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Svenska 1

Adapter för anslutning  
till trådlöst LAN  
<BRP069A41>

Installationshandbok

Tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör finns i din förpackning.

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

�� På hemsidan som anges ovan finns detaljerad information  
med specifikationer, vanliga frågor och svar, en kopia av  
den ursprungliga försäkran om överensstämmelse,  
samt fen senaste versionen av denna handbok.

�� Härmed deklarerar Daikin Industries Czech Republic s.r.o. att 
BRP069A41 uppfyller de nödvändiga kraven och andra relevanta 
delar av direktiv 1999/5/EC.

Modell BRP069A41 ※1 Fäst på sigillet på baksidan av detta blad och förvara på en säker plats.

(A) Adapter för 
anslutning till 
trådlöst LAN

(B) Sigill med 
serienummer (1 blad) 
※1

(C) Installationshandbok 
(1 st)



Svenska 2

Säkerhetsföreskrifter
��Här följer beskrivningar av de symboler som används i denna 
dokumentation.

Lämna denna installationshandbok till kunden när installationen 
är utförd.

��Följ luftkonditioneringsenhetens installationshandbok för en testkörning 
av luftkonditioneringen.

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

Varning
Situationer som kan leda 
till dödsfall eller allvarlig 
personskada.

Förbjudet Följ anvisningar

Vid installation:
�  Beställ installation av din återförsäljare eller en tekniker. 
(Kan orsaka elektrisk stöt eller brand.)
�  Använd alltid de tillbehör och delar som anvisas 
för installation. Följ alltid anvisningarna i denna 
installationshandbok. 
(Kan orsaka att enheten faller till marken, elektrisk stöt eller 
brand.)
�  Elektriskt arbete ska utföras i enlighet med installations-
handboken och nationella regler eller praxis för 
elinstallationer.
�  Stäng alltid av strömmen vid installation. 
(Om de elektriska delarna vidrörs kan det orsaka 
elektrisk stöt.) Installationens huvudströmbrytare sitter vid 
utomhusenheten. Stäng av denna huvudbrytare för att bryta 
strömmen.
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Säkerhetsföreskrifter

Varning
Situationer som kan leda 
till dödsfall eller allvarlig 
personskada.

Vid användning:
�  Montera inte isär, ändra eller reparera inte. 
(Kan orsaka brand, elektrisk stöt eller personskada.)
�  Rör inte vid denna produkt med våta händer. 
(Kan orsaka elektrisk stöt eller brand.)
�  Låt inte denna produkt bli våt och använd den inte när du 
badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. 
(Kan orsaka elektrisk stöt eller brand.)
�  Använd inte denna produkt nära medicinteknisk 
utrustning eller personer som använder pacemakers eller 
hjärtdefibrillatorer. Denna produkt kan orsaka livshotande 
elektromagnetisk störning.
�   Använd inte denna produkt nära automatisk styrutrustning 
som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. 
(Kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande 
utrustning.)

�  Dra omedelbart ur luftkonditioneringens strömkontakt om 
onormal lukt, onormalt ljud eller rök uppkommer på grund 
av att något överhettas. 
(Kan orsaka brand eller felaktig funktion.)
�� Be din återförsäljare om en inspektion.

�  Dra ur luftkonditioneringens strömkontakt om produkten 
tappats i marken eller om höljet är skadat. 
(Kan orsaka brand eller elektrisk stöt.)
�� Be din återförsäljare om en inspektion.
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Säkerhetsföreskrifter

Försiktigt Situationer som kan leda till 
skada eller fysisk personskada.

� Använd inte denna produkt nära en mikrovågsugn. 
(Den kan påverka den trådlösa LAN-kommunikationen.)

Vid installation:
� Installera inte där lättantändlig gas kan läcka ut. 
(Kan orsaka brand.)

� Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur. 
(Annars kan brand eller elektrisk stöt inträffa.)

Vid användning:
� Använd inte där små barn kan komma åt den. 
(Kan orsaka personskador.)
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Återvinning

� Din produkt är markerad med denna symbol. Denna 
symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter 
inte ska blandas med osorterat hushållsavfall. 
� Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering 
av produkten och andra delar måste göras av en 
behörig installatör i enlighet med lokala och nationella 
bestämmelser.
� Produkt och avfall måste omhändertas för 
återanvändning, återvinning och energiutvinning.
� Genom att se till att denna produkt bortskaffas korrekt 
bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön 
och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala 
myndigheter för mer information.
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Huvudkomponenter

Adapter för anslutning till trådlöst LAN

 BRP069A41

POWER-lampa 
(grön) lyser vid drift.

RUN-lampa (orange) 
lyser vid anslutning till 
en router (åtkomst-
punkt för trådlöst LAN).

AP-lampa (gul) lyser 
vid anslutning direkt 
till en smarttelefon.

SETUP-knapp  
Använd vid 
anslutning 
till en router 
(åtkomstpunkt för 
trådlöst LAN).

MODE-knapp växlar 
lägen (RUN/AP) när 
den hålls intryckt.

Adapter för 
anslutning till 
trådlöst LAN 
(produkten sitter i 
inomhusenheten)
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Installation
 1  Montera adaptern för anslutning till trådlöst LAN 

på inomhusenheten.

 ■ BRP069A41
Ta bort den övre frontpanelen från inomhusenheten och öppna luckan, 
ta tag i anslutningskabeln med fingrarna och dra ut den, ta sedan bort 
buntbandet och dra loss isoleringsröret från anslutningskabeln.

�� Se luftkonditioneringens installationshandbok för detaljerad information 
om borttagning av den övre frontpanelen.

Stäng alltid av strömmen vid installation (om de 
elektriska delarna vidrörs kan det orsaka elektrisk 
stöt). Installationens huvudströmbrytare sitter vid 
utomhusenheten.

Fara

Öppna luckan Greppa tag 
i anslutningskabeln

Buntband Isoleringsrör

Kontakt (vit)

Installations-
arbete
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Installation
 2  Lossa adapterns hölje (övre delen).

 ■ BRP069A41
Tryck in en spårskruvmejsel i skåran mellan övre och undre höljet 
för att dela på dem (var försiktig så att inte höljet skadas).

Spårskruvmejsel

Adapterhölje 
(övre)

Adapterhölje 
(undre)

Kretskort i adapter 
för anslutning till 
trådlöst LAN

Installations-
arbete
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Installation
 3  Fäst anslutningskabeln i produkten.

 ■ BRP069A41
Tryck fast anslutningskabelns kontakt (vit).

�� Sätt fast anslutningskabeln i spåret i adapterhöljet (undre delen).

Kontakt (vit)

Anslut kontakten till samma färg.

Fäst anslutningskabeln och se till att den 
inte utsätts för extern belastning.

Installations-
arbete
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Installation
 4  Sätt ihop adapterns två höljen igen.

 ■ BRP069A41
Tryck in den övre delen av det  
övre höljet i motsvarande clips 
högst upp på det undre höljet 
för att stänga lådan.

 5  Sätta in adaptern för anslutning till trådlöst 
LAN i inomhusenheten.

 ■ BRP069A41
Greppa adapterhöljet med fingrarna, sätt tillbaka det i inomhusenheten 
och stäng luckan (se bild på nästa sida).

Adapterhöljets 
 (undre) övre clips

Adapterhöljets 
 (övre) övre clips

Kontrollera att 
anslutningskabeln 
sitter ordentligt.

Tryck tills du hör 
ett klick.

Installations-
arbete
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Installation

 6  Funktionskontroll
 ■ BRP069A41

Sätt på strömmen, vänta tills initieringen är klar (den nedre panelen 
står i STÄNGT läge). Öppna dörren, avlägsna WLAN-adaptern och 
kontrollera att lampan [POWER] tänds. Efter kontrollen, sätt tillbaka 
WLAN-adaptern i enheten och stäng luckan.

Installations-
arbete

Stäng denna lucka 
innan enheten används. 
Panelerna öppnas när 
strömmen till enheten 
slås på. Om luckan 
inte är stängd kommer 
panelen att slå i luckan 
och eventuellt orsaka 
skada.

FÖRSIKTIGT

Adapterhölje Stäng

�� Sätt alltid på adapterhöljet 
(övre) innan strömmen 
slås på.
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Konfiguration
Kunden ansvarar för att införskaffa följande.

 □ Smarttelefon eller surfplatta 
(OS med stöd: Android 2.3.3 eller senare; iOS 5.0 eller senare).

 □ Internetuppkoppling och kommunikationsenhet 
(modem/router eller liknande enhet)

 □ Åtkomstpunkt för trådlöst LAN

 □ [Daikin online controller] (utan kostnad)

Installationsmetod för Daikin online controller

För Android-telefoner
(1) Öppna [Google Play].
(2)  Sök efter [Daikin online 

controller].
(3)  Följ anvisningarna på skärmen 

för att installera.

För iPhone
(1) Öppna [App Store].
(2)  Sök efter [Daikin online 

controller].
(3)  Följ anvisningarna på skärmen 

för att installera.

Anslutning  
Inställningar  

Sektion

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

för detaljerade installationsanvisningar.
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Konfiguration
 1  Håll knappen [WPS]  

på routern (åtkomstpunkt 
för trådlöst LAN) intryckt.
�� Detaljerad information finns i routerns 
bruksanvisning (åtkomstpunkt för 
trådlöst LAN).

 2  Håll knappen [SETUP] på produkten intryckt 
i ungefär två sekunder.
�� Lampan [RUN] på produkten blinkar snabbare. När WLAN-adaptern 
och routern (åtkomstpunkt för trådlöst LAN) är anslutna lyser denna 
lampa.

 3  Anslut din smarttelefon (eller surfplatta) och 
routern (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
�� Detaljerad information finns i routerns bruksanvisning 
(åtkomstpunkt för trådlöst LAN).

 4  Tryck på [Online controller] som installerades.
�� Följ anvisningarna på skärmen för att göra inställningarna och 
för drift.

[Obs!]
• Om det finns en uppgradering till din adapter kommer informations-

ikonen "i" att visas på enhetens översiktsskärm. Tryck på den för 
att uppgradera din inbyggda programvara.

• Om du ansluter flera system kan du ändra systemets namn 
i systemmenyn "More".

Anslutning  
Inställningar  

Sektion

WPS-knapp
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Konfiguration
SSID och KEY
[SSID] och [KEY] som anges på sigillet (B) för serienummer för 
tillbehörsdelarna är nödvändiga när luftkonditioneringen och en 
smarttelefon ansluts via trådlöst LAN.

Fäst sigillet (B) för serienummer för tillbehörsdelarna  
här, och förvara den på en säker plats.

 Inställningsinformation Om anslutningar inte kan upprättas med hjälp 
av [WPS] ska följande metod användas.

 1  Håll knappen [MODE] på  
produkten intryckt i ungefär två 
sekunder och vänta sedan upp 
till 10 sekunder tills lampan [AP] 
tänds.

 2  Anslut din smarttelefon (surfplatta) och adaptern 
direkt till det trådlösa nätverket utan att gå via 
routern (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
�� Välj SSID (DaikinAP *****) som anges på sigillet "Wi-Fi" (B) med 
serienumret med hjälp av din smarttelefons inställningar eller 
adaptern för anslutning till trådlöst LAN, och mata in koden (KEY).

 3  Tryck på [Online controller] som installerades.

[MODE]-
knapp

Anslutning  
Inställningar  

Sektion
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Konfiguration
 4  Gör inställningarna för trådlös anslutning.
(1) Tryck på [Devices] 
på inloggningsskärmen.

(2) Tryck på [Living Room] 
på skärmen Devices.

(3) Tryck på [More] på 
skärmen Living Room.

(4) Tryck på 
[WLAN Connection] 
på skärmen Settings.

(5) Fyll i Network 
name och Password 
på skärmen WLAN 
connection, och tryck 
sedan på [Save].

(6) Tryck på [Connect] 
på skärmen WLAN 
connection och följ 
instruktionerna på din 
smarttelefon.

1

2

3

*

Anslutning  
Inställningar  

Sektion
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Konfiguration
(7) När inställningen ovan gjorts och produkten och routern (åtkomstpunkt för 
trådlöst LAN) är anslutna kommer lampan [RUN] att lysa. Om den blinkar i en 
minut eller längre ska du kolla strömmen till routern (åtkomstpunkt för trådlöst 
LAN), nätverksnamnet och lösenordet på nytt från det första förfarandet.

* För manuell inställning av 
WLAN connection trycker 
du på [Advanced network 
setting], stäng av Automatic IP 
address, fyll i den obligatoriska 
informationen om din 
wifi-router, tryck därefter 
på [Set] och [Connect] och 
följ instruktionerna på din 
smarttelefon. Fortsätt sedan 
som i steg (7).

 5  Anslut din smarttelefon (eller surfplatta) och 
routern (åtkomstpunkt för trådlöst LAN).
�� Detaljerad information finns i routerns bruksanvisning 
(åtkomstpunkt för trådlöst LAN).

Se bruksanvisningen på din hemsida för detaljerad information.

Anslutning  
Inställningar  

Sektion
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Felsökning
Följande tabell ger korta beskrivningar av hur problem och osäkerheter 
ska hanteras när du installerar produkten eller gör anslutningsändringar. 
Ytterligare information finns under vanliga frågor och svar på hemsidan.

När detta händer Förklaring och var du 
ska kontrollera

Ingen av lamporna lyser. →  Kontrollera installationen.
Produkten fungerar inte som den ska.
→  Stäng av luftkonditioneringen och 

starta den igen.

Systemet 
(luftkonditioneringen) 
finns inte med i listan 
på systemets skärm.

→  Kontrollera att strömmen är på.
→  Kontrollera att lampan RUN/AP lyser.
→  Försök att ansluta adaptern till det 

trådlösa nätverket igen.
→  Flytta routern (åtkomstpunkt för 

trådlöst LAN) närmare produkten.
→  Det är möjligt att du använder en 

smarttelefon, åtkomstpunkt eller 
trådlös router som det saknas stöd för.

→  Se till att din smarttelefon eller 
surfplatta är ansluten till samma 
trådlösa LAN-nätverk som WLAN-
adaptern. 

Se hemsidan för detaljerad information.

När du försöker göra 
en direktanslutning 
till adaptern (läge 
[AP]), är adaptern 
inte synlig i listan över 
tillgängliga Wi-Fi-nätverk 
i telefonen/surfplattan.

När du befinner dig i läge [AP], gå 
tillbaka till läge [RUN] och återgå till 
läge [AP] genom att hålla knappen 
[MODE] intryckt i ca 2 sekunder. Detta 
för att växla till en annan Wi-Fi-kanal. 
Upprepa vid behov.
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