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Πληροφορίες για το παρόν
έγγραφο

Συμβατότητα

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αντλίας θερμότητας είναι συμβατό για
χρήση με τον προσαρμογέα. Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς εγκαταστάτη του συστήματος
αντλίας θερμότητας.

Στοχευόμενο κοινό
Εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες
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Πληροφορίες για τη
συσκευασία

3.1

Για να αποσυσκευάσετε τον
προσαρμογέα

Πακέτο εγγράφων τεκμηρίωσης
Το παρόν έγγραφο αποτελεί μέρος του πακέτου εγγράφων
τεκμηρίωσης. Το πλήρες πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:
▪ Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
▪ Οδηγίες ασφαλείας τις οποίες πρέπει να διαβάσετε πριν από
την εγκατάσταση
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Ανοίξτε τη συσκευασία.

▪ Μορφή: Έντυπο (στη συσκευασία της εσωτερικής μονάδας)
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Αφαιρέστε τον προσαρμογέα.

3

Ξεχωρίστε τα παρελκόμενα.

▪ Εγχειρίδιο εγκατάστασης:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης
▪ Μορφή: Έντυπο (παρέχεται στο κιτ)

a
b

▪ Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη:
▪ Οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης, εφαρμογών,…
▪ Μορφή: Αρχεία σε ψηφιακή μορφή στην τοποθεσία http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/
▪ Δήλωση συμμόρφωσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δήλωση συμμόρφωσης
Με την παρούσα, η Daikin Europe N.V. δηλώνει ότι ο
ραδιοεξοπλισμός τύπου BRP069A78 πληροί την οδηγία
2014/53/ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι
διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.
Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της
Daikin της περιοχής σας ή να μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τον
αντιπρόσωπο της περιοχής σας.
Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά.
Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.
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Προσαρμογέας
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
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Προετοιμασία

4.1

Απαιτήσεις στο χώρο
εγκατάστασης

▪ Ο προσαρμογέας προορίζεται για τοποθέτηση στην εσωτερική
μονάδα, μόνο σε εσωτερικό χώρο, όπου δεν επικρατούν συνθήκες
υγρασίας.
▪ Ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος εύρους 5~35°C.
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5 Εγκατάσταση
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Εγκατάσταση

5.1
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Προφυλάξεις κατά την
εγκατάσταση του προσαρμογέα

Παράδοση στον χρήστη

Αφού εγκαταστήσετε και διαμορφώσετε τον προσαρμογέα,
παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης στον χρήστη και
ενημερώστε τον για τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
▪ Απενεργοποιήστε
την
τροφοδοσία
εγκαταστήσετε τον προσαρμογέα.

προτού

▪ ΜΗΝ χειρίζεστε τον προσαρμογέα με βρεγμένα χέρια.
▪ ΜΗΝ αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί.
▪ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε
τον προσαρμογέα.
▪ Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία αν ο προσαρμογέας
υποστεί βλάβη.
Σύμβολο

Επεξήγηση
Η προστασία των συσκευών που επισημαίνονται με
αυτό το σύμβολο διασφαλίζεται χάρη σε διπλή
μόνωση και δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας σε
γείωση.

5.2

Σύνδεση των ηλεκτρικών
καλωδίων

5.2.1

Για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τη
μονάδα

1

Εισαγάγετε την κάρτα WLAN στην υποδοχή κάρτας στο
χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.

▪ Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε
τον προσαρμογέα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
▪ Μην αφήνετε τον προσαρμογέα να βραχεί ή μην τον
χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες
δραστηριότητες με νερό. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
▪ Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε ιατρικό
εξοπλισμό ή κοντά άτομα που χρησιμοποιούν
καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Ενδέχεται να
προκληθούν απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές.
▪ Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε
αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες
ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς. Ενδέχεται να
προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας
του εξοπλισμού.
▪ Σε περίπτωση ασυνήθιστων οσμών ή ήχου,
υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνού από τον
προσαρμογέα, αποσυνδέστε αμέσως την εσωτερική
μονάδα από την τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί
κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
▪ Αν ο προσαρμογέας πέσει ή υποστεί βλάβη,
αποσυνδέστε την εσωτερική μονάδα από την
τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα κοντά σε φούρνους
μικροκυμάτων. Ενδέχεται να επηρεαστεί η επικοινωνία
ασύρματου LAN.
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Εκκίνηση του συστήματος

Ο προσαρμογέας τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα. Για τη
λειτουργία του προσαρμογέα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι είναι
συνδεδεμένος στην εσωτερική μονάδα και ότι η εσωτερική μονάδα
είναι ενεργοποιημένη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πριν από την εκκίνηση του συστήματος βεβαιωθείτε ότι ο
προσαρμογέας έχει τοποθετηθεί σωστά στην εσωτερική
μονάδα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του
συστήματος για χρήση με τον προσαρμογέα καθώς για την
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ανατρέξτε στον οδηγό
αναφοράς εγκαταστάτη και στον οδηγό αναφοράς χρήστη.
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