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1 Tietoa tästä asiakirjasta
Kohdeyleisö

Asiakirjasarja
Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

▪ Yleiset varotoimet:
▪ Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta

▪ Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ Asennusopas:
▪ Asennusohjeet

▪ Muoto: Paperi (sarjan mukana)

▪ Asentajan viiteopas:
▪ Asennusohjeet, määritys, sovellusohjeet,…

▪ Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

▪ Vaatimustenmukaisuusvakuutus:

TIETOJA: Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Daikin Industries Czech Republic s.r.o. vakuuttaa, että
radiolaitetyyppi BRP069C41 täyttää direktiivin 2014/53/EU
vaatimukset. Yksityiskohtainen asennusopas ja käyttöopas
ovat saatavilla osoitteesta http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/.

TIETOJA
Lisätietoja teknisistä tiedoista, asetusmenetelmistä, usein
kysytyistä kysymyksistä, vianetsintävinkeistä sekä tämän
oppaan uusin versio ovat osoitteessa
app.daikineurope.com.

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla
saatavilla alueesi Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.

Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
käännöksiä.

2 Erityiset asentajan
turvallisuusohjeet

Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

Asennus (katso "5 Asennus" [4 3])

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
▪ Katkaise virransyöttö ennen sovittimen asentamista.

▪ Älä käsittele sovitinta märin käsin.

▪ Älä anna sovittimen kastua.

▪ Älä pura, muuta tai korjaa sovitinta.

▪ Pidä kiinni liittimestä, kun irrotat liitäntäkaapelia.

▪ Katkaise virransyöttö, mikäli sovitin vaurioituu.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ kytke virransyöttöä päälle ennen kuin olet kytkenyt
sähköjohdot, sulkenut sovittimen ja kiinnittänyt sen
sisäyksikköön.

Luovutus käyttäjälle (katso "8 Luovutus käyttäjälle" [4 5])

VAARA
▪ Älä pura, muuta tai korjaa sovitinta. Se voi aiheuttaa

tulipalon, sähköiskun tai vammoja.

▪ Älä anna sovittimen kastua äläkä käytä sitä kylvyn tai
muiden veteen liittyvien aktiviteettien aikana. Se voi
aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

▪ Älä käytä laitetta lääkinnällisten laitteiden tai tahdistimia
tai defibrillaattoreita käyttävien ihmisten lähellä. Se voi
aiheuttaa hengenvaarallisia sähkömagneettisia
häiriöitä.

▪ Älä käytä laitetta automaattiohjattujen laitteiden, kuten
automaattiovien tai palohälytyslaitteiden lähelle. Se voi
aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen
toiminnan takia.

▪ Jos sovittimesta tulee epänormaalia hajua tai ääntä, se
ylikuumenee tai siitä tulee savua, kytke sisäyksikkö
välittömästi irti virtalähteestä. Muuten seurauksena voi
olla tulipalo tai toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota
yhteyttä jälleenmyyjään.

▪ Jos sovitin putoaa tai vaurioituu, kytke sisäyksikkö irti
virtalähteestä. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai
toimintahäiriö. Jos näin tapahtuu, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://app.daikineurope.com/
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3 Tietoja sovittimesta
Lähiverkkosovitin yhdistää lämpöpumppujärjestelmän Daikin Cloud -
palveluun internetin kautta ja mahdollistaa
lämpöpumppujärjestelmän ohjaamisen Daikin Residential Controller
-sovelluksella.

3.1 Komponentit

a
b

c
d
e

a RUN-merkkivalo (oranssi). Syttyy, kun yhteyttä
reitittimeen (WLAN-tukiasemaan) muodostetaan.

b AP-merkkivalo
c SETUP-painike. Käytetään reitittimeen (WLAN-

tukiasemaan) yhdistämiseen.
d MODE-painike
e POWER-painike. Kytkee WLAN-sovittimen PÄÄLLE/

POIS.

3.2 Perusparametrit
Parametri Arvo
Taajuusalue 2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokolla IEEE 802.11b/g/n
Radiotaajuuskanava 13 ch
Lähtöteho 13 dBm
Efektiivinen säteilyteho 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) /

14 dBm (11n)
Virransyöttö DC 14 V / 100 mA

3.3 Yhteensopivuus
Varmista, että sisäyksikkö sopii käytettäväksi sovittimen kanssa.
Katso uusimmat tiedot sovittimen ja soveltuvien yksiköiden
asentamisesta osoitteesta app.daikineurope.com.

4 Tietoja pakkauksesta

4.1 Sovittimen pakkauksen avaaminen
1 Avaa laatikko.

2 Ota sovitin pois.

3 Ota tarvikkeet erilleen.

ca db he f g i

a Sovitin
b Sovittimen ruuvit (M3×8)
c Sovittimen pidin ja kaksipuolinen teippi
d Pitimen kiinnitysruuvit (M3×16)
e Nippusiteen kiinnike
f Nippuside
g Liitäntäkaapeli

h Sarjanumerotarra (SSID, KEY, MAC)
i Asennusopas

5 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.

▪ Ota kiinni liittimestä, kun irrotat liitäntäkaapelia.

▪ Sammuta kotelon virransyöttö, jos sovitin vahingoittuu.

5.2 Asennuspaikan valmistelu

5.2.1 Asennuspaikan vaatimukset
Sovitin on suunniteltu sisäyksikköön kiinnitettäväksi vain kuivissa
sisätiloissa.

5.3 Sähköjohtojen kytkentä
VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ kytke virransyöttöä päälle ennen kuin olet kytkenyt
sähköjohdot, sulkenut sovittimen ja kiinnittänyt sen
sisäyksikköön.

5.3.1 Sähköliitäntöjen yleiskatsaus

X801A

e

dc

b

a

a WLAN-sovitin
b Liitäntäkaapeli
c Piirilevy, portti X801A
d Sisäyksikön piirilevy
e Sisäyksikkö

5.3.2 Sovittimen kytkeminen yksikköön
1 Erota yläkotelo alakoteloa.

http://app.daikineurope.com
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a

c
b

a Yläkotelo
b Sovittimen piirilevy
c Alakotelo

2 Liitä sisäyksikön puoleinen liitin sisäyksikön piirilevyn porttiin
X801A.

3 Liitä sovittimen puoleinen liitin sovittimeen.

a b
a Sisäyksikön puoleinen liitin
b Sovittimen puoleinen liitin

4 Kiinnitä kaapeli ja varmista jännityksen poisto.

a
a Liitin

HUOMIO
Kytke AINA langallinen tai langaton kaukosäädin
(Esimerkki:  BRC1H, BRC7), muuten Online Controller EI
toimi.

TIETOJA
Aseta sisäyksikön puolelle jännityksen poisto nippusiteellä
ja nippusiteiden kiinnikkeillä, jotka toimitetaan varusteina.

5.4 Sovittimen sulkeminen

5.4.1 Sovittimen sulkeminen
1 Kiinnitä etukotelo takakoteloon.

2 Käytä tarvikepussin kahta ruuvia.

2×

HUOMIO
Tarkista sovittimen sulkemisen jälkeen, että liitäntäkaapeli
on kiinnitetty kunnolla.

5.5 Sovittimen kiinnittäminen
Kiinnitä sovitin sovitinpidikkeen (varuste) avulla. Sovitinpidike
voidaan kiinnittää 2 tavalla:

▪ Kiinnittämällä sovitinpidike alustaan ruuveilla.

▪ Kiinnittämällä sovitinpidike alustaan kaksipuolisella teipillä.

5.5.1 Sovittimen kiinnittäminen

HUOMIO
▪ Jos kiinnittämiseen käytetään kaksipuolista teippiä,

varmista, että pinta, johon pidike kiinnitetään, on
puhdas ja rasvaton.

▪ Varmista, että pidike kiinnitetään alustaan tukevasti,
jotta se kestää sovittimen painon.

TIETOJA
Pitimen tarkka sijainti vaihtelee sisäyksikön tyypin mukaan.
Katso lisätietoja osoitteesta app.daikineurope.com.

Käytettäessä ruuveja
1 Kiinnitä sovitinpidike seinään/alustaan 2 ruuvilla (M3×16,

varuste).

2 Liu'uta sovitin pidikkeeseen.

a

b
a Ruuvien sijainnit
b Sovitinpidike

http://app.daikineurope.com
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Käytettäessä kaksipuolista teippiä
3 Kiinnitä kaksipuolinen teippi sovitinpidikkeeseen.

4 Kiinnitä pidike alustaan teipillä.

5 Liu'uta sovitin pidikkeeseen.

a

b
a Teippi
b Sovitinpidike

6 Järjestelmän käynnistäminen
Sovitin saa virtansa sisäyksiköstä. Jotta sovitin voi toimia, varmista,
että se on yhdistetty sisäyksikköön ja että sisäyksikössä on virta
päällä.

Kytke virta ja tarkista, että tuotteen RUN-merkkivalo vilkkuu.

7 Määritys
Asiakkaan vastuulla on hankkia:

▪ Älypuhelin tai tabletti, jossa on vähintään tuettu Android- tai iOS-
versio, joka on määritetty osoitteessa app.daikineurope.com.

▪ Internet-linja tai viestintälaite, kuten modeemi, reititin tms.

▪ WLAN-tukiasema

▪ Asennettu maksuton Daikin Residential Controller -sovellus.

7.1 Daikinin Residential Controller -
sovelluksen asennus

1 Avaa:

▪ Google Play, jos käytät Android-laitetta.
▪ App Store, jos käytät iOS-laitetta.

2 Etsi Daikin Residential Controller.

3 Asenna näytön ohjeiden mukaan.

7.2 Sovittimen määritys
Avaa Daikin Residential Controller -sovellus älypuhelimessa tai
tablettitietokoneessa ja noudata sovelluksen antamia ohjeita.

Tälle langattomalle LAN-sovittimelle on saatavana WPS
Configurator, noudata sovelluksen antamia ohjeita.

app.daikineurope.com

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

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.

HUOMIO
Älä käytä sovitinta mikroaaltouunin lähellä. Tämä voi
vaikuttaa WLAN-yhteyteen.

http://app.daikineurope.com
http://app.daikineurope.com
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