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2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotocol

IEEE 802.11b/g/n
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Radiofrequentiekanaal

1~13

2
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Uitgangsvermogen

0 dBm~18 dBm

Effectief uitgestraald vermogen

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

Voeding

DC 3,3 V / 500 mA
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2.2

Compatibiliteit

Controleer of het warmtepompsysteem via de adapter kan worden
bediend (en dus of dit systeem ermee compatibel is). Voor meer
informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur van
het warmtepompsysteem.
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Over de doos

3.1

De adapter uitpakken

1

Open de doos.

Bedoeld publiek

2

Neem de adapter eruit.

Erkende installateurs

3

Leg het toebehoren apart.

Documentatieset
Dit document is een onderdeel van een documentatieset. De
volledige set omvat:

a
b

▪ Algemene veiligheidsmaatregelen
▪ Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de
installatie over te gaan
▪ Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
▪ Installatiehandleiding:
▪ Installatieaanwijzingen
▪ Formaat: papier (meegeleverd in de set)

a
b

▪ Uitgebreide handleiding voor de installateur:
▪ Installatie-instructies, configuratie, richtlijnen met betrekking tot
mogelijke toepassingen, enz.
▪ Formaat: digitale bestanden op http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/
▪ Conformiteitsverklaring
INFORMATIE: Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Daikin Europe N.V. dat de radioapparatuur
van het type BRP069A78 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.
De oorspronkelijke conformiteitsverklaring is beschikbaar
op
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
product-information/.
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Voorbereiding

4.1

Vereisten voor de installatieplaats

▪ De LAN-adapter is ontworpen om alleen binnenshuis in een droge
plaats op de binnenunit te worden geplaatst.
▪ De
adapter
is
ontworpen
om
omgevingstemperaturen tussen 5~35°C.

te

werken

bij

Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op
de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.
De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle
andere talen zijn vertalingen.
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Over de adapter

De draadloze LAN-adapter dient om het warmtepompsysteem via
het internet met de Daikin Cloud te verbinden om dit systeem via de
app Daikin Residential Controller te bedienen.
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Installatie

5.1

Voorzorgen bij het plaatsen van de
adapter
GEVAAR: GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE
▪ Schakel de elektrische voeding uit voordat u de
adapter plaatst.
▪ Hanteer de adapter NIET met natte handen.
▪ Zorg ervoor dat de adapter NIET nat wordt.
▪ Demonteer, wijzig of herstel de adapter NIET.
▪ Is de adapter beschadigd? Schakel dan de elektrische
voeding uit.

Symbool

Uitleg
De toestellen met dit symbool hebben een dubbele
isolatie en zijn op die manier veilig voor de gebruiker.
Deze toestellen hoeven voor de veiligheid daarom
niet geaard (massa) te worden.

5.2

Aansluiten van de elektrische
bedrading

5.2.1
1

De adapter met de unit verbinden

Steek de WLAN-houder in het desbetreffende slot op de
gebruikersinterface van de binnenunit.

GEVAAR
▪ Demonteer, wijzig of herstel de adapter niet. Anders
kan dit brand, een elektrische schok, brand of
verwondingen veroorzaken.
▪ Zorg ervoor dat de adapter niet nat of gebruikt kan
worden tijdens het nemen van een bad of wanneer
activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan een
elektrische schok of brand veroorzaken.
▪ Gebruik de adapter niet in de nabijheid van medische
toestellen, defibrillatoren of mensen met een
pacemaker.
Dit
kan
levensgevaarlijke
elektromagnetische interferenties veroorzaken.
▪ Gebruik de adapter niet in de nabijheid van
automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische
deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken
veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan
werken.
▪ In geval van een abnormale geur of geluid,
oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u
de binnenunit onmiddellijk loskoppelen van zijn
voeding. Dit kan anders brand of een storing
veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw
verdeler.
▪ Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel
dan de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit
kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit
gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
OPMERKING
Gebruik de adapter niet in de buurt van microgolfovens. Dit
kan draadloze LAN-communicaties verstoren.
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Het systeem starten

De adapter wordt elektrisch gevoed door de binnenunit. Om ervoor
te zorgen dat de adapter kan werken, zorg ervoor dat deze met de
binnenunit verbonden is en dat de binnenunit onder spanning staat.
INFORMATIE
Voordat u het systeem opstart, moet u ervoor zorgen dat
de adapter op de juiste manier op de binnenunit is
gemonteerd.
INFORMATIE
Voor informatie over het configureren van het systeem
voor gebruik met de adapter en het oplossen van
problemen, zie de uitgebreide handleiding voor de
installateur en de gebruiker.
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Overdracht aan de gebruiker

Na de adapter te hebben geplaatst en geconfigureerd, overhandig
de installatiehandleiding aan de gebruiker en wijs deze op de
volgende veiligheidsmaatregelen.
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