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Информация за това ръководство Информация за опасностите

1 Информация за това ръководство
Прочетете внимателно това ръководство, преди да 
започнете работа с аксесоарите на Daikin Home Controls 
(DHC). Запазете ръководството, за да можете по-
късно да го използвате за справки, ако е необходимо. 
Ако предадете аксесоара на други лица за употреба, 
предайте и това ръководство.

Използвани символи:

Внимание! 
Това показва опасност.

Моля, имайте предвид, че:
Този раздел съдържа важна допълнителна 
информация.

2 Информация за опасностите
Не поемаме никаква отговорност за щети на 
имущество или лични наранявания, причинени 
от неправилна употреба или несъобразяване с 
информацията за опасностите. В такива случаи 
всякакви искове във връзка с гаранцията стават 
невалидни! Не поемаме отговорност за 
последващи щети!

Не използвайте аксесоара, ако има признаци на 
повреда по корпуса, елементите за управление 
или свързващите гнезда например или ако показва 
неизправност. Ако имате някакви съмнения, моля, 
проверете аксесоара при специалист.

Не отваряйте аксесоара. Той не съдържа 
никакви части, които могат да се поддържат от 
потребителя. В случай на грешка аксесоарът 
трябва да бъде проверен от специалист.

От съображения за безопасност и лицензиране 
(CE) не е разрешена неупълномощена промяна 
и/или модификация на аксесоара.

Аксесоарът може да се използва само на закрито 
и трябва да бъде защитен от въздействието на 
влага, вибрации, слънчево или друг вид топлинно 
излъчване, студ и механични натоварвания.

Аксесоарът не е играчка; не позволявайте на 
деца да играят с него. Не оставяйте опаковъчния 
материал да лежи наоколо. Пластмасово 
фолио/торбички, парчета полистирол и др. 
могат да бъдат опасни в ръцете на дете.
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Информация за опасностите Daikin Home Controls

За захранване използвайте само оригиналния 
захранващ модул (5 VDC/550 mA), доставен с 
аксесоара.

 Аксесоарът може да се свързва само към 
леснодостъпен електрически контакт. Ако 
възникне опасност, щепселът трябва да бъде 
изваден.

Винаги полагайте кабелите така, че да не 
представляват риск за хората и домашните 
животни.

Аксесоарът може да се използва само в 
жилищни сгради.

 Използването на аксесоара за каквато и да е 
цел, различна от описаната в това ръководство 
за експлоатация, не попада в обхвата на 
предвидената употреба и ще направи 
невалидна всяка гаранция или отговорност.

Винаги спазвайте минимално разстояние от 50 
cm между аксесоарите на DHC.

3 Daikin Home Controls
Този аксесоар е част от екосистемата DHC и комуникира 
със специална безжична връзка. 
Всички аксесоари на системата могат да се конфигурират 
удобно и индивидуално чрез приложението ONECTA. 
Наличните функции, предоставени от екосистемата 
DHC в комбинация с други аксесоари, са описани в 
ръководството за приложение на DHC.
Всички актуални технически документи и актуализации 
можете да намерите на страниците на продуктите:

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA 


7

Информация за опасностите Daikin Home Controls

За захранване използвайте само оригиналния 
захранващ модул (5 VDC/550 mA), доставен с 
аксесоара.

 Аксесоарът може да се свързва само към 
леснодостъпен електрически контакт. Ако 
възникне опасност, щепселът трябва да бъде 
изваден.

Винаги полагайте кабелите така, че да не 
представляват риск за хората и домашните 
животни.

Аксесоарът може да се използва само в 
жилищни сгради.

 Използването на аксесоара за каквато и да е 
цел, различна от описаната в това ръководство 
за експлоатация, не попада в обхвата на 
предвидената употреба и ще направи 
невалидна всяка гаранция или отговорност.

Винаги спазвайте минимално разстояние от 50 
cm между аксесоарите на DHC.

3 Daikin Home Controls
Този аксесоар е част от екосистемата DHC и комуникира 
със специална безжична връзка. 
Всички аксесоари на системата могат да се конфигурират 
удобно и индивидуално чрез приложението ONECTA. 
Наличните функции, предоставени от екосистемата 
DHC в комбинация с други аксесоари, са описани в 
ръководството за приложение на DHC.
Всички актуални технически документи и актуализации 
можете да намерите на страниците на продуктите:

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA 


8

Преглед на функциите и аксесоара Преглед на функциите и аксесоара

4 Преглед на функциите 
и аксесоара

DHC Access Point свързва смартфона ви чрез облака 
ONECTA с всички аксесоари DHC. Тя предава команди 
за конфигуриране и управление от приложението към 
аксесоарите DHC. Можете просто да настроите вашата 
екосистема DHC в зависимост от личните си нужди по 
всяко време и от всяко място.

Преглед на аксесоара
Отпред

A

(A) Системен бутон и светодиод

Назад

B

D
C

E

(B) QR код и номер на устройството (SGTIN)
(C) Отвори за винтове
(D) Интерфейс: мрежов кабел
(E) Интерфейс: адаптер за захранващата мрежа
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Стартиране Стартиране

5 Стартиране
5.1 Монтаж
Можете да поставите DHC Access Point на стена или на 
равна повърхност. 

1. Поставете DHC Access Point близо до вашия 
рутер и контакт.

Винаги спазвайте минимално разстояние от 50 
cm между DHC Access Point и рутера за WLAN.

2. (Опция) Фиксирайте DHC Access Point към 
стената:

a. Използвайте молив, за да маркирате 
позициите на отворите за винтове (C) на 
стената.

b. Използвайте подходяща бормашина, за да 
направите отворите.

c. Използвайте доставените винтове и дюбели, 
за да фиксирате DHC Access Point.

3. Свържете DHC Access Point с рутера, като 
използвате предоставения мрежов кабел (F). 

4. Осигурете захранване за аксесоара, като 
използвате предоставения адаптер за 
захранващата мрежа (G).

LAN

F
G

5.2 Настройка на DHC Access Point
Вашият уред Daikin Altherma трябва да бъде 
настроен, преди да започнете да настройвате 
DHC Access Point.

Приложението ONECTA е достъпно за iOS и 
Android и може да бъде изтеглено безплатно от 
съответните магазини за приложения.
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Стартиране Стартиране

1. Изтеглете и инсталирайте приложението ONECTA.
2. Отворете приложението ONECTA.
3. Проверете дали вашият модул Daikin Altherma 

се вижда в приложението. Ако не се вижда, 
първо го добавете:

a. Щракнете върху символа "плюс" (+).
b. Изберете Add a device (Добавяне на 

устройство).
c. Следвайте инструкциите в приложението.

4. Щракнете върху символа "плюс" (+).
5. Изберете елемента от менюто Добавяне на 

Daikin Home Controls.
6. Изберете Access Point.
7. Следвайте инструкциите в приложението.

5.3 Свързване на допълнителни 
аксесоари DHC

Веднага след като DHC Access Point и приложението 
ONECTA са готови за използване, можете да свържете 
допълнителни аксесоари DHC и да ги разпределите 
към различни помещения. 

1. Отворете приложението ONECTA.
2. Щракнете върху символа "плюс" (+).
3. Изберете елемента от менюто Добавяне на 

Daikin Home Controls.
4. Изберете Add DHC Accessory (Добавяне на 

аксесоар на DHC).

5. Установете захранването на аксесоара, който 
искате да свържете. За допълнителна информация 
вижте ръководството на съответния аксесоар.

6. Следвайте инструкциите в приложението.

Дефинирайте внимателно имената на 
аксесоарите, за да избегнете грешки при 
задаването, когато използвате различни 
аксесоари от един и същи тип. Можете да 

промените имената на аксесоарите и помещенията по 
всяко време.

5.4 Работа и конфигуриране
След като сте свързали аксесоарите DHC и сте ги 
разпределили към помещенията, можете удобно да 
контролирате и конфигурирате вашата екосистема DHC. 
За допълнителна информация вижте ръководството за 
приложение на DHC.
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6 Отстраняване на неизправности
6.1 Коефициент на запълване
Безжичните аксесоари за DHC работят в следните 
честотни ленти:

• 868,000~868,600 MHz
• 869,400~869,650 MHz

За да се защити работата на всички устройства, 
работещи в този диапазон, по закон се изисква да 
се ограничи времето за предаване на устройствата. 
Ограничаването на времето за предаване минимизира 
риска от смущения.
"Коефициентът на запълване" е максималното време 
за предаване. Той представлява съотношението на 
времето, през което устройството предава активно, в 
сравнение с периода на измерване (1 час) и се изразява 
като процент от 1 час.
Ако се достигне общото разрешено време за предаване, 
аксесоарът на DHC ще спре да предава, докато се 
достигне ограничението за времето. 
Например, когато едно устройство има ограничение 
на коефициента на запълване от 1%, е разрешено да 
предава само 36 секунди за 1 час. След това то ще спре 
да предава, докато се достигне ограничението от 1 час. 
Аксесоарите на DHC напълно отговарят на това 
ограничение и използват 2 честотни ленти с коефициент 
на запълване съответно 1% и 10%.
При нормална работа на аксесоарите на DHC това 
ограничение обикновено не се достига. Възможно е, 

обаче ограничението да бъде достигнато по време на 
стартиране или по време на нов монтаж на система. 
В този случай светодиодът на аксесоара светва в 
червено. Той може да не реагира за кратък период от 
време (максимум 1 час), докато не изтече времевото 
ограничение за предаване. След този период той 
отново ще работи нормално.
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6.2 Кодове за грешки и мигащи поредици

Код на 
мигане

Значение Решение

Постоянна 
оранжева 
светлина

DHC Access 
Point стартира

Изчакайте и 
наблюдавайте 
последващото 
мигане.

Бързо мигане 
в синьо

Установява 
се връзка със 
сървъра

Изчакайте, 
докато връзката 
се установи 
и светодиодът 
светне постоянно 
в синьо.

Постоянна 
синя светлина

Нормална 
работа, 
установена 
е връзка със 
сървъра

Продължаване на 
работата.

Бързо мигане 
в жълто

Няма връзка 
с мрежата или 
рутера

Свържете DHC 
Access Point към 
мрежата/рутера.

Постоянна 
жълта 
светлина

Няма връзка 
с интернет

Проверете 
интернет връзката 
и настройките на 
защитната стена.

Редуващо 
се дълго и 
късо мигане 
в оранжево

Извършва се 
актуализация

Изчакайте, докато 
актуализацията 
приключи

Код на 
мигане

Значение Решение

Бързо мигане 
в червено

Грешка по време 
на актуализация

Проверете 
сървъра и 
интернет връзката. 
Рестартирайте 
DHC Access Point.

Бързо мигане 
в оранжево

Етап преди 
възстановяване 
на фабричните 
настройки

Натиснете 
продължително 
системния 
бутон отново за 
4 секунди, докато 
светодиодът 
светне в зелено.

1x продължи-
телно светене 
в зелено

Нулирането 
е потвърдено

Продължаване 
на работата.

1x продължи-
телно светене 
в червено

Нулирането 
е неуспешно

Опитайте отново.
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7 Възстановяване на фабричните 
настройки

Фабричните настройки на вашата DHC Access 
Point, както и на цялата инсталация, могат да бъдат 
възстановени. 

• Resetting the DHC Access Point (Нулиране 
на DHC Access Point): Ще бъдат възстановени 
фабричните настройки само на DHC Access 
Point. Цялата инсталация няма да бъде изтрита. 

• Resetting and deleting the entire installation 
(Нулиране и изтриване на цялата инсталация): 
Премахва се цялата инсталация. Фабричните 
настройки на вашите отделни аксесоари DHC 
трябва да бъдат възстановени, за да могат 
да бъдат свързани отново. За допълнителна 
информация как да направите това, вижте 
ръководството на съответния аксесоар DHC. 

7.1 Рестартиране на DHC Access Point
За да възстановите фабричните настройки на DHC 
Access Point, направете следното:

1. Изключете DHC Access Point от захранването, 
като изключите захранващия адаптер.

2. Натиснете системния бутон и в същото време 
включете адаптера отново, докато светодиодът 
започне да мига в оранжево.

3. Освободете системния бутон.

4. Натиснете системния бутон отново, докато 
светодиодът светне в зелено. Ако светодиодът 
светне в червено, опитайте отново.

5. Освободете системния бутон, за да завършите 
процедурата.

 » Аксесоарът ще извърши рестартиране и DHC 
Access Point се нулира.

7.2 Нулиране и изтриване на цялата 
инсталация

 По време на нулирането DHC Access Point 
трябва да бъде свързана към облака, така че 
всички данни да могат да бъдат изтрити. Това 
означава, че мрежовият кабел трябва да бъде 
включен по време на процеса и светодиодът 
трябва да свети непрекъснато в синьо.

За да нулирате фабричните настройки на цялата 
инсталация, DHC Access Point трябва да се нулира два 
пъти последователно в рамките на 5 минути: 

1. Нулирайте DHC Access Point, както е описано 
по-горе. 

2. Изчакайте най-малко 10 секунди, докато 
светодиодът светне постоянно в синьо.
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3. Веднага след това извършете нулирането за втори 
път, като отново изключите DHC Access Point от 
захранването и повторите необходимите стъпки. 

 » След второто рестартиране системата ще бъде 
нулирана.

Ако DHC Access Point все още се вижда в 
приложението (състояние офлайн), трябва 
ръчно да я премахнете. 

За да направите това, пристъпете към следните 
действия:

1. Щракнете върху символа "плюс" (+).
2. Изберете елемента от менюто Добавяне на 

Daikin Home Controls. 
3. Проверете дали вашата DHC Access Point е в 

приложението.
4. Изберете Remove (Премахване).

 » Вашата DHC Access Point е премахната от 
приложението.

8 Поддръжка и почистване
Не е необходимо вие да извършвате поддръжка 
на аксесоара. Потърсете помощта на 
специалист за извършване на ремонти.

Почиствайте аксесоара с мека и суха кърпа без 
власинки. Можете да навлажните леко кърпата с 
хладка вода, за да премахнете по-упоритите следи. 
Не използвайте почистващи препарати, съдържащи 
разтворители, тъй като те могат да разядат 
пластмасовия корпус и етикета.
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9 Обща информация за работата 
на радио оборудването

Радиовръзката се осъществява по незащитен път 
на предаване, което означава, че има възможност 
за появата на смущения. Смущения могат да бъдат 
причинени и от комутационни операции, електрически 
двигатели или дефектни електрически устройства.

Обхватът на предаване в сградите може да се 
различава значително от този на открито. Освен 
мощността на предаване и характеристиките на 
приемане на приемника, фактори на околната 
среда, като например влажността в атмосферата, 
играят важна роля, както и локалните 
конструктивни/екраниращи особености.

С настоящото Daikin Europe N.V. декларира, че 
видът радиооборудване DHC EKRACPUR1PA е в 
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната 
декларация за съответствие е на разположение на 
продуктовите страници на EKRACPUR1PA. 

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA

10 Технически спецификации
Име на устройството:  EKRACPUR1PA
Захранващо напрежение
Адаптер за захранващата 
мрежа (вход): 100 V-240 V/50 Hz
Консумираната мощност
адаптер за захранващата 
мрежа: 2,5 W max.
Захранващо напрежение: 5 V DC
Консумация на ток: 500 mA макс.
Режим на готовност
консумирана мощност: 1,1 W
Степен на защита: IP20
Окръжаваща температура: 5 до 35°C
Размери (Ш х В х Д): 118 x 104 x 26 mm
Тегло: 153 g
Радиочестотна лента:
   F1: 868,0-868,6 MHz
   F2: 869,4 – 869,65 MHz
Максимална излъчена 
мощност: 10 dBm макс.
Категория на приемника:  Устройство за къса 

дистанция (SRD) 
категория 2

Типичен РЧ обхват 
на открито: 400 m

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA
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9 Обща информация за работата 
на радио оборудването

Радиовръзката се осъществява по незащитен път 
на предаване, което означава, че има възможност 
за появата на смущения. Смущения могат да бъдат 
причинени и от комутационни операции, електрически 
двигатели или дефектни електрически устройства.

Обхватът на предаване в сградите може да се 
различава значително от този на открито. Освен 
мощността на предаване и характеристиките на 
приемане на приемника, фактори на околната 
среда, като например влажността в атмосферата, 
играят важна роля, както и локалните 
конструктивни/екраниращи особености.

С настоящото Daikin Europe N.V. декларира, че 
видът радиооборудване DHC EKRACPUR1PA е в 
съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Оригиналната 
декларация за съответствие е на разположение на 
продуктовите страници на EKRACPUR1PA. 

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA
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Име на устройството:  EKRACPUR1PA
Захранващо напрежение
Адаптер за захранващата 
мрежа (вход): 100 V-240 V/50 Hz
Консумираната мощност
адаптер за захранващата 
мрежа: 2,5 W max.
Захранващо напрежение: 5 V DC
Консумация на ток: 500 mA макс.
Режим на готовност
консумирана мощност: 1,1 W
Степен на защита: IP20
Окръжаваща температура: 5 до 35°C
Размери (Ш х В х Д): 118 x 104 x 26 mm
Тегло: 153 g
Радиочестотна лента:
   F1: 868,0-868,6 MHz
   F2: 869,4 – 869,65 MHz
Максимална излъчена 
мощност: 10 dBm макс.
Категория на приемника:  Устройство за къса 

дистанция (SRD) 
категория 2

Типичен РЧ обхват 
на открито: 400 m

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA
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Коефициент на запълване: 
   F1: < 1% на час
   F2: < 10% на час
Мрежа: 10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Подлежи на технически промени.

Инструкции за изхвърляне
Не изхвърляйте устройството с обикновените 
битови отпадъци! Електронното оборудване 
трябва да се изхвърля в местни пунктове за 
събиране на отпадъци от електронно оборудване 
в съответствие с Директивата за отпадъците от 
електрическо и електронно оборудване.

Информация за съответствието
Знакът CE е знак за свободна търговия, 
предназначен изключително за властите и не 
включва никаква гаранция за характеристики.

За техническа поддръжка се свържете с вашия 
специализиран дилър.
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