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1 Bu doküman hakkında
Hedef kitle
Yetkili montörler

Dokümantasyon seti
Bu doküman bir dokümantasyon setinin parçasıdır. Tam set
şunlardan oluşur:

▪ Genel güvenlik önlemleri:
▪ Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden önce mutlaka

okumanız gereken güvenlik talimatları

▪ Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)

▪ Montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları

▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)

▪ Montör başvuru kılavuzu:
▪ Montaj talimatları, yapılandırma, uygulama kılavuzları, …

▪ Format: Dijital dosyaları https://www.daikin.eu adresinde
bulabilirsiniz. Modelinizi bulmak için  arama işlevini kullanın.

▪ Uygunluk beyanı:

BİLGİ: Uygunluk beyanı
Daikin Europe N.V., BRP069A71 telsiz ekipman türünün
2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.
Uygunluk beyanının aslını https://www.daikin.eu adresinde
bulabilirsiniz. Ünitenizin uygunluk beyanını bulmak için
arama işlevini  kullanın.

Verilen dokümanların en son sürümleri bölgesel Daikin web
sitesinde bulunabilir veya satıcınız aracılığıyla edinilebilir.

Orijinal dokümantasyon İngilizce yazılmıştır. Diğer tüm diller
tercümedir.

İTHALATÇI FİRMA
DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sok. No. 20 34848
Maltepe İSTANBUL / TÜRKİYE

2 Adaptör hakkında
Isı pompası sistemini internet yoluyla Daikin Cloud'a bağlayan,
ONECTA uygulamasıyla ısı pompası sisteminin kontrolüne izin
veren kablosuz LAN adaptörü.

2.1 Bileşenler

Parça Açıklama
RUN ▪ LED AÇIK: adaptör istasyon

olarak etkindir ve bir ağa
bağlanır.

▪ LED yanıp sönüyor: adaptör
istasyon olarak etkindir ve
henüz bir ağa bağlı değildir.

AP ▪ LED AÇIK: adaptör erişim
noktası olarak etkindir ve mobil
aygıt ilişkilendirilmiştir.

▪ LED yanıp sönüyor: adaptör
erişim noktası olarak etkindir
ancak mobil aygıt henüz
ilişkilendirilmemiştir.

SETUP Adaptörü bir yönlendiriciye
bağlamak için basın.

MODE AP modunu açık ve kapalı
arasında değiştirmek için tutun.

POWER Adaptörü sıfırlamak için basın.

2.2 Temel parametreler
Parametre Değer
Frekans aralığı 2400 MHz~2483,5 MHz
Telsiz protokolü IEEE 802.11b/g/n
Radyo frekansı kanalı 1~13
Çıkış gücü 0 dBm~18 dBm
Etkin ışıma gücü 17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

13 dBm (11n)
Güç kaynağı DC 14 V / 100 mA

2.3 Uyumluluk
Isı pompası sisteminin adaptörle kullanım için uyumlu olduğundan
emin olun. Daha fazla bilgi için ısı pompası sisteminin montör
başvuru kılavuzuna bakın.

https://www.daikin.eu
https://www.daikin.eu
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3 Kutu hakkında

3.1 Adaptörü paketinden çıkarma
1 Kutuyu açın.

2 Adaptörü çıkarın.

3 Aksesuarları ayırın.

a
b

i

c

e

gf

h

d

a Adaptör
b İki taraflı bantlı adaptör tutucu
c Kablo bağlantı pabuçları
d Kablo kelepçesi
e Bağlantı kablosu
f Montaj kılavuzu
g Adaptör tutucu için bant
h Kılavuz için etiket
i Vidalar

4 Hazırlık

4.1 Montaj sahası için gereksinimler
▪ Adaptör yalnızca kuru, kapalı alanlarda iç üniteye monte edilmek

üzere tasarlanmıştır.

▪ Adaptörün tam konumu iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için
iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.

▪ Adaptör yalnızca dikey olarak monte edilmek üzere tasarlanmıştır.

▪ Adaptör, 5~35°C arası ortam sıcaklığında çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.

4.2 Elektrik bağlantılarına genel bakış

a

a İç üniteye

5 Montaj

5.1 Adaptörü takarken alınması
gereken önlemler

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM
RİSKİ
▪ Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.

▪ Elleriniz ıslakken adaptöre DOKUNMAYIN.

▪ Adaptörün ıslanmasına İZİN VERMEYİN.

▪ Adaptörü SÖKMEYİN, DEĞİŞİKLİĞE MARUZ
BIRAKMAYIN VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN.

▪ Bağlantı kablosunu çıkartırken konektörden tutun.

▪ Adaptörün hasar görmesi durumunda güç kaynağını
KAPATIN.

Simge Açıklama
Bu simgeyle işaretlenen cihazların korunması, çift
yalıtımla sağlanır ve elektrik topraklamasına bir
güvenlik bağlantısı yapılmasına gerek kalmaz.

5.2 Elektrik kablolarının bağlanması
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM
RİSKİ
Elektrik kablolarını bağlamadan, adaptörü kapatmadan ve
iç üniteye takmadan önce güç kaynağını AÇMAYIN.

5.2.1 Adaptörü üniteyle bağlamak için
1 Üst muhafazayı alt muhafazadan ayırın.

a

c
b

a Üst muhafaza
b Adaptör PCB'si
c Alt muhafaza

2 Bağlantı kablosunun çatallı ucunu iç üniteye bağlayın.

3 Bağlantı kablosunun diğer ucunu adaptör PCB'sindeki
konektöre bağlayın.

4 Kabloyu sabitleyin ve gerginliğin alınmasını sağlayın.

a
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a Konektör

BİLGİ
İç ünitedeki elektrik kablolarının nereye bağlanacağı, iç
ünite tipine bağlıdır. Daha fazla bilgi için iç ünitenin
opsiyonel ekipmanlar için ek kitapçığına bakın.

BİLGİ
Aksesuar olarak dahil edilen kablo bağı ve kablo bağlantı
pabuçlarını kullanarak iç ünite tarafında gerginliğin
alınmasını sağlayın.

5.3 Adaptörü kapatma

5.3.1 Adaptörü kapatmak için
1 Ön gövdeyi arka gövdeye asın.

2 Aksesuar torbasından iki vidayı takın.

2×

DİKKAT
Adaptörü kapattıktan sonra bağlantı kablosunun sıkı bir
biçimde sabitlendiğini kontrol edin.

5.4 Adaptörü monte etme
Aksesuar torbasına dahil edilen tutucu ve bandı kullanarak adaptörü
iç üniteye monte edin.

DİKKAT
▪ Tutucuyu monte ettiğinin iç ünite parçasının temiz

olduğundan emin olun.

▪ Tutucuyu iç üniteye adaptörün ağırlığını taşıyabilecek
şekilde sıkı monte ettiğinizden emin olun.

5.4.1 Adaptörü üniteye bağlamak için
1 İki taraflı bandı adaptör tutucuya yapıştırın.

a

b
a Bant
b Adaptör tutucu

2 Tutucuyu bantla iç üniteye monte edin.

3 Adaptörü tutucuya kaydırın.

BİLGİ
Tutucunun tam konumu iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla
bilgi için iç ünitenin opsiyonel ekipmanlar için ek
kitapçığına bakın.

6 Sistemin başlatılması
Adaptör, gücünü iç üniteden alır. Adaptörünün çalışması için iç
üniteye bağlı olduğundan ve iç ünitede güç olduğundan emin olun.

Sistemin gücü açtıktan sonra, RUN ve AP LED'leri yanar ve adaptör
çalıştıktan sonra tekrar söner. Sistem planına bağlı olarak,
adaptörün çalışmaya başlaması 1 dakikaya kadar sürebilir.

BİLGİ
Sistemi başlatmadan önce adaptörün kapatıldığından ve iç
üniteye düzgün bağlandığından emin olun.

BİLGİ
Sistemin adaptörle kullanım için nasıl yapılandırılacağı ve
sorun olması durumunda sorun giderme hakkında bilgi için
montör ve kullanıcı başvuru kılavuzuna bakın.
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7 Kullanıcıya teslim
Adaptörü takıp yapılandırdıktan sonra bu montaj kılavuzunu
kullanıcıya teslim edin ve kendisini aşağıdaki güvenlik önlemlerinden
haberdar edin.

TEHLİKE
▪ Adaptörü SÖKMEYİN, değişikliğe maruz bırakmayın

veya tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde yangına,
elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.

▪ Adaptörün ıslanmasına veya banyo veya suyla yapılan
benzeri işler sırasında kullanılmasına İZİN VERMEYİN.
Bu, elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.

▪ Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz
veya defibrilatörünüz varsa KULLANMAYIN. Bu, hayati
tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden
olabilir.

▪ Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı
ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların
yakınında KULLANMAYIN. Hatalı ekipman davranışları
nedeniyle kazalara neden olabilir.

▪ Adaptörden normal olmayan bir koku veya ses, aşırı
ısınma veya duman çıkması durumunda, derhal iç
üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi
takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir
durumda bayinize danışın.

▪ Adaptörü düşürür veya adaptöre hasar verirseniz iç
üniteyle güç kaynağının bağlantısını kesin. Aksi
takdirde, yangın veya arıza meydana gelebilir. Böyle bir
durumda bayinize danışın.

DİKKAT
Adaptörü mikrodalga fırınların yakınında kullanmayın.
Kablosuz LAN iletişimini etkileyebilir.
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