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Informasjon om denne håndboken Fareinformasjon

1 Informasjon om denne håndboken
Les denne håndboken nøye før du starter driften av ditt 
Daikin Home Controls (DHC)-utstyr. Ta vare på denne 
håndboken slik at du kan referere til den senere ved 
behov. Hvis du overleverer utstyret til andre, skal du også 
overlevere håndboken.

Symboler som brukes:

OBS! 
Dette indikerer en fare.

Merk:
Denne delen inneholder viktig tilleggsinformasjon.

2 Fareinformasjon
Vi påtar oss ikke noe ansvar for skader på eiendom 
eller personskader som forårsakes av uriktig bruk 
manglende overholdelse av fareinformasjonen. 
I slike tilfeller skal ethvert garantikrav være ugyldig! 
Vi påtar oss ikke noe ansvar for følgeskader!

Ikke bruk utstyret hvis det for eksempel foreligger 
tegn på skader på huset, kontrollelementer eller 
tilkoblingskontakter, eller hvis det foreligger en 
feilfunksjon. Hvis du er det minste i tvil, må du få 
fagfolk til å sjekke utstyret.

Utstyret må ikke åpnes opp. Det inneholder ingen 
deler som kan vedlikeholdes av brukeren. Hvis det 
oppstår en feil, må du får fagfolk til å sjekke 
utstyret.

Av sikkerhets- og lisensieringsgrunner (CE) er det 
ikke tillatt å utføre uautoriserte endringer og/eller 
modifikasjoner på utstyret.

Utstyret kan kun brukes innendørs, og må 
beskyttes mot virkningene av fuktighet, vibrasjoner, 
solstråler eller andre typer varmestråling, kulde og 
mekaniske påvirkninger.

Utstyret er ikke et leketøy; sørg for at barn ikke 
leker med det. Ikke la emballasje bli liggende på 
stedet. Plastfilm, plastposer, biter av polystyren 
osv. kan utgjøre en fare for barn.

Bruk kun den originale strømforsyningsenheten 
(5 VDC/550 mA), som leveres med utstyret, til 
strømforsyning.
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Fareinformasjon Daikin Home Controls

Utstyret skal kun kobles til en lett tilgjengelig 
stikkontakt. Nettstrømpluggen må trekkes ut hvis 
en faresituasjon oppstår.

Kabler skal alltid legges på en slik måte at de ikke 
utgjør en risiko for mennesker eller kjæledyr.

Utstyret skal kun brukes i boligbygg.

Bruk av utstyret til noe annet formål enn det som 
beskrives i denne brukerhåndboken ligger ikke 
innenfor omfanget av tiltenkt bruk, og medfører at 
all garanti og produsentansvar bortfaller.

Sørg alltid for en minimumsavstand på 50 cm 
mellom DHC-utstyrsdelene.

3 Daikin Home Controls
Dette utstyret er del av DHC-økosystemet og kommuniserer 
med en dedikert trådløs forbindelse. 
Alt utstyr i systemet kan konfigureres enkelt og individuelt 
via ONECTA-appen. Funksjonen som er tilgjengelig i DHC-
økosystemet i kombinasjon med annet utstyr, er beskrevet 
i DHC applikasjonsveiledning.
Alle aktuelle tekniske dokumenter og oppdateringer kan 
finnes på produktsidene:

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

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA 
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Oversikt over funksjoner og utstyr Oversikt over funksjoner og utstyr

4 Oversikt over funksjoner og utstyr
DHC Access Point kobler din smarttelefon via ONECTA-skyen 
til alle DHC-utstyrsenheter. Den overfører konfigurasjoner og 
driftskommandoer fra appen til DHC-utstyret. Du kan enkelt 
justere ditt DHC-økosystem i forhold til dine personlige behov 
når som helst og fra hvor som helst.

Oversikt over utstyr
Foran

A

(A) Systemknapp og LED

Tilbake

B

D
C

E

(B) QR-kode og enhetsnummer (SGTIN)
(C) Skruehull
(D) Grensesnitt: Nettverkskabel
(E) Grensesnitt: Strømnettadapter med plugg
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Oppstart Oppstart

5 Oppstart
5.1 Montering
Du kan enten feste DHC Access Point til veggen eller legge 
den på en plan overflate. 

1. Plasser DHC Access Point nær din ruter eller en 
stikkontakt.

Sørg alltid for en minimumsavstand på 50 cm 
mellom DHC Access Point og din WLAN-ruter.

2. (Valgfritt) Fest DHC Access Point til veggen:
a. Bruk en penn til å markere posisjonene for 

skruehullene (C) på veggen.
b. Bruk en egnet drill til å lage hullene.
c. Bruk de medfølgende skruene og pluggene til 

å feste DHC Access Point.
3. Koble DHC Access Point til ruteren med den 

medfølgende nettverkskabelen (F). 
4. Koble til nettstrøm for utstyret med den 

medfølgende nettstrømadapteren med plugg (G).

LAN

F
G

5.2 Sette opp DHC Access Point
Din Daikin Altherma-enhet må settes opp før du 
begynner å sette opp DHC Access Point.

ONECTA-appen er tilgjengelig for iOS og Android, 
og kan lastes ned gratis fra henholdsvis App Store 
og Google Play Store.
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Oppstart Feilsøking

1. Last ned og installer ONECTA-appen.
2. Åpne ONECTA-appen.
3. Kontroller om din Daikin Altherma-enhet vises i 

appen. Hvis den ikke vises, legg den til først:
a. Klikk på pluss-symbolet (+).
b. Velg Add a device.
c. Følg instruksjonene i appen.

4. Klikk på pluss-symbolet (+).
5. Velg menypunktet Legg til Daikin Home Controls.
6. Velg Access Point.
7. Følg instruksjonene i appen.

5.3 Tilkobling av mer DHC-utstyr
Når din DHC Access Point og ONECTA-appen er klare 
til bruk, kan du koble til mer DHC-utstyr og plassere dem 
i forskjellige rom. 

1. Åpne ONECTA-appen.
2. Klikk på pluss-symbolet (+).
3. Velg menypunktet Legg til Daikin Home Controls.
4. Velg Add DHC Accessory.
5. Sørg for nettstrøm til det utstyret du vil koble til. 

For mer informasjon, se håndboken for det aktuelle 
utstyret.

6. Følg instruksjonene i appen.

Vær nøye med å angi utstyrsnavn slik at du unngår 
tilordningsfeil når du bruker flere utstyrsenheter av 
samme type. Du kan når som helst endre 
utstyrsnavn og romnavn.

5.4 Drift og konfigurasjon
Når du har koblet til ditt DHC-utstyr og tilordnet dem til rom, 
kan du enkelt kontrollere og konfigurere ditt DHC-økosystem. 
For ytterligere informasjon, se i DHC applikasjonsveiledning.

6 Feilsøking
6.1 Driftssyklus

Det trådløse DHC-utstyret opererer i følgende frekvensbånd:
• 868000~868600 MHz
• 869400~869650 MHz

For å sikre driften for alle enheter som bruker dette området, 
er det lovpålagt å begrense sendetiden for enhetene. 
Begrensning av sendetiden minimerer risikoen for forstyrrelser.
'Driftssyklusen' er den maksimale sendetiden. Den beregnes 
som den andelen av måleperioden (1 time) der enheten 
sender aktivt, og uttrykkes som en prosentandel av 1 time.
Hvis den totale mengden med tillatt sendetid er nådd, vil 
DHC-utstyret slutte å sende inntil tidsbegrensningen er nådd. 
For eksempel, nå en enhet har en driftssyklusgrense på 
1%, har den kun lov til å sende i 36 sekunder i løpet av 
1 time. Når denne verdien er nådd, slutter den å sende 
inntil grensen på 1 time er nådd. 
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Feilsøking Feilsøking

DHC-utstyret overholder fullstendig denne begrensningen 
og bruker 2 frekvensbånd med en driftssyklus på 
henholdsvis 1% og 10%.
Under normal drift av DHC-utstyret vil denne grensen 
vanligvis ikke bli nådd. Det er imidlertid mulig at grensen 
blir nådd under oppstart eller under installasjon av et nytt 
system. I dette tilfellet vil LEDen på utstyret lyse rødt. Det 
kan hende det ikke responderer i en kortere periode (maks. 
1 time), inntil tidsbegrensningen for sending har utløpt. 
Etter denne perioden vil det fungere normalt igjen.

6.2 Feilkoder og blinkesekvenser

Blinkekode Betydning Løsning
Fast oransje 
lys

DHC Access 
Point starter opp

Vent og hold øye 
med påfølgende 
blinkeadferd.

Rask blå 
blinking

Tilkobling til 
serveren blir 
opprettet

Vent til tilkoblingen 
blir etablert og 
LED-en lyser fast 
blått.

Fast blått lys Normal drift, 
tilkobling til server 
er etablert

Fortsett driften.

Rask gul 
blinking

Ingen forbindelse 
med nettverk eller 
ruter

Koble DHC Access 
Point til nettverk/
ruter.

Fast gult lys Ingen internettfor-
bindelse

Kontroller internett-
forbindelsen og 
brannvegginnstil-
lingene.

Vekslende 
lang og 
kort oransje 
blinking

Oppdatering 
pågår

Vent til 
oppdateringen har 
blitt fullført
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Feilsøking Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Blinkekode Betydning Løsning
Rask rød 
blinking

Feil under 
oppdatering

Kontroller serveren 
og internettforbin-
delsen. Start DHC 
Access Point på 
nytt.

Rask oransje 
blinking

Trinn før gjen-
oppretting av 
fabrikkinnstillin-
gene

Trykk lenge på 
systemknappen 
igjen i 4 sekunder, 
inntil LEDen lyser 
grønt.

1x langvarig 
grønt lys

Tilbakestilling 
bekreftet

Fortsett driften.

1x langvarig 
rødt lys

Tilbakestilling 
feilet

Prøv igjen.

7 Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Fabrikkinnstillingene for ditt DHC Access Point og for hele 
installasjonen kan gjenopprettes. 

• Gjenopprette DHC Access Point: Kun 
fabrikkinnstillingene for DHC Access Point vil bli 
gjenopprettet. Hele installasjonen vil ikke bli slettet. 

• Tilbakestilling og sletting av hele installasjonen: 
Hele installasjonen blir fjernet. Fabrikkinnstillingene 
for hvert enkelt DHC-utstyr må gjenopprettes slik 
at de kan kobles til igjen. For mer informasjon 
om hvordan dette gjøres, se håndboken for det 
aktuelle DHC-utstyret. 

7.1 Tilbakestilling av DHC Access Point
For å gjenopprette fabrikkinnstillingene for DHC Access 
Point, gå frem som følger:

1. Koble DHC Access Point fra strømforsyningen ved 
å trekke ut pluggen til nettstrømadapteren.

2. Trykk på systemknappen og sett inn pluggen for 
nettstrømadapteren igjen samtidig, inntil LEDen 
begynner å blinke oransje.

3. Slipp opp systemknappen.
4. Trykk på systemknappen igjen, inntil LEDen lyser 

grønt. Hvis LEDen lyser rødt, prøv igjen.
5. Slipp opp systemknappen for å avslutte prosedyren.

 » Utstyret vil utføre en omstart og DHC Access Point 
blir tilbakestilt.
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7.2 Tilbakestille og slette hele installasjonen
Under tilbakestillingen må DHC Access Point være 
koblet til skyen slik at alle data kan slettes. Det 
innebærer at nettverkskabelen må være plugget inn 
under prosessen, og LEDen må lyse blått kontinuerlig.

For å tilbakestille fabrikkinnstillingene for hele installasjonen, 
må DHC Access Point tilbakestilles to ganger på rad, i løpet 
av 5 minutter: 

1. Tilbakestill DHC Access Point som beskrevet ovenfor. 
2. Vent i minst 10 sekunder inntil LEDen lyser blått 

permanent.
3. Umiddelbart etter dette, utfør tilbakestilling for 

andre gang ved å koble DHC Access Point fra 
strømforsyningen igjen og gjenta de nødvendige 
trinnene. 

 » Etter den andre omstarten vil systemet ditt bli 
tilbakestilt.

Hvis DHC Access Point fremdeles er synlig i appen 
(status offline), må du fjerne den manuelt. 

For å gjøre det, gå frem på følgende måte:
1. Klikk på pluss-symbolet (+).
2. Velg menypunktet Legg til Daikin Home Controls. 
3. Kontroller om ditt DHC Access Point finnes i listen.
4. Velg Fjern.

 » Ditt DHC Access Point har blitt fjernet fra appen.

8 Vedlikehold og rengjøring
Utstyret krever ikke noe vedlikehold fra deg. Søk 
hjelp hos en fagmann for å utføre reparasjoner.

Rengjør utstyret med en myk, lofri klut som er ren og 
tørr. Du kan fukte kluten med litt lunkent vann for å fjerne 
vanskelige flekker. Ikke bruk rengjøringsmidler som 
inneholder løsemidler, fordi disse kan korrodere plasthuset 
og etiketten.
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9 Generell informasjon om radiodrift
Radiosending utføres på et ikke-eksklusivt bølgebånd, og 
det innebærer at forstyrrelser kan forekomme. Forstyrrelser 
kan også forårsakes av bryteroperasjoner, elektromotorer 
eller defekte elektriske enheter.

Sendingens rekkevidde inne i bygninger kan 
variere mye i forhold til rekkevidden utendørs. 
I tillegg til sendereffekten og mottakskarakteristikken 
for mottakeren, kan miljøfaktorer som fuktighet 
i omgivelsene spille en viktig rolle, og det gjør også 
strukturelle forhold/skjerming på stedet.

Daikin Europe N.V. erklærer herved at radioutstyret av 
typen DHC EKRACPUR1PA er i samsvar med direktiv 
2014/53/EU. Den originale samsvarserklæringen er 
tilgjengelig fra produktsidene for utstyret EKRACPUR1PA. 

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

10 Tekniske spesifikasjoner
Enhetens navn:  EKRACPUR1PA
Driftsspenning
Strømnettadapter med 
plugg (inngang): 100 V-240 V/50 Hz
Strømforbruk
Strømnettadapter med plugg: 2,5 W maks.
Driftsspenning: 5 VDC
Strømforbruk: 500 mA maks.
Standby
strømforbruk: 1,1 W
Beskyttelsesgrad: IP20
Miljøtemperatur: 5 til 35°C
Mål (B x H x D): 118 x 104 x 26 mm
Vekt: 153 g
Radiofrekvensbånd:
   F1: 868,0-868,6 MHz
   F2: 869,4-869,65 MHz
Maks. utstrålt effekt: 10 dBm maks.
Mottakerkategori:  SRD kategori 2
Typ. fri sikt RF-rekkevidde: 400 m
Driftssyklus: 
   F1: < 1 % per time
   F2:  < 10 % per time
Nettverk: 10/100 MBit/s, Auto-MDIX

Forbehold om tekniske endringer.

https://qr.daikin.eu/?N=EKRACPUR1PA
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Instruksjoner for avfallshåndtering
Enheten må ikke kastes sammen med 
husholdningsavfall! Elektronisk utstyr må 
avfallshåndteres ved lokale innsamlingspunkter for 
elektronisk avfall i samsvar med direktiv om 
elektrisk og elektronisk (EE) avfall.

Informasjon om samsvar
CE-merkingen er en frihandelsmerking som 
utelukkende retter seg mot myndighetene, og det 
innebærer ingen garanti for noen egenskaper.

For teknisk støtte, kontakt en spesialisert 
forhandler.



Tekniske spesifikasjoner

Instruksjoner for avfallshåndtering
Enheten må ikke kastes sammen med 
husholdningsavfall! Elektronisk utstyr må 
avfallshåndteres ved lokale innsamlingspunkter for 
elektronisk avfall i samsvar med direktiv om 
elektrisk og elektronisk (EE) avfall.

Informasjon om samsvar
CE-merkingen er en frihandelsmerking som 
utelukkende retter seg mot myndighetene, og det 
innebærer ingen garanti for noen egenskaper.

For teknisk støtte, kontakt en spesialisert 
forhandler.



Gratis nedlasting av ONECTA-appen! 

4P687361-1 - 2022.04


	1	Informasjon om denne håndboken
	2	Fareinformasjon
	3	Daikin Home Controls
	4	Oversikt over funksjoner og utstyr
	5	Oppstart
	5.1	Montering
	5.2	Sette opp DHC Access Point
	5.3	Tilkobling av mer DHC-utstyr
	5.4	Drift og konfigurasjon

	6	Feilsøking
	6.1	Driftssyklus
	6.2	Feilkoder og blinkesekvenser

	7	Gjenopprette fabrikkinnstillinger
	7.1	Tilbakestilling av DHC Access Point
	7.2	Tilbakestille og slette hele installasjonen

	8	Vedlikehold og rengjøring
	9	Generell informasjon om radiodrift
	10	Tekniske spesifikasjoner

