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Spesifikke
sikkerhetsinstruksjoner for
montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.
Installasjon (se "5 Installering" 4
[ 3])
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
▪ Slå av strømmen før du installerer adapteren.
▪ Du må IKKE betjene adapteren med våte hender.
▪ Du må IKKE la adapteren bli våt.
▪ Du må IKKE
adapteren.

demontere,

▪ Hold
i
koblingsstykket
tilkoblingsledningen.

1

Om dette dokumentet

Målpublikum
Autoriserte installatører
Dokumentasjonssett
Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet
består av:
▪ Generelle sikkerhetshensyn:
▪ Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
▪ Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
▪ Installeringshåndbok:
▪ Installeringsanvisninger
▪ Format: Papir (levert i settet)
▪ Referanseguide for installatør:
▪ Installeringsinstruksjoner, konfigurasjon, retningslinjer for bruk,
…
▪ Format: Digitale filer på http://www.daikineurope.com/supportand-manuals/product-information/
▪ Samsvarserklæring:
INFORMASJON: Samsvarserklæring
Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer herved at
radioutstyret type BRP069C41 er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Den opprinnelige samsvarserklæringen er
tilgjengelig fra http://www.daikineurope.com/support-andmanuals/product-information/.
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endre
når

du

eller

reparere

trekker

ut

▪ Slå AV strømmen hvis adapteren blir skadet.
FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
Du må IKKE slå på strømforsyningen før du har koblet til
ledningsopplegget, lukket adapteren og montert den på
innendørsenheten.
Overlevering til brukeren (se "8 Overlevering til brukeren" 4
[ 5])
FARE
▪ Du må IKKE demontere, endre eller reparere
adapteren. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt
eller personskade.
▪ Du må IKKE la adapteren bli våt eller bruke den når du
bader eller gjør liknende aktiviteter med vann. Dette
kan forårsake elektrisk støt eller brann.
▪ Du må IKKE bruke adapteren nær medisinsk utstyr
eller personer som bruker pacemaker eller
hjertestarter.
Det
kan
forårsake
livstruende
elektromagnetisk interferens.
▪ Du må IKKE bruke adapteren nær automatisk styrt
utstyr, slik som automatiske dører eller brannalarmer.
Dette kan forårsake ulykker som skyldes funksjonsfeil
på utstyret.
▪ Ved unormal lukt eller lyd, overoppheting eller røyk fra
adapteren skal du straks koble innendørsanlegget fra
strømtilførselen. Ellers kan det føre til brann og
funksjonsfeil. Kontakt forhandleren hvis dette skjer.
▪ Hvis du mister adapteren i gulvet eller den skades, skal
du koble innendørsanlegget fra strømtilførselen. Ellers
kan det føre til brann og funksjonsfeil. Kontakt
forhandleren hvis dette skjer.
BRP069C81+82
Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk
4P567679-3F – 2021.07

3 Om adapteren

3

h
i

Om adapteren

Klistremerke med serienummer (SSID, KEY, MAC)
Installeringshåndbok

Trådløs LAN-adapter for tilkobling av varmepumpesystemet til Daikin
Cloud via Internett, som gir mulighet for styring av
varmepumpesystemet med Daikin Residential Controller-appen.

5

Installering

3.1

5.1

Forholdsregler ved installering av
adapteren

Komponenter

a
b

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK
▪ Slå av strømforsyningen før installering av adapteren.

c
d

▪ Du må IKKE håndtere adapteren med våte hender.
▪ Du må IKKE la adapteren bli våt.
▪ Du må IKKE demontere, modifisere eller reparere
adapteren.

e

▪ Hold i kontakten når tilkoblingskabelen trekkes ut.
a
b
c
d
e

3.2

RUN-lampe (oransje). Lyser ved tilkopling til en ruter
(tilgangspunkt for trådløst nettverk).
AP-lampe
SETUP-knapp. Brukes ved tilkopling til en ruter
(tilgangspunkt for trådløst nettverk).
MODE-knapp
POWER-knapp. Slår WLAN-adapteren PÅ/AV når den
trykkes.

▪ Slå av strømforsyningen for å unngå skade på
adapteren.

5.2

Klargjøre installeringsstedet

5.2.1

Krav til installeringssted

Adapteren er konstruert for montering på innendørsenheten, og kun
innendørs.

Basisparametre

5.3

Koble til det elektriske
ledningsopplegget

Parameter

Verdi

Frekvensområde

2400 MHz~2483,5 MHz

Radioprotokoll

IEEE 802.11b/g/n

Radiofrekvenskanal

Kanal 13

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

Utgangseffekt

13 dBm

Effektiv utstrålt effekt

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

Du må IKKE slå på strømforsyningen før du har koblet til
ledningsopplegget, lukket adapteren og montert den på
innendørsenheten.

Strømtilførsel

DC 14 V / 16 V / 100 mA

3.3

5.3.1

Oversikt over elektriske tilkoblinger

a

Kompatibilitet

Kontroller at innendørsanlegget er kompatibelt for bruk med
adapteren. Du finner den nyeste informasjonen om hvordan du
installerer
adapteren
og
gjeldende
enheter
på
app.daikineurope.com.

c

Om esken

4.1

Pakke ut adapteren
Åpne esken.

2

Ta ut adapteren.

3

Legg til side tilbehøret.

b

c

d
b

1

d

e

f

g

h

a
b
c
d
e
f

i
5.3.2

a
b
c
d
e
f
g

e

X35A

Adapter
Skruer (M3×8) til adapteren
Adapterholder med dobbeltsidig tape
Festeskruer til holderen (M3×16)
Armatur for kabelbånd
Kabelbånd
Tilkoblingskabel
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1

X50A

4

a

f

Adapter for trådløst LAN
Tilkoblingskabel
Kretskort-port X35A
Kretskort-port X50A
Kretskort for innendørsanlegg
Innendørsanlegg

Koble adapteren til enheten

Løsne toppdekselet fra bunndekselet.
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5 Installering
2×

a
b
c
a
b
c

MERKNAD
Når du har lukket adapteren,
tilkoblingskabelen er godt festet.

Toppdeksel
Kretskort for adapter
Bunndeksel

2

Koble koblingsstykket på siden av innendørsanlegget til
innendørsanleggets kretskort-port X35A og X50A.

3

Koble koblingsstykket på siden av adapteren til adapteren.

a

du

at

c

b
a
b
c

4

kontrollerer

Koblingsstykke på siden av innendørsanlegg til port
X35A
Koblingsstykke på siden av innendørsanlegg til port
X50A
Koblingsstykke på siden av adapter

Fest kabelen, og sikre strekkavlastning.

5.5

Montering av adapteren

Bruk adapterholderen (tilbehør) til montering av adapteren. Det er 2
måter å montere adapterholderen på:
▪ Feste adapterholderen til overflaten med skruer.
▪ Feste adapterholderen til flaten med dobbeltsidig teip.

5.5.1

Montere adapteren
MERKNAD
▪ Hvis dobbeltsidig teip brukes til montering, må man
sørge for at overflaten der du vil montere holderen er
ren og avfettet.

a
a

▪ Sørg for at holderen sitter godt fast på overflaten, slik at
den kan bære vekten av adapteren.

Koblingsstykke

MERKNAD

INFORMASJON

Du må ALLTID koble til en kablet eller trådløs fjernkontroll
(Eksempel: BRC1H, BRC7), ellers vil Online Controller
IKKE fungere.

Den nøyaktige plasseringen av holderen avhenger av
typen innendørsanlegg. Du finner mer informasjon på
app.daikineurope.com.

INFORMASJON
Sørg for strekkavlastning på innendørssiden ved hjelp av
kabelbåndet og kabelbåndfestet som medfølger som
tilbehør.

5.4

Lukking av adapteren

5.4.1

Lukke adapteren

1

Ved bruk av skruer
1

Fest adapterholderen på veggen/overflaten med 2 skruer
M3×16 (tilbehør).

2

Skyv adapteren inn i holderen.

Hekt frontkabinettet på plass på det bakre kabinettet.

a
b
2

Sett inn de to skruene fra tilbehørsposen.

Installeringshåndbok
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a
b

Plassering av skruene
Adapterholder
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6 Starte opp systemet
Ved bruke av dobbeltsidig teip
3

Fest den dobbeltsidige teipen til adapterholderen.

WPS-konfiguratoren er tilgjengelig for denne adapteren for trådløst
LAN. Følg instruksjonene i appen.

4

Fest holderen på overflaten med teipen.

app.daikineurope.com

5

Skyv adapteren inn i holderen.

a

8

b

Når du har installert og konfigurert adapteren skal du overlevere
installeringshåndboken til brukeren og informere om følgende
sikkerhetstiltak.
a
b

6

Teip
Adapterholder

Starte opp systemet

Adapteren får strøm fra innendørsenheten. For at adapteren skal
fungere må du sørge for at den er koblet til innendørsenheten, og at
innendørsenheten er slått på.
Slå på strømmen, og kontroller at lyset RUN blinker.

Overlevering til brukeren

FARE
▪ Du må ikke demontere, modifisere eller reparere
adapteren. Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller
personskade.
▪ Adapteren må ikke bli våt, og må heller ikke brukes
under bading eller tilsvarende aktiviteter med vann.
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
▪ Ikke bruk adapteren nær medisinsk utstyr eller
personer som bruker pacemaker, eller nær
defibrillatorer.
Det
kan
forårsake
livstruende
elektromagnetiske forstyrrelser.
▪ Ikke bruk adapteren nær automatisk reguleringsutstyr,
som
for
eksempel
automatiske
dører
eller
brannalarmutstyr. Dette kan forårsake ulykker på grunn
av feil utstyrsadferd.
▪ Hvis det oppstår unormal lukt, lyd, overoppheting eller
hvis det kommer røyk ut av adapteren, koble
umiddelbart fra strømforsyningen til innendørsenheten.
Ellers kan dette føre til brann og funksjonsfeil. Hvis
dette skjer må du kontakte forhandleren.
▪ Hvis adapteren faller ned eller blir skadd, koble
innendørsenheten fra strømforsyningen. Ellers kan
dette føre til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må
du kontakte forhandleren.

7

Konfigurasjon

Kunden må sørge for å ha:

MERKNAD
Du må ikke bruke adapteren nær mikrobølgeovner. Dette
kan påvirke trådløs LAN-kommunikasjon.

▪ Smarttelefon eller nettbrett med minimum støttet versjon av
Android eller iOS, som angitt på app.daikineurope.com.
▪ Internett-tilkobling og modem, ruter e.l.
▪ Trådløs LAN-tilgang
▪ Gratis app Daikin Residential Controller installert.

7.1
1

Installere applikasjonen Daikin
Residential Controller
Åpne:
▪ Google Play for enheter som bruker Android.
▪ App Store for enheter som bruker iOS.

2

Søk etter Daikin Residential Controller.

3

Installer ved å følge anvisningene på skjermen.

7.2

Konfigurere adapteren

Åpne appen Daikin Residential Controller på smarttelefonen eller
nettbrettet, og følg instruksjonene på skjermen.
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