reglerbox:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för reglerboxen)

▪ Installationshandbok för tillvalsbox:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för tillvalsboxen)

▪ Installationshandbok för reservvärmare:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på Daikin-hemsidan

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten) + Digitala filer på Daikin-
hemsidan

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i tillbehörsväskan för kompressorenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för kompressorenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i tillbehörsväskan för kompressorenheten)

▪ Installationshandbok för värmeväxlarenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i tillbehörsväskan för värmeväxlarenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för inomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Kopplingsinstruktioner
- Instruktioner för anslutning av sensorpaketet (tillval) och dekorpaneler

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (medföljer paketet)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (levereras i satsen)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning…

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (medföljer paketet)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på http://www.hoval.com

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (medföljer paketet)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på Daikin-hemsidan

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.hoval.com
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▪ Installationshandbok för kopplingsboxen:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för kopplingsboxen)

▪ Installationshandbok för alternativbox:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för alternativboxen)

▪ Installationshandbok för reservvärmare:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Instruktionsblad för ventilsats EKMBHBP1:
- Instruktioner för inbyggnad av ventilsats

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

INFORMATION: OM INSTALLATIONSHANDBÖCKERNA FÖR
STYRBOXEN, ALTERNATIVBOXEN, SAMT RESERVVÄRMAREN
och systems har INTE stöd för varmvatten och funktionaliteter för
värmepumpskonvektor. I installationshandboken för styrboxen, alternativboxen och
reservvärmaren kan därigenom referenser till "varmvatten", "varmvattenberedare",
"elpatron" och "värmepumpskonvektor" utelämnas.

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för inomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för kopplingsboxen:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för kopplingsboxen)

▪ Installationshandbok för alternativbox:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för alternativboxen)

▪ Installationshandbok för reservvärmare:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för reservvärmaren)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,...

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten) + Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Instruktionsblad för ventilsats:
- Instruktioner för inbyggnad av ventilsats

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för värmaren för basplattan:
- Instruktioner för inbyggnad av värmare för basplattan

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

INFORMATION: OM INSTALLATIONSHANDBÖCKERNA FÖR
STYRBOXEN, ALTERNATIVBOXEN, SAMT RESERVVÄRMAREN
och systems har INTE stöd för varmvatten och funktionaliteter för
värmepumpskonvektor. I installationshandboken för styrboxen, alternativboxen och
reservvärmaren kan därigenom referenser till "varmvatten", "varmvattenberedare",
"elpatron" och "värmepumpskonvektor" utelämnas.

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för inomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installationshandbok för utomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter,…

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för utomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för inomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.dencohappel.com/tools/document-
quickfinder

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.dencohappel.com/tools/document-quickfinder
http://www.dencohappel.com/tools/document-quickfinder
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▪ Installations- och användarhandbok:
- Installationsanvisningar

- Grundläggande bruksanvisningar

▪ Installations- och användarhandbok:
- Utökad installations- och användarhandbok

▪ Konformitetsdeklaration
Dokumentationen finns på -produktsidorna:

▪ : https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519W7

▪ : https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519K7

▪ : https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519S7

INFORMATION: Konformitetsdeklaration
Daikin Europe N.V. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen följer direktivet
2014/53/EU. Originalförsäkran finns på -produktsidorna.

INFORMATION: Madoka Assistant-dokumentation i appen
Fjärrkontrollen styr endast systemets grundläggande funktioner. Avancerade
inställningar och avancerad styrning görs via Madoka Assistant-appen. Mer
information finns i appen och dokumentationen i appen. Appen Madoka Assistant är
tillgänglig på Google Play och Apple Store.

▪ Installations- och användarhandbok:
- Installationsanvisningar

- Grundläggande bruksanvisningar

▪ Installations- och användarhandbok:
- Utökad installations- och användarhandbok

▪ Konformitetsdeklaration
Dokumentationen finns på -produktsidorna:

▪ : https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519W7
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519K7
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H519S7
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52W
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▪ : https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K

▪ : https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S

INFORMATION: Konformitetsdeklaration
Daikin Europe N.V. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen följer direktivet
2014/53/EU. Originalförsäkran finns på -produktsidorna.

INFORMATION: Madoka Assistant-dokumentation i appen
Fjärrkontrollen styr endast systemets grundläggande funktioner. Avancerade
inställningar och avancerad styrning görs via Madoka Assistant-appen. Mer
information finns i appen och dokumentationen i appen. Appen Madoka Assistant är
tillgänglig på Google Play och Apple Store.

▪ Installationshandbok för varmvattenberedare:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan till varmvattenberedaren)

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installations- och användarhandbok:
- Installationsanvisningar

- Grundläggande bruksanvisningar

- Format: Papper (i fjärrkontrollens förpackning)

▪ Installations- och användarhandbok:
- Utökad installations- och användarhandbok

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52K
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1H52S
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Konformitetsdeklaration:
- Daikin Europe N.V. försäkrar härmed att radioutrustningen av typen följer

direktivet 2014/53/EU. Originalförsäkran finns på produktsidorna för https://
qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW, https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS och https://
qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK.

- Format: Digital fil från produktsidorna

 ()

 ()

 ()

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter:
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för enheten)

▪ Bruksanvisning:
- Snabbstartguide för grundläggande användning

- Format: Papper (i lådan för enheten)

▪ Användarhandbok:
- Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för

grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i lådan för enheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelser inför installationen, goda råd, referensuppgifter, …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Tilläggsbok för extrautrustning:
- Ytterligare information om hur extrautrustningen ska installeras

- Format: Papper (i lådan för enheten)+ Digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

▪ Allmänna säkerhetsföreskrifter
- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen

- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDW
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDS
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK
https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HHDK
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (levereras i satsen)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning…

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Konformitetsdeklaration:

INFORMATION: Konformitetsdeklaration
Härmed deklarerar Daikin Europe N.V. att radioutrustning av typen BRP069A71
efterföljer direktiv 2014/53/EG. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns tillgänglig
på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

INFORMATION: Konformitetsdeklaration
Härmed deklarerar Daikin Europe N.V. att radioutrustning av typen BRP069A78
efterföljer direktiv 2014/53/EG. Ursprunglig konformitetsdeklaration finns tillgänglig
på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/.

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (medföljer paketet)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Airnet-handbok:
- Driftsättning av iTM- eller LC8-styrenhet

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Intelligent Touch Manager-installationshandbok (DCM601A51)

- Installationsanvisningar

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ LC8-installationshandbok (DLC602B51)

- Installationsanvisningar

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du måste läsa före installation

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

▪ Installations- och användarhandbok för utomhusenheten:
- Installations- och bruksanvisningar

- Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ Installatörs- och användarhandbok för utomhusenheten:
- Förberedelse av installationen, referensdata …

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för
grundläggande och avancerad användning

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före installation

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installationshandbok för inomhusenheten:
- Installationsanvisningar

- Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)

▪ Installatörens referenshandbok:
- Förberedelse av installationen, goda råd, referensdata, …

- Format: Digitala filer på http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/

▪ Installationshandbok:
- Installationsanvisningar, konfiguration, …

- Format: Papper (medföljer paketet) + digitala filer på http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på
Daikins lokala webbplats eller genom din återförsäljare.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är
översättningar.

Tekniska data

▪ Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-
webbplatsen (allmänt tillgänglig).

▪ Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

Online-verktyg

Som tillägg till dokumentuppsättningen finns vissa online-verktyg tillgängliga för
installatörer:

▪ Daikin Technical Data Hub
- Central hubb för enhetens tekniska specifikationer, användbara verktyg,

digitala resurser m.m.

- Tillgänglig för allmänheten via https://daikintechnicaldatahub.eu.

▪ Heating Solutions Navigator
- Digital verktygslåda som erbjuder en mängd olika verktyg för installation och

konfiguration av värmesystemet.

- För åtkomst av Heating Solutions Navigator krävs registrering i Stand By Me-
plattformen. Mer information finns i https://
professional.standbyme.daikin.eu/.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
https://daikintechnicaldatahub.eu/
https://professional.standbyme.daikin.eu/
https://professional.standbyme.daikin.eu/
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▪ Daikin e-Care
- Mobilapp för installatörer och servicetekniker där du kan registrera,

konfigurera och felsöka värmesystem.

- Du kan hämta mobilappen för iOS- och Android-enheter genom att använda
QR-koderna nedan. Registrering i Stand By Me-plattformen krävs för åtkomst
av appen.

App Store Google Play

Behöriga installatörer + slutanvändare

För installation av värmepumpen (placering, rördragning och kabeldragning) finns
information i installation- och användarhandboken för RXYQ*.

INFORMATION
Läs först igenom handboken för inomhusenheten och därefter bruksanvisningen för
utomhusenheten.
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2 Om adaptern
Trådlös LAN-adapter för att ansluta värmepumpsystemet till Daikin Cloud via
Internet, vilket gör det möjligt att styra värmepumpsystemet via Daikin Residential
Controller-appen.

Trådlös LAN-adapter för att ansluta värmepumpsystemet till Daikin Cloud via
Internet, vilket gör det möjligt att styra värmepumpsystemet via Daikin Residential
Controller-appen.

2.1 Grundläggande parametrar

Vad Värde

Frekvensomfång 2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal 1~11

Uteffekt 0 dBm~18 dBm

Effektiv utstrålad effekt 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm
(11n)

Strömförsörjning DC 14 V/100 mA

Parameter Värde

Frekvensintervall 2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal 13 kan.

Uteffekt 13 dBm

Effektiv utstrålad effekt 15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm
(11n)

Strömförsörjning DC 14 V/100 mA

Vad Värde

Frekvensomfång 2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal 1~11

Uteffekt 0 dBm~18 dBm

Effektiv utstrålad effekt 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm
(11n)

Strömförsörjning DC 14 V/100 mA

Parameter Värde

Frekvensomfång 2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal 1~11

Uteffekt 0 dBm~18 dBm
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Parameter Värde

Effektiv utstrålad effekt 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm
(11n)

Strömförsörjning DC 3,3 V/500 mA

Parameter Värde

Frekvensintervall 2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal 1~13

Uteffekt 0 dBm~18 dBm

Effektiv utstrålad effekt 17 dBm (11b)/14 dBm (11g)/13 dBm
(11n)

Strömförsörjning DC 3,3 V/500 mA

Parameter Värde

Frekvensintervall 2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal 1~13

Uteffekt 0 dBm~18 dBm

Effektiv utstrålad effekt 17 dBm (11b)/14 dBm (11g)/13 dBm
(11n)

Strömförsörjning DC 14 V/100 mA

2.2 Kompatibilitet

Se till att värmepumpsystemet är kompatibelt för användning med adaptern. Mer
information finns i installatörens referenshandbok för värmepumpsystemet.

Se till att inomhusenheten är kompatibel för användning med adaptern. För den
senaste informationen om installation av adaptern och tillämpliga enheter, besök
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/.

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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3 Om lådan

3.1 Packa upp adaptern

1 Öppna lådan.

2 Plocka ut adaptern.

3 Håll isär tillbehören.

ca db he f g i

a Adapter
b Skruvar (M3×8) för adaptern
c Adapterhållare med dubbelhäftande tejp
d Monteringsskruvar för hållaren (M3×16)
e Buntbandsfäste
f Buntband
g Anslutningskabel
h Klistermärke med serienummer (SSID, KEY, MAC)
i Installationshandbok

4 Öppna lådan.

5 Plocka ut adaptern.

6 Håll isär tillbehören.

a
b

i

c

e

gf

h

d

a Adapter
b Adapterhållare med dubbelsidig tejp
c Buntbandsfäste
d Buntband
e Anslutningskabel
f Installationshandbok
g Tejp till adapterhållare
h Etikett för manual
i Skruvar
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a
b

a Adapter
b Installationshandbok
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4 Förberedelse

4.1 Krav på installationsplats

Adaptern är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats
inomhus.

Installera INTE adaptern på någon av följande platser:

▪ Platser där den utsätts för direkt solljus.

▪ Platser där den är nära en värmekälla.

▪ På plats där den inte utsätts för en ångkälla.

▪ På plats där den inte utsätts ånga från maskinolja.

▪ Adaptern är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats
inomhus.

▪ Adapterns exakta placering beror på vilken typ av inomhusenhet som används.
Mer information finns i inomhusenhetens tilläggsbok för extrautrustning.

▪ Adaptern är konstruerad för användning i en rumstemperatur på mellan ca
5~35°C.

Installera INTE adaptern på någon av följande platser:

▪ Platser där den utsätts för direkt solljus.

▪ Platser där den är nära en värmekälla.

▪ På plats där den inte utsätts för en ångkälla.

▪ På plats där den inte utsätts ånga från maskinolja.
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5 Installation
VARNING
Installation ska göras av en installatör och val av material och installation ska följa
tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.

VARNING
▪ Installera alla nödvändiga motmedel i händelse av köldmediumläckage enligt

standarden EN378 (se Ytterligare krav på installationsutrymme för CO₂-
köldmedium).

▪ Installera en CO2-läckagedetektor (anskaffas lokalt) och aktivera funktionen för
identifiering av köldmediumläckage (se Lokal inställning).

5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
▪ Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.

▪ Rör INTE vid adaptern med våta händer.

▪ Adaptern får INTE bli våt.

▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.

▪ Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.

▪ Stäng av strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
▪ Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.

▪ Rör INTE vid adaptern med våta händer.

▪ Adaptern får INTE bli våt.

▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.

▪ Stäng av strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.

Symbol Förklaring

Apparater med denna symbol är skyddade genom dubbel
isolering och behöver inte någon säkerhetsanslutning till elektrisk
jordning.

5.2 Anslutning av elkablarna

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
Slå INTE på strömmen (både strömmen som inomhusenheten matar till och den
detekteringsspänning som matas till ) innan du anslutit alla kablar och stängt
adaptern.
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NOTERING
För att förhindra skada på kretskortet är det INTE tillåtet att ansluta elkablarna med
kontakterna redan anslutna till kretskortet. Anslut kablarna till kontakterna först, och
anslut därefter kontakterna till kretskortet.

VARNING
Gör INGA anslutningar till och på LAN-adaptern för att undvika skada på person och/
eller egendom.

NOTERING
Kablaget för anslutning medföljer INTE.

NOTERING
Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån strömförsörjningens kablage för att
undvika störningar (brus).

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och
monterad den på inomhusenheten.

5.2.1 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av elkablar

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i följande kapitel:

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder

▪ Förberedelser

FARA: RISK FÖR ELCHOCK
Slå INTE på strömmen (både strömmen som inomhusenheten matar till och den
detekteringsspänning som matas till ) innan du anslutit alla kablar och stängt
adaptern.

NOTERING
För att förhindra skada på kretskortet är det INTE tillåtet att ansluta elkablarna med
kontakterna redan anslutna till kretskortet. Anslut kablarna till kontakterna först, och
anslut därefter kontakterna till kretskortet.

VARNING
Gör INGA anslutningar till och på LAN-adaptern för att undvika skada på person och/
eller egendom.

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i följande kapitel:

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder

▪ Förberedelser
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VARNING
All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter MÅSTE installeras av en behörig
elektriker och installationen MÅSTE följa tillämplig lagstiftning.

FÖRSIKTIGT
Vid anslutning av fjärrkontrollen till inomhusenheten ska inomhusenhetens
kopplingsbox och signalkablar inte vara anslutna.

NOTERING
Kablaget för anslutning medföljer INTE.

NOTERING
Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån strömförsörjningens kablage för att
undvika störningar (brus).

INFORMATION
och har ingen polaritet.

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i följande kapitel:

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder

▪ Förberedelser

VARNING
All lokal kabeldragning och alla lokala komponenter MÅSTE installeras av en behörig
elektriker och installationen MÅSTE följa tillämplig lagstiftning.

FÖRSIKTIGT
Vid anslutning av fjärrkontrollen till inomhusenheten ska inomhusenhetens
kopplingsbox och signalkablar inte vara anslutna.

NOTERING
Kablaget för anslutning medföljer INTE.

NOTERING
Vid kabeldragning ska du hålla kablarna ifrån strömförsörjningens kablage för att
undvika störningar (brus).

INFORMATION
och har ingen polaritet.

INFORMATION
Läs även säkerhetsföreskrifterna och kraven i följande kapitel:

▪ Allmänna försiktighetsåtgärder

▪ Förberedelser
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FARA: RISK FÖR ELCHOCK
Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och
monterad den på inomhusenheten.

5.2.2 Så här ansluter du adaptern till enheten

1 Separera det övre höljet från det nedre höljet.

a

c
b

a Övre hölje
b Adapterns kretskort
c Nedre hölje

2 Anslut sidokontakten för inomhusenheten till inomhusenhetens
kretskortsport X801A.

3 Anslut sidokontakten för adapter till adaptern.

a b
a Sidokontakt för inomhusenhet
b Sidokontakt för adapter

4 Fäst kabeln och minska dragbelastningen på kabeln.

a
a Kontakt

NOTERING
Anslut ALLTID en trådbunden eller trådlös fjärrkontroll ( , ). Annars kommer
onlinestyrenheten INTE att fungera.

INFORMATION
Minska dragbelastningen på inomhusenhetens sida genom att använda buntbandet
och buntbandsfästet som medföljer som tillbehör.

5 Separera det övre höljet från det nedre höljet.
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a

c
b

a Övre hölje
b Adapterns kretskort
c Nedre hölje

6 Anslut anslutningskabelns gafflade ände till inomhusenheten.

7 Anslut anslutningskabelns andra ände till anslutningen på adapterns kretskort.

8 Fäst kabeln och minska dragbelastningen på kabeln.

a
a Kontakt

9 Sätt in WLAN-kassetten i kassettfacket på inomhusenhetens
användargränssnitt.

INFORMATION
Plats för anslutning av elledningarna på inomhusenheten beror på vilken typ av
inomhusenhet som används. Mer information finns i inomhusenhetens tilläggsbok
för extrautrustning.

INFORMATION
Minska dragbelastningen på inomhusenhetens sida genom att använda buntbandet
och buntbandsfästet som medföljer som tillbehör.
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6 Starta upp systemet
Adaptern hämtar ström från inomhusenheten. Adaptern måste anslutas till
inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska
fungera.

Slå på strömförsörjningen och kontrollera att produktens RUN-lampa blinkar.

INFORMATION
Se till att adaptern är stängd och monterad på rätt sätt på inomhusenheten innan
systemet startas.

INFORMATION
Se till att adaptern är monterad på rätt sätt på inomhusenheten innan systemet
startas.

För information om hur du konfigurerar och driftsätter systemet och överlämnar
det till slutanvändaren, se installationshandboken för inomhusenheten.

För information om hur du konfigurerar och driftsätter systemet och överlämnar
det till slutanvändaren, se installationsmanualen för utomhusenheten.

FÖRSIKTIGT
Innan du startar system ska du kontrollera att:

▪ Inomhusenhetens och utomhusenhetens kabeldragning är slutförd.

▪ Kopplingsboxens lock är stängt på inomhusenheter och utomhusenheter.

Fjärrkontrollen får ström från inomhusenheten. Den startar automatiskt när den
ansluts. Sätt på inomhusenheten om du vill använda fjärrkontrollen.

När fjärrkontrollen har ström startar den automatiskt. Om det är den första och
enda fjärrkontrollen som är ansluten till inomhusenheten anges den automatiskt
som huvudfjärrkontroll. Du måste manuellt ange en andra fjärrkontroll som
sekundär. Mer information finns under Så här anger du en fjärrkontroll som
sekundär.

FÖRSIKTIGT
Innan du startar system ska du kontrollera att:

▪ Inomhusenhetens och utomhusenhetens kabeldragning är slutförd.

▪ Kopplingsboxens lock är stängt på inomhusenheter och utomhusenheter.

Fjärrkontrollen får ström från inomhusenheten. Den startar automatiskt när den
ansluts. Sätt på inomhusenheten om du vill använda fjärrkontrollen.
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När fjärrkontrollen har ström startar den automatiskt. Om det är den första och
enda fjärrkontrollen som är ansluten till inomhusenheten anges den automatiskt
som "Normal" huvudfjärrkontroll.

INFORMATION
Mer information om hur du anger att fjärrkontrollen ska ha en annan typ (t.ex. köras
i något av lägena "Normal", "Endast larm" eller "Övervakare", som huvudfjärrkontroll
eller sekundär fjärrkontroll) finns i installatörs- och användarhandboken.

Fjärrkontrollen får ström från inomhusenheten. Den startar automatiskt när den
ansluts. Inomhusenheten måste därför vara på om du vill använda fjärrkontrollen.

Innan fjärrkontrollen är redo för drift synkroniseras den med huvudfjärrkontrollen
och genomgår följande startsekvens:

Startsekvens

1

Start av fjärrkontrollen

2

Synkronisering av fjärrkontroll och huvudfjärrkontroll

3

Fjärrkontrollen redo för drift

LAN-adaptern hämtar ström från inomhusenheten. LAN-adaptern måste anslutas
till inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska
fungera.

Det kan ta upp till 30 minuter för LAN-adaptern att aktiveras efter att du slagit på
systemet, beroende på systemets layout.

Se alltid till att LAN-adapterns programvara är uppdaterat. Se installatörens
referensguide för information om uppdatering av mjukvara och
systemkonfigurering.

LAN-adaptern hämtar ström från inomhusenheten. LAN-adaptern måste anslutas
till inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska
fungera.

Det kan ta upp till 30 minuter för LAN-adaptern att aktiveras efter att du slagit på
systemet, beroende på systemets layout.
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LAN-adaptern hämtar ström från inomhusenheten. Det kan ta upp till 30 minuter
för LAN-adaptern att aktiveras efter att du slagit på systemet, beroende på
systemets layout.

Adaptern hämtar ström från inomhusenheten. Adaptern måste anslutas till
inomhusenheten och inomhusenheten måste vara påslagen för att den ska
fungera.

När systemet slås på tänds LED-lamporna RUN och AP och slocknar sedan igen när
adaptern går att använda. Det kan ta upp till 1 minut för adaptern att bli
funktionsduglig, beroende på systemets layout.

INFORMATION
Se till att adaptern är stängd och monterad på rätt sätt på inomhusenheten innan
systemet startas.

INFORMATION
Se till att adaptern är monterad på rätt sätt på inomhusenheten innan systemet
startas.

INFORMATION
Mer information om hur du konfigurerar systemet för användning med adaptern,
samt felsökning i händelse av problem, finns i installatör- och
användarreferenshandboken.
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7 Konfiguration
Kunden ansvarar för att införskaffa:

▪ Smartphone eller surfplatta med minsta version av Android eller iOS, det finns
stöd för, enligt vad som anges på http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

▪ Internetuppkoppling och kommunikationsenhet, t.ex. modem, router m.m.

▪ Åtkomstpunkt för trådlöst LAN

▪ Installerad Daikin Residential Controller-applikation.

För att konfigurera adaptern öppnar du applikationen Daikin Residential Controller
på din mobila enhet och följer anvisningarna i appen. Applikationen Daikin
Residential Controller är tillgänglig på Google Play och App Store:

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

http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/
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8 Överlämna till användaren
När adaptern installerats och konfigurerats, lämnar du över installationshandboken
till användaren och gör honom/henne uppmärksam på följande
säkerhetsföreskrifter.

FARA
▪ Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand,

elektrisk stöt eller personskada.

▪ Låt inte adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande
aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elektrisk stöt eller brand.

▪ Använd inte adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som
använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande
elektromagnetisk störning.

▪ Använd inte adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex.
automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund
av felaktigt fungerande utrustning.

▪ I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska
inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan
annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.

▪ Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från
strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera
din återförsäljare om det sker.

NOTERING
Använd inte adaptern nära en mikrovågsugn. Det kan påverka den trådlösa LAN-
kommunikationen.
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9 Felsökning
Kontakt

För symptomen som listas här nedan kan du försöka lösa problemet själv. Kontakta
din installatör för alla andra problem. Du finner kontakt-/supportnumret via
användargränssnittet.

1 Gå till [8.3]: Information > Tel.nr. återförsäljare.

Om en felfunktion inträffar visas  på hemsidorna. Du kan trycka på  för att visa
mer information om felfunktionen.

För symptomen som listas här nedan kan du försöka lösa problemet själv. Kontakta
din installatör för alla andra problem. Du finner kontakt-/supportnumret via
användargränssnittet.

9.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om problem uppstår.

Det innehåller information om:

▪ Lösa problem med hjälp av symptom

▪ Lösa problem med hjälp av felkoder

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om problem uppstår. Det innehåller
information om att lösa problem baserat på symptomen nedan.

9.1.1 Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten

Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Anslutningskabeln för anslutning av
adaptern till inomhusenheten är
inkompatibel med enheten.

Se till att du är ansluten till en
kompatibel enhet. Kontrollera
inomhusenhetens kompatibilitet med
adaptern i handboken till
inomhusenheten

Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Kassetten har inte installerats korrekt. Kontrollera så att adaptern är korrekt
installerad i kassettfacket på
inomhusenhetens användargränssnitt.

9.1.2 Symptom: Ingenting händer när adaptern befinner sig i AP-läge

Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Firmware är skadad. Kontakta din återförsäljare för att
rapportera om problemet med din
firmware.
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