Asennusopas
WLAN-kortti, lämmitys

BRP069A78

Asennusopas
WLAN-kortti, lämmitys

Suomi

Sisällysluettelo
2.1

Sisällysluettelo
1 Tietoa tästä asiakirjasta
2 Tietoja sovittimesta
2.1
2.2

3.1

Taajuusalue

2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokolla

IEEE 802.11b/g/n

2

Radiotaajuuskanava

1~13

2
2

Lähtöteho

0 dBm~18 dBm

Efektiivinen säteilyteho

17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /
13 dBm (11n)

Virransyöttö

DC 3,3 V / 500 mA

Sovittimen pakkauksen avaaminen...........................................

2

2

Asennuspaikan vaatimukset......................................................

5 Asennus
5.1
5.2

2

3

Varotoimet sovittimen asennuksessa........................................
Sähköjohtojen kytkentä .............................................................
5.2.1
Sovittimen kytkeminen yksikköön ...............................

3
3
3

6 Järjestelmän käynnistäminen

3

7 Luovutus käyttäjälle

3

1

Arvo

2

4 Valmistelu
4.1

Parametri

2

Perusparametrit.........................................................................
Yhteensopivuus.........................................................................

3 Tietoja pakkauksesta

Perusparametrit

Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö
Valtuutetut asentajat

2.2

Yhteensopivuus

Varmista, että lämpöpumppujärjestelmä on yhteensopiva sovittimen
kanssa. Voit katsoa lisätietoja lämpöpumppujärjestelmän asentajan
viiteoppaasta.
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Tietoja pakkauksesta

3.1

Sovittimen pakkauksen avaaminen

1

Avaa pakkaus.

2

Ota sovitin ulos.

3

Ota varusteet erilleen.

Asiakirjasarja
Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

a
b

▪ Yleiset varotoimet
▪ Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta
▪ Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)
▪ Asennusopas:
▪ Asennusohjeet
▪ Muoto: Paperi (sarjan mukana)
a
b

▪ Asentajan viiteopas:

Sovitin
Asennusopas

▪ Asennusohjeet, määritys, sovellusohjeet,...
▪ Muoto:
Digitaaliset
tiedostot
osoitteessa
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Yhdenmukaisuusvakuutus
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Valmistelu

4.1

Asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA: Yhdenmukaisuusvakuutus
Daikin Europe N.V. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi
BRP069A78 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.
Yksityiskohtainen asennusopas ja käyttöopas ovat
saatavilla
osoitteesta
http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.

▪ Sovitin on suunniteltu sisäyksikköön kiinnitettäväksi vain kuivissa
sisätiloissa.
▪ Sovitin on suunniteltu käytettäväksi ympäristön lämpötilassa
5~35°C.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.
Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
käännöksiä.
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Tietoja sovittimesta

Lähiverkkosovitin yhdistää lämpöpumppujärjestelmän Daikin Cloud palveluun
internetin
kautta
ja
mahdollistaa
lämpöpumppujärjestelmän ohjaamisen Daikin Residential Controller
-sovelluksella.

Asennusopas
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Asennus

5.1

Varotoimet sovittimen
asennuksessa
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
▪ Sammuta virransyöttö ennen sovittimen asennusta.
▪ ÄLÄ käsittele sovitinta märillä käsillä.
▪ ÄLÄ anna sovittimen kastua.
▪ ÄLÄ pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa
sitä.
▪ Sammuta kotelon virransyöttö, jos sovitin vahingoittuu.

Symboli

Selitys
Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on
varmistettu kaksoiseristyksellä eikä se vaadi
turvakytkentää maadoitukseen.

5.2

Sähköjohtojen kytkentä

5.2.1

Sovittimen kytkeminen yksikköön

1

Aseta WLAN-kortti sisäyksikön käyttöliittymän korttipaikkaan.

VAARA
▪ Älä pura sovitinta osiin, tee siihen muutoksia tai korjaa
sitä. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
loukkaantumisen.
▪ Älä anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä tai
ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. Se voi
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
▪ Älä käytä tätä sovitinta lähellä lääketieteellisiä laitteita
tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai
defibrillaattori. Tämä voi aiheuttaa elämää uhkaavia
sähkömagneettisia häiriöitä.
▪ Älä käytä sovitinta lähellä automaattisesti toimia
laitteita, kuten automaattiovia tai palohälytyslaitteita.
Tämä voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden
virheellisen toiminnan vuoksi.
▪ Jos sovittimesta tulee epätavallista hajua tai ääntä, tai
se ylikuumenee tai savuaa, irrota sisäyksikkö heti
virransyötöstä. Muuten seurauksena tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
▪ Jos pudotat tai vahingoitat sovitinta, irrota sisäyksikkö
virransyötöstä. Muuten seurauksena tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
HUOMIOITAVAA
Älä käytä sovitinta mikroaaltouunin lähellä. Tämä voi
vaikuttaa WLAN-yhteyteen.
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Järjestelmän käynnistäminen

Sovitin saa virtansa sisäyksiköstä. Jotta sovitin voi toimia, varmista,
että se on yhdistetty sisäyksikköön ja että sisäyksikössä on virta
päällä.
TIETOJA
Ennen järjestelmän käynnistämistä varmista, että sovitin
on kiinnitetty oikein sisäyksikköön.
TIETOJA
Tietoja järjestelmän määrittämisestä käyttöön sovittimen
kanssa ja vianmäärityksestä ongelmatilanteessa on
asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

7

Luovutus käyttäjälle

Kun sovitin on asennettu ja määritetty, anna tämä asennusopas
käyttäjälle ja varmista, että hän osaa noudattaa varotoimia.
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