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Özel montör güvenlik
talimatları

Her zaman aşağıdaki güvenlik talimatlarına ve yönetmeliklerine
uyun.
Montaj (bkz. "5 Montaj" 4
[ 3])
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
▪ Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.
▪ Elleriniz ıslakken adaptöre DOKUNMAYIN.

1

▪ Adaptörün ıslanmasına İZİN VERMEYİN.

Bu doküman hakkında

Hedef okuyucu

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

Yetkili montörler

▪ Bağlantı kablosunu çıkartırken konektörden tutun.

Doküman seti

▪ Adaptörün hasar görmesi durumunda güç kaynağını
kapatın.

Bu doküman bir doküman setinin bir parçasıdır. Tam set şu
dokümanları içerir:
▪ Genel güvenlik önlemleri:
▪ Sistemin kurulumunu gerçekleştirmeden
okumanız gereken güvenlik talimatları

önce

mutlaka

TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
Elektrik kablolarını bağlamadan, adaptörü kapatmadan ve
iç üniteye takmadan önce güç kaynağını AÇMAYIN.
Kullanıcıya teslim (bkz. "8 Kullanıcıya teslim" 4
[ 5])

▪ Formatı: Basılı (iç ünite kutusundan çıkar)
▪ Montaj kılavuzu:
▪ Montaj talimatları
▪ Formatı: Basılı (kit ile birlikte verilir)
▪ Montör başvuru kılavuzu:
▪ Montaj talimatları, yapılandırma, uygulama kılavuzları, …
▪ Formatı:
Dijital
dosyalar
şu
adrestedir;
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

http://

▪ Uygunluk beyanı:
BİLGİ: Uygunluk beyanı
Daikin Industries Czech Republic s.r.o., BRP069C41 telsiz
ekipman türünün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun
olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının aslını http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/ adresinde bulabilirsiniz.
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3 Adaptör hakkında
TEHLİKE

3.3

▪ Adaptörü sökmeyin, 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 izin vermeyin. Bu,
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
▪ Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz
veya defibrilatörünüz varsa kullanmayın. Bu, hayati
tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden
olabilir.
▪ Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı
ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların
yakınında kullanmayın. Hatalı ekipman davranışları
nedeniyle kazalara neden olabilir.

Uyumluluk

İç ünitenin adaptörle kullanım için uyumlu olduğundan emin olun.
Adaptörün ve ilgili ünitelerin montajı hakkında en yeni bilgiler için
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ adresini ziyaret edin.
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Kutu hakkında

4.1

Adaptörü paketinden çıkarma

1

Kutuyu açın.

2

Adaptörü çıkarın.

3

Aksesuarları ayırın.

▪ 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.
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Adaptör hakkında

a

Isı pompası sistemini internet yoluyla Daikin Cloud'a bağlayan,
Daikin Residential Controller uygulamasıyla ısı pompası sisteminin
kontrolüne izin veren kablosuz LAN adaptörü.

3.1

b

c

d

e

f

g

h

i

Bileşenler
a
b
c
d
e
f
g
h
i

a
b
c
d
e
a
b
c
d
e

RUN lambası (turuncu). Bir modeme (kablosuz LAN
erişim noktası) bağlantı yapıldığında yanar.
AP lambası
SETUP düğmesi. Bir modeme (kablosuz LAN erişim
noktası) bağlarken kullanın.
MODE düğmesi
POWER düğmesi. Basıldığında WLAN adaptörünü AÇIK/
KAPALI duruma getirir.

Adaptör
Adaptör için vidalar (M3×8)
Çift yüzlü bantlı adaptör tutucu
Tutucu için montaj vidaları (M3×16)
Kablo bağlantı pabuçları
Kablo kelepçesi
Bağlantı kablosu
Seri numarası yapıştırması (SSID, KEY, MAC)
Montaj kılavuzu
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Montaj

5.1

Adaptörü takarken alınması
gereken önlemler
TEHLİKE: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
▪ Adaptörü takmadan önce güç kaynağını kapatın.
▪ Elleriniz ıslakken adaptöre DOKUNMAYIN.
▪ Adaptörün ıslanmasına İZİN VERMEYİN.

3.2

Temel parametreler

Parametre

Değer

Frekans aralığı

2400 MHz~2483,5 MHz

Telsiz protokolü

IEEE 802.11b/g/n

Radyo frekansı kanalı

13 ch

Çıkış gücü

13 dBm

Etkin ışıma gücü

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

Güç kaynağı

DC 14 V / 100 mA

▪ Adaptörü
SÖKMEYİN,
DEĞİŞİKLİĞE
MARUZ
BIRAKMAYIN VEYA TAMİR ETMEYE ÇALIŞMAYIN.
▪ Bağlantı kablosunu çıkartırken konektörden tutun.
▪ Adaptörün hasar görmesi durumunda güç kaynağını
kapatın.

5.2

Montaj sahasının hazırlanması

5.2.1

Montaj sahası için gereksinimler

Adaptör yalnızca kuru, kapalı alanlarda iç üniteye monte edilmek
üzere tasarlanmıştır.
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5 Montaj
5.3

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

5.3.1

Elektrik bağlantılarına genel bakış

a
a
e

a

Konektör

BİLDİRİM

c

d

X801A

HER ZAMAN kablolu veya kablosuz bir uzaktan
kumandayı (Örnek:
BRC1H, BRC7) bağlayın, aksi
takdirde çevrim içi denetleyici ÇALIŞMAYACAKTIR.
BİLGİ

b
a
b
c
d
e

5.3.2
1

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

Kablosuz LAN adaptörü
Bağlantı kablosu
PCB bağlantı noktası X801A
İç ünite PCB'si
İç ünite

Adaptörü üniteyle bağlamak için

Üst muhafazayı alt muhafazadan ayırın.

5.4

Adaptörü kapatma

5.4.1

Adaptörü kapatmak için

1

Ön gövdeyi arka gövdeye asın.

2

Aksesuar torbasından iki vidayı takın.

a
b

2×

c
a
b
c

Üst muhafaza
Adaptör PCB'si
Alt muhafaza

2

İç ünite tarafındaki konektörü iç ünite PCB'sinin X801A bağlantı
noktasına bağlayın.

3

Adaptör tarafındaki konektörü adaptöre bağlayın.

a

b
a
b

4

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

İç ünite tarafındaki konektör
Adaptör tarafındaki konektör

Kabloyu sabitleyin ve gerginliğin alınmasını sağlayın.

Montaj kılavuzu
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BİLDİRİM
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6 Sistemin başlatılması
5.5

Adaptörü monte etme

Adaptörü monte etmek için adaptör tutucuyu (aksesuar) kullanın.
Adaptör tutucu 2 şekilde monte edilebilir:
▪ Adaptör tutucunun vidalarla yüzeye sabitlenmesi.
▪ Adaptör tutucunun çift yüzlü bantla yüzeye sabitlenmesi.

5.5.1

Adaptörü monte etmek için
BİLDİRİM
▪ Montaj için çift yüzlü bant kullanacaksanız, tutucuyu
monte edeceğiniz yüzeyin temiz ve gresten arındırılmış
olduğundan emin olun.
▪ Tutucuyu yüzeye adaptörün ağırlığını taşıyabilecek
şekilde sıkı monte ettiğinizden emin olun.

7

BİLGİ
Tutucunun tam konumu iç ünite tipine bağlıdır. Daha fazla
bilgi
için
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com
adresini ziyaret edin.
Vida kullanılacağında
1
2

Adaptör tutucuyu duvara/yüzeye 2 adet M3×16 vida (aksesuar)
kullanarak sabitleyin.
Adaptörü tutucuya kaydırın.

Yapılandırma

Aşağıdakilerin sağlanması müşterinin sorumluluğundadır:
▪ http://www.onlinecontroller.daikineurope.com adresinde belirtilen
desteklenen minimum Android veya iOS sürümüne sahip akıllı
telefon veya tablet
▪ Modem, yönlendirici gibi iletişim aygıtı ile internet hattı.
▪ Kablosuz LAN erişim noktası
▪ Ücretsiz Daikin Residential Controller uygulamasının yüklenmesi.

7.1
1

a

Daikin Residential Controller
uygulamasını yüklemek için
Açın:
▪ Android'in kullanıldığı cihazlarda Google Play.
▪ iOS'un kullanıldığı cihazlarda App Store.

b
a
b

Vida konumları
Adaptör tutucu

Çift yüzlü bant kullanılacağında
3

İki taraflı bandı adaptör tutucuya yapıştırın.

4

Tutucuyu bantla yüzeye monte edin.

5

Adaptörü tutucuya kaydırın.

2

Daikin Residential Controller için arama yapın.

3

Kurmak için ekranda verilen talimatları takip edin.

7.2

Adaptörü yapılandırmak için

Akıllı telefonunuzda veya tablet bilgisayarınızda Daikin Residential
Controller uygulamasını açın ve uygulamada verilen talimatları
izleyin.
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/

a

8

b

Adaptörü takıp yapılandırdıktan sonra bu montaj kılavuzunu
kullanıcıya teslim edin ve kendisini aşağıdaki güvenlik önlemlerinden
haberdar edin.
a
b

6

Kullanıcıya teslim

Bant
Adaptör tutucu

Sistemin başlatılması

Adaptör, gücünü iç üniteden alır. Adaptörünün çalışması için iç
üniteye bağlı olduğundan ve iç ünitede güç olduğundan emin olun.
Güç kaynağını açın ve RUN lambasının yanıp söndüğünü teyit edin.
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8 Kullanıcıya teslim
TEHLİKE
▪ Adaptörü sökmeyin, 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 izin vermeyin. Bu,
elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
▪ Bu adaptörü tıbbi cihazların yakınında veya kalp piliniz
veya defibrilatörünüz varsa kullanmayın. Bu, hayati
tehlike yaratacak elektromanyetik karışmalara neden
olabilir.
▪ Adaptörü otomatik kapılar veya yangın alarmı
ekipmanları gibi otomatik kontrol edilen ekipmanların
yakınında kullanmayın. 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.
BİLDİRİM
Adaptörü mikrodalga fırınların yakınında kullanmayın.
Kablosuz LAN iletişimini etkileyebilir.

Montaj kılavuzu
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