
Кіраўніцтва па ўстаноўцы
Адаптэр падлучэння бесправадной лакальнай сетки

BRP069C41

Беларуск

ая

Кіраўніцтва па
ўстаноўцы

Адаптэр падлучэння
бесправадной лакальнай

сетки BRP069C41

BRP069C51
BRP069C81
BRP069C82

BRP069C41



Змест

Кіраўніцтва па ўстаноўцы

2
BRP069C51, BRP069C81, BRP069C82

Адаптэр падлучэння бесправадной
лакальнай сетки BRP069C41

4P567679-2H – 2022.04

Змест

1 Аб дакуменце 3
2 Канкрэтныя інструкцыі па тэхніке бяспекі

ўстаноўшчыка 4
3 Пра адаптар 6

3.1 Кампаненты ...................................................................................... 7
3.2 Асноўныя параметры....................................................................... 7
3.3 Сумяшчальнасць.............................................................................. 8

4 Аб каробке 8
4.1 Каб распакаваць адаптэр ................................................................ 8

5 Устаноўка 9
5.1 Меры засцярогі пры ўстаноўцы адаптэра ...................................... 9
5.2 Падрыхтоўка месца ўстаноўкі ......................................................... 9

5.2.1 Патрабаванні да месца ўстаноўкі ........................................ 9
5.3 Падключэнне электраправодкі........................................................ 9

5.3.1 Агляд электрычных злучэнняў ............................................. 10
5.3.2 Для падлучэння адаптэр да блоку....................................... 10

5.4 Закрыццё адаптэра .......................................................................... 12
5.4.1 Каб закрыць адаптэра .......................................................... 12

5.5 Устаноўка адаптэра ......................................................................... 13
5.5.1 Для мантажу адаптэра.......................................................... 13

6 Пуск сістэмы 14
7 Канфігурацыя 15

7.1 Каб устанавіць прыкладанне ONECTA........................................... 15
7.2 Каб наладзіць адаптар..................................................................... 15

8 Перадача карыстальніку 16



1 Аб дакуменце

Кіраўніцтва па ўстаноўцы

3
BRP069C51, BRP069C81, BRP069C82
Адаптэр падлучэння бесправадной
лакальнай сетки BRP069C41
4P567679-2H – 2022.04

1 Аб дакуменце
Мэтавая аўдыторыя
Аўтарызаваныя ўстаноўшчыкі
Камплект дакументацыі
Гэты дакумент з'яўляецца часткай кампекту дакументацыі. Поўны
камплект складаецца з:
▪ Агульныя меры бяспекі:

▪ Інструкцыі па бяспецы, якія неабхона прачытаць перад
устаноўкай

▪ Фармат: папяровы (у скрынцы ўнутранага блока)
▪ Кіраўніцтва па ўстаноўцы:

▪ Інструкцыі па ўстаноўцы
▪ Фармат: папяровы (пастаўляецца ў камплекце)

▪ Даведка па ўстаноўцы:
▪ Інструкцыі па ўстаноўцы, канфігурацыі, інструкцыі па

прылажэнню, …
▪ Фармат: Лічбавыя файлы знаходзяцца па спасылцы https://

www.daikin.eu. Выкарыстоўвайце функцыю пошуку,  каб
знайсці сваю мадэль.

▪ Дэкларацыя аб адпаведнасці:
ІНФАРМАЦЫЯ: Дэкларацыя аб адпаведнасці
Гэтым Daikin Industries Czech Republic s.r.o. абвяшчае, што
радыёабсталяванне тыпу BRP069C41 адпавядае
патрабаванням 2014/53/EU і S.I. 2017/1206: Radio
Equipment Regulations 2017. Арыгінал дэкларацыі аб
адпаведнасці даступны па спасылцы https://www.daikin.eu.
Выкарыстоўвайце функцыю пошуку, каб знайсці
дэкларацыю адпаведнасці вашай прылады.

https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
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ІНФАРМАЦЫЯ
Для атрымання падрабязнай інфармацыі аб тэхнічных
характарыстыках, метадах наладкі, часта задаваных
пытаннях, парадах па ліквідацыі непаладак і апошняй
версіі гэтага кіраўніцтва наведайце app.daikineurope.com.

Апошнія версіі пастаўленай дакументацыі могуць быць даступныя
на рэгіянальным вэб-сайце Daikin або ў дылера.
Арыгінальная дакументацыя складзена на англійскай мове. Тэксты
на іншых мовых – гэта пераклады.

2 Канкрэтныя інструкцыі па
тэхніке бяспекі ўстаноўшчыка

Заўсёды выконвайце наступныя інструкцыі і правілы тэхнікі бяспекі.
Устаноўка (гл. "5 Устаноўка" [4 9])

НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ
ТОКАМ
▪ Перад устаноўкай адаптара адключыць

электрасілкаванне.
▪ НЕ брацца за адаптар мокрымі рукамі.
▪ НЕ дапускаць намакання адаптара.
▪ НЕ разбіраць, не мадыфікаваць і не рамантаваць

адаптар.
▪ Неабходна ўзяцца за раз'ём пры адключэнні

злучальнага кабеля.
▪ Адключыць электрасілкаванне на выпадак пашкоджання

адаптара.

http://app.daikineurope.com/
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НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ
ТОКАМ
НЕ ўключаць крыніцу сілкаванна да таго, як не будзе
падлучана электрычная праводка, закрыць адаптар і не
ўстанаўліваць яго на ўнутраны блок.

Перадача карыстальніку (гл. "8 Перадача карыстальніку" [4 16])
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НЕБЯСПЕКА
▪ НЕ разбіраць, не мадыфікаваць і не рамантаваць

адаптар. Гэта можа прывесці да пажару, паразы
электрычным токам або траўмы.

▪ НЕ дапускаць намакання адаптара і не выкарыстоўваць
яго падчас купання або выканання падобных дзеянняў з
вадой. Гэта можа прывесці да пажару або паразы
электрычным токам.

▪ НЕ выкарыстоўваць адаптар паблізу медыцынскага
абсталявання або асоб, якія выкарыстоўваюць
кардыястымулятары або дэфібрылятары. Гэта можа
выклікаць небяспечныя для жыцця электрамагнітныя
перашкоды.

▪ НЕ выкарыстоўваць адаптар побач з абсталяваннем
аўтаматычнага кіравання, такім як аўтаматычныя
дзверы або абсталяванне пажарнай сігналізацыі. Гэта
можа прывесці да няшчасных выпадкаў з-за
няправільных паводзін абсталявання.

▪ У выпадку незвычайнага паху або гуку, перагрэву або
дыму з адаптара неадкладна адключыце ўнутраны блок
ад сілкавання. У адваротным выпадку гэта можа
прывесці да пажару або няспраўнасці. Калі гэта
адбываецца, звярніцеся да прадаўца.

▪ У выпадку падзення або пашкоджання адаптара
адключыце ўнутраны блок ад крыніцы сілкавання. У
адваротным выпадку гэта можа прывесці да пажару або
няспраўнасці. Калі гэта адбываецца, звярніцеся да
прадаўца.

3 Пра адаптар
Адаптэр бесправадной мясцовай сеткі прызначаны для падлучэння
да Daikin Cloud праз Інтэрнет, што гарантуе кіраванне
цёплапампавай сістэмай з прыкл. ONECTA.
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ІНФАРМАЦЫЯ
Назвы магчымых мадэляў: BRP069C51, BRP069C81 і
BRP069C82, адаптэр бесправадной мясцовай сеткі ўнутры
BRP069C41.

3.1 Кампаненты
a
b

c
d
e

a RUN лямпа (аранжавы). Загарваецца пры падлучэнні да роутэру
(пункт доступу да бесправадной мясцовай сеткі).

b AP лямпа
c SETUP кнопка. Выкарыстоўваецца пры падлучэнні да роутэру (пункт

доступу да бесправадной мясцовай сеткі).
d MODE кнопка
e POWER кнопка. Пры націсканні адаптэр WLAN УКЛ/ВЫКЛ.

3.2 Асноўныя параметры
Параметр Значэнне
Дыяпазон частаты 2400 МГц~2483,5 МГц
Пратакол радыё IEEE 802.11b/g/n
Канал радыё частаты 13 ch
Магутнасць на выхадзе 13 dBm
Эфектыўная магутнасць
выпраменьвання

15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
14 dBm (11n)

Сілкаванне ПАСТ. Т. 14 В/ 16 В / 100 мА
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3.3 Сумяшчальнасць
Трэба ўпэўніцца, што ўнутраны блок сумяшчальны для
выкарыстання з адаптэрам. Для атрымання апошняй інфармацыі
аб устаноўцы адаптара і прыдатных блокаў наведайце
app.daikineurope.com.

4 Аб каробке
4.1 Каб распакаваць адаптэр
1 Адкрыйце каробку.
2 Дастаньце BRP069C41 з каробкі з камплектам (BRP069C51,

BRP069C81 або BRP069C82).

BRP069C51

BRP069C81

BRP069C82

BRP069C41 BRP069C41BRP069C41

3 Раздзяліце кампляктуючыя.
ca db i1e f g h i2 i3

a Адаптэр BRP069C41
b Вінты (М3×8) для адаптэра
c Перахаднік з двухбаковай клейкай стужкай
d Кіраўніцтва па ўстаноўцы
e Серыйны нумар (SSID, KEY, MAC)
f Вінты для ўстаноўцы трымальніка (M3×16)
g Стяжка для трымальніка
h Стяжка
i1 Для BRP069C51: кабель падлучэння да X801A
i2 Для BRP069C81: кабель падлучэння да X35A + X50A (тып 1)
i3 Для BRP069C82: кабель падлучэння да X35A + X50A (тып 2)

http://app.daikineurope.com
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5 Устаноўка
5.1 Меры засцярогі пры ўстаноўцы

адаптэра
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ
ТОКАМ
▪ Перад устаноўкай адаптара адключыць

электрасілкаванне.
▪ НЕ брацца за адаптар мокрымі рукамі.
▪ НЕ дапускаць намакання адаптара.
▪ НЕ разбіраць, не мадыфікаваць і не рамантаваць

адаптар.
▪ Неабходна ўзяцца за раз'ём пры адключэнні

злучальнага кабеля.
▪ Адключыць электрасілкаванне на выпадак пашкоджання

адаптара.

5.2 Падрыхтоўка месца ўстаноўкі
5.2.1 Патрабаванні да месца ўстаноўкі
Адаптэр прызначаны для ўстаноўкі на ўнутраны блок толькі ў сухіх
памяшканнях.

5.3 Падключэнне электраправодкі
НЕБЯСПЕКА: РЫЗЫКА ПАРАЖЭННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫМ
ТОКАМ
НЕ ўключаць крыніцу сілкаванна да таго, як не будзе
падлучана электрычная праводка, закрыць адаптар і не
ўстанаўліваць яго на ўнутраны блок.
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5.3.1 Агляд электрычных злучэнняў

X801A

h

gc

b1 b2

b3

a

X50A

X35A

h

ge

d

a
BRP069C51 BRP069C81

X50A

X35A

h

ge

f

a
BRP069C82

a Бесправадны адаптэр мясцовай сеткі BRP069C41
b1 BRP069C51 кабель падлучэння
b2 BRP069C81 кабель падлучэння
b3 BRP069C82 кабель падлучэння

c порт PCB X801A
d порт PCB X50A (тып 1)
e порт PCB X35A
f порт PCB X50A (тып 2)
g Унутраны блок PCB
h Унутраны блок

5.3.2 Для падлучэння адаптэр да блоку
1 Трэба аддзяліць верхні корпус ад ніжняга.
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a

c
b

a Верхні корпус
b Адаптэр РСБ
c Ніжні корпус

2 Падключыць бакавы раз'ём ўнутранага блока да порта
надрукаванай платы ўнутранага блока.

▪ BRP069C51: порт PCBX801A
▪ BRP069C81 і BRP069C82: X35A і X50A
3 Падключыце раз'ём з боку адаптара да адаптара.
Злучальны кабель для BRP069C51:
a b

a Бакавы раздым унутранага блоку X801A
b Бакавы раздым адаптэра

Злучальны кабель для BRP069C81:
a
b

c

a Бакавы раздым унутранага блоку X35A
b Бакавы раздым унутранага блоку X50A (тып 1)
c Бакавы раздым адаптэра

Злучальны кабель для BRP069C82:
a
b

c

a Бакавы раздым унутранага блоку X35A
b Бакавы раздым унутранага блоку X50A (тып 2)
c Бакавы раздым адаптэра

4 Трэба замацаваць трос і забяспечыць разгрузку напруджання.
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a

a Раздым

АПАВЯШЧЭННЕ
ЗАЎСЁДЫ падлучайце правадны або бесправадны
дыстанцыйны кантралёр (Прыклад:  BRC1H, BRC7),
іначай анлай кантралёр НЕ будзе працаваць.

ІНФАРМАЦЫЯ
Неабходна забяспечыць разгрузку напружання з боку
ўнутранага блока, выкарыстоўваючы кабельную сцяжку і
устанавіць кабельную сцяжку, якія ўваходзяць у камплект
кампляктуючых.

5.4 Закрыццё адаптэра
5.4.1 Каб закрыць адаптэра
1 Зачапіць пярэдні кажух за задні кручкамі.

2 Уставіць два шрубы з сумкі для кампляктуючых.
2×



5 Устаноўка

Кіраўніцтва па ўстаноўцы

13
BRP069C51, BRP069C81, BRP069C82
Адаптэр падлучэння бесправадной
лакальнай сетки BRP069C41
4P567679-2H – 2022.04

АПАВЯШЧЭННЕ
Пасля закрыцця адаптара неабходна праверыць, ці
надзейна замацаваны злучальны кабель.

5.5 Устаноўка адаптэра
Каб устанавіць адаптар, трэба выкарыстоўваць трымальнік
адаптэра (каплектуючыя). Існуюць 2 спосабы ўстаноўкі трымальніка
адаптэра:
▪ Фіксаванне трымальніка адаптэра на паверхні з дапамогай

шрубаў.
▪ Фіксаванне трымальніка адаптэра на паверхні з дапамогай

двухбаковай клейкай стужкі.

5.5.1 Для мантажу адаптэра
АПАВЯШЧЭННЕ
▪ Калі для ўстаноўцы выкарыстоўваецца двухбаковая

клейкая стужка, неабходна пераканацца што частка
паверхні, на якую мацуецца трымальнік, чыстая і
абястлушчаная.

▪ Неабходна пераканацца, што трымальнік замацаваны
на паверхні такім чынам, каб ён мог вытрымаць вагу
адаптара.

ІНФАРМАЦЫЯ
Дакладнае размяшчэнне трымальніка залежыць ад тыпу
ўнутранага блока. Для атрымання дадатковай інфармацыі
гл. app.daikineurope.com.

http://app.daikineurope.com
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Пры выкарыстанні шрубаў
1 Трэба замацаваць трымальнік адаптара на сцяне/паверхні 2

шрубамі M3×16 (камплектуючыя).
2 Потым уставіць адаптар у трымальнік.

a

b

a Размяшчэнне шрубаў
b Трымальнік адаптэра

Пры выкарыстанні двухбаковай клейкай стужкі
3 У першую чаргу трэба замацаваць двухбаковую клейкую стужку

да трымальніка адаптара.
4 З дапамогай стужкі замацаваць трымальнік на паверхні.
5 Потым уставіць адаптар у трымальнік.

a

b

a Стужка
b Трымальнік адаптэра

6 Пуск сістэмы
Адаптар атрымлівае сілкаванне ад унутранага блока. Каб адаптар
працаваў, трэба пераканаццаа, што ён падлучаны да ўнутранага
блока, а ўнутраны блок уключаны.
Уключыць сілкаванне і праверыць, ці міргае лямпа RUN на
прыладзе.
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7 Канфігурацыя
Заказчык нясе адказнасць за прадастаўленне:
▪ Смартфона або планшэта з мінімальнай падтрымоўванай

версіяй Android або iOS, вызначанай на app.daikineurope.com.
▪ Інтэрнэт-лінія і прылада падлучэння, напрыклад, мадэм,

маршрутызатар і г.д.
▪ Пункт доступу да бесправадной лакальнай сеткі
▪ Устаноўлена бясплатнае прыкладанне ONECTA.

7.1 Каб устанавіць прыкладанне
ONECTA

1 Адкрыць:
▪ Google Play для прыкладанняў, выкарыстоўваючых Android.
▪ App Store для прыкладанняў, выкарыстоўваючых iOS.

2 Выканаць пошук "ONECTA".
3 Каб устанавіць прыкладанне, трэба выканаць інструкцыі на

экране.

7.2 Каб наладзіць адаптар
Неабходна адкрыць прыкладанне ONECTA на смартфоне або
планшэце і выканаць інструкцыі ў праграме.
Для гэтага адаптэра бесправадной мясцовай сеткі даступны
канфігуратар WPS неабходна выконваць інструкцыі да
прыкладання.

http://app.daikineurope.com
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app.daikineurope.com

8 Перадача карыстальніку
Пасля ўстаноўкі і налады адаптэра карыстальніку трэба перадаць
гэтае кіраўніцтва па ўстаноўцы і паведаміць яму аб наступных
мерах бяспекі.

http://app.daikineurope.com
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НЕБЯСПЕКА
▪ НЕ разбіраць, не мадыфікаваць і не рамантаваць

адаптар. Гэта можа прывесці да пажару, паразы
электрычным токам або траўмы.

▪ НЕ дапускаць намакання адаптара і не выкарыстоўваць
яго падчас купання або выканання падобных дзеянняў з
вадой. Гэта можа прывесці да пажару або паразы
электрычным токам.

▪ НЕ выкарыстоўваць адаптар паблізу медыцынскага
абсталявання або асоб, якія выкарыстоўваюць
кардыястымулятары або дэфібрылятары. Гэта можа
выклікаць небяспечныя для жыцця электрамагнітныя
перашкоды.

▪ НЕ выкарыстоўваць адаптар побач з абсталяваннем
аўтаматычнага кіравання, такім як аўтаматычныя
дзверы або абсталяванне пажарнай сігналізацыі. Гэта
можа прывесці да няшчасных выпадкаў з-за
няправільных паводзін абсталявання.

▪ У выпадку незвычайнага паху або гуку, перагрэву або
дыму з адаптара неадкладна адключыце ўнутраны блок
ад сілкавання. У адваротным выпадку гэта можа
прывесці да пажару або няспраўнасці. Калі гэта
адбываецца, звярніцеся да прадаўца.

▪ У выпадку падзення або пашкоджання адаптара
адключыце ўнутраны блок ад крыніцы сілкавання. У
адваротным выпадку гэта можа прывесці да пажару або
няспраўнасці. Калі гэта адбываецца, звярніцеся да
прадаўца.

АПАВЯШЧЭННЕ
Не выкарыстоўваць адаптэр каля мікрахвалевых печаў.
Гэта можа паўплываць на сувязь па бесправадной
мясцовай сетцы.
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