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 Pentru detalii despre specificaţii, instrucţiuni de instalare,
metode de setare, întrebări frecvente, copia declaraţiei
de conformitate originale şi cea mai recentă versiune
a acestui manual, consultaţi pagina de pornire de mai sus.

 Prin prezenta, Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară
 că tipul de echipament radio BRP069A42 este în conformitate
cu Directiva 2014/53/UE.

Accesorii
Verificaţi dacă în pachet sunt incluse următoarele accesorii.
Modelul BRP069A81 ※1

Prindeţi de anexa sigiliului de pe spatele acestei foi şi păstraţi într-un loc sigur.

(A) Adaptor de conectare (B) Sigiliu număr serial
la reţea LAN wireless
(1 foaie) ※1

(C) Manual de instalare
(1 buc.)
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(E) Şuruburi şi bandă
adezivă

(F) Clemă de cablu
cu bază
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Măsuri de siguranţă
 În continuare sunt descrise înţelesurile simbolurilor grafice utilizate
în această documentaţie.

Înmânaţi acest manual clientului după finalizarea instalării.

 Pentru a efectua proba de funcţionare a aparatului de aer condiţionat,
urmaţi instrucţiunile din manualul de instalare pentru aparatul de aer
condiţionat.
Protecţia aparatelor electrice marcate cu acest simbol este
asigurată prin izolaţia dublă şi nu necesită o conexiune de
protecţie la masă (împământare).
Interzis

Avertizare

Respectaţi
instrucţiunile

Situaţii care poate duce la
deces sau rănire gravă.

La instalare:

 Solicitaţi ca instalarea să fie făcută de către distribuitor

sau de către un tehnician.
(Poate duce la electrocutare sau incendiu.)
 Utilizaţi întotdeauna accesoriile şi piesele specificate
pentru instalare. Urmaţi întocmai instrucţiunile din
acest manual de instalare.
(Poate duce la căderea unităţii, electrocutare sau incendiu.)
 Lucrarea electrică se va efectua conform manualului
de instalare şi reglementărilor sau normelor naţionale
de procedură.
 Întrerupeţi întotdeauna alimentarea electrică la instalare.
(Atingerea pieselor electrice poate duce la electrocutare.)
Întrerupătorul general al instalaţiei este pe unitatea
exterioară. Decuplaţi întrerupătorul general pentru
a opri alimentarea electrică.
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Măsuri de siguranţă
Avertizare

Situaţii care poate duce la
deces sau rănire gravă.

În timpul utilizării:

 Nu dezasamblaţi, nu modificaţi şi nu reparaţi.
(Poate duce la incendiu, sau electrocutare sau rănire.)
 Nu atingeţi produsul cu mâinile ude.
(Poate duce la electrocutare sau incendiu.)
 Nu lăsaţi apa să pătrundă în produs şi nu îl utilizaţi în

timpul îmbăierii sau a altor activităţi similare pentru
care utilizaţi apa.
(Poate duce la electrocutare sau incendiu.)
 Nu utilizaţi produsul în apropierea echipamentelor medicale
sau a persoanelor care utilizează stimulatoare cardiace
sau defibrilatoare. Acest produs poate crea interferenţă
electromagnetică care poate pune viaţa în pericol.
 Nu utilizaţi acest produs lângă echipamente cu
comandă automată, cum ar fi uşile automate sau
alarmele de incendiu.
(Poate duce la accidente din cauza comportamentului
eronat al echipamentului.)

 Deconectaţi imediat ştecherul aparatului de aer

condiţionat dacă apar sunete sau mirosuri neobişnuite,
dacă se supraîncălzeşte sau dacă emană fum.
(Poate duce la incendiu sau defecţiune.)
 Rugaţi distribuitorul să facă o verificare.
 Deconectaţi ştecherul aparatului de aer condiţionat dacă
produsul a fost scăpat sau dacă carcasa este deteriorată.
(Poate duce la incendiu sau electrocutare)
 Rugaţi distribuitorul să facă o verificare.
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Măsuri de siguranţă
Precauţie

Situaţii care poate duce la
deteriorare sau vătămare.

La instalare:

 Nu instalaţi în locuri în care pot apărea scăpări
de gaze inflamabile.
(Poate duce la incendiu.)

 Ţineţi de conector atunci când deconectaţi cablul
de conectare.
(În caz contrar, există riscul unui incendiu sau
electrocutării.)

În timpul utilizării:

 Nu utilizaţi în locuri în care au acces copii de
vârstă fragedă.
(Poate duce la rănire.)

 Nu utilizaţi acest produs lângă un cuptor cu microunde.
(Poate afecta comunicaţiile prin reţeaua LAN wireless.)
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Cerinţe privind dezafectarea
 Produsul dvs. este marcat cu acest simbol. Acest simbol

înseamnă că produsele electrice şi electronice nu vor fi
amestecate cu deşeurile menajere nesortate.
 Nu încercaţi să dezmembraţi singuri sistemul: dezmembrarea
produsului şi a altor componente trebuie executate de un instalator
calificat conform legislaţiei locale şi naţionale relevante.
 Produsul şi componentele dezafectate trebuie tratate într-o
instalaţie specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare
şi recuperare.
 Asigurând dezafectarea corectă, veţi contribui la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea
oamenilor. Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu
instalatorul sau cu autorităţile locale.

Componente principale
Adaptor de conectare la reţea LAN wireless
Ledul POWER
(verde) este aprins în
timpul funcţionării.

Ledul RUN
(portocaliu) se aprinde
atunci când se sistemul
se conectează la router
(punct de acces LAN
wireless).
Ledul AP (galben)
se aprinde atunci
când sistemul este
conectat direct la
un smartphone.

Butonul SETUP
Se utilizează
pentru conectarea
la un router (punct
de acces LAN
wireless).

Butonul MODE
comută între moduri
(RUN/AP) dacă
este ţinut apăsat.
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Componente principale
Parametri de bază:
Bandă de frecvenţă:

2400 MHz–2483,5 MHz

Protocol radio:

IEEE 802.11b/g/n

Canal RF:

1–11

Putere la ieşire:

0 dBm~18 dBm

ERP:

17 dBm (11b)/13 dBm (11g)/12 dBm (11n)

Reţea de alimentare:

c.c. 14 V/ 16 V/100 mA

Canal RF: Canal radiofrecvenţă
ERP: Putere efectivă radiată

FBA*A, FDXM*F, FNA*A, FDA*A

Unitatea interioară poate
să difere faţă de cea din
ilustraţie
FVA*A, AVA*A

FAA*A

FHA*A, FUA*A

FFA*A, FCAG*A, FCAHG*G
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Instalarea
Avertizare

Întrerupeţi întotdeauna
alimentarea electrică la
instalare. (Atingerea pieselor
electrice poate duce la
electrocutare.) Întrerupătorul
general al instalaţiei este la
unitatea exterioară.

Conectați ÎNTOTDEAUNA o telecomandă wireless sau
prin fir (de exemplu, BRC1E, BRC1H, BRC7), altfel
controlerul online NU va funcționa.

1 Alegerea amplasamentului pentru instalare
 Adaptorul WLAN se va amplasa în locuri în care:
 adaptorul nu se află sub lumina directă a soarelui,
 adaptorul nu se află în vecinătatea surselor de căldură sau aburi,
 nu există nicio sursă de vapori de ulei de maşină (acest lucru

poate scurta durata de funcţionare a unităţii interioare),
adaptorul
se află la cel puţin 1 m distanţă faţă de televizoare şi

radiouri (unitatea poate să interfereze cu imaginea sau sunetul),
 distanţa între unitatea interioară şi adaptorul WLAN se încadrează
în lungimea cablului WLAN.
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Instalarea
2 Instalarea cablajului WLAN la placa cu circuite
imprimate a unităţii interioare
Conectaţi cablajul (D) al adaptorului WLAN la conectorii X35A şi X50A
de la placa cu circuite imprimate a unităţii interioare conform schemei
de conexiuni a controlerului WLAN.
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3 Schema conexiunilor
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Pentru detalii suplimentare privind instalarea adaptorului WLAN la
modelul dvs., vizitaţi http://www.onlinecontroller.daikineurope.com.
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Instalarea

Lucrarea de
instalare

Instalarea cablajului la adaptorul LAN wireless
1 Scoateţi cutia adaptorului (superioară).
Apăsaţi cu o şurubelniţă obişnuită în canelura dintre partea superioară
şi cea inferioară pentru a o scoate. (Aveţi grijă să nu deterioraţi carcasa.)

Şurubelniţă obişnuită

Cutie adaptor
(partea superioară)

Placa de circuite imprimate
a adaptorului de conectare
la reţeaua LAN wireless

Cutie adaptor
(partea
inferioară)
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Instalarea

Lucrarea de
instalare

2 Ataşaţi cablul de conectare la produs.
Ataşaţi conectorul cablului de conectare (alb).

 Fixaţi cablul de conectare în canalul din cutia adaptorului


(partea inferioară).
Fixaţi adaptorul WLAN cu şuruburi pe perete înainte de
a ataşa cutia superioară a adaptorului WLAN.

Cuplaţi conectorul la aceeaşi culoare.
Găuri pentru şuruburile folosite la instalarea
adaptorului WLAN pe perete.
Conector (alb)

Fixaţi cablul de conectare şi asiguraţi-vă
că nu se exercită forţe externe.
Pentru detalii suplimentare privind instalarea adaptorului WLAN pe perete,
vizitaţi http://www.onlinecontroller.daikineurope.com.
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Instalarea

Lucrarea de
instalare

3 Readuceţi cutia adaptorului la starea iniţială.
Fixaţi prin presare partea de
sus a cutiei superioare în
clema din partea de sus
a carcasei inferioare şi
apăsaţi pentru închide cutia.
Clema părţii de
sus a carcasei
adaptorului
(partea inferioară)

Clema părţii de
sus a carcasei
adaptorului
(partea superioară)

Verificaţi dacă este
fixat bine cablul de
conectare.
Apăsaţi până când
auziţi cum se fixează.
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Instalarea

Lucrarea de
instalare

4 Verificarea funcţionării
Porniţi alimentarea şi verificaţi dacă este aprins indicatorul luminos
[POWER] al produsului.

 La pornirea alimentării,

fixaţi întotdeauna carcasa
adaptorului (partea superioară).
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Configurare

Secţiunea
setărilor de
conectare

Clientul trebuie să furnizeze următoarele:
□ Smartphone sau tabletă PC
(Pentru a afla care este versiunea minimă acceptată de Android
și iOS, consultați informațiile de la adresa http://www.onlinecontroller.daikineurope.com.)
□ Cablu pentru internet şi dispozitiv de comunicare
(modem/router sau un dispozitiv similar)
□ Punct de acces LAN wireless
□ [Daikin online controller] (gratuit)
Metoda de instalare a controlerului online Daikin
Pentru telefoanele Android
(1) Deschideţi [Google Play].
(2) Căutaţi [Daikin online controller].
(3) Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru instalare.

Pentru telefoanele iPhone
(1) Deschideţi [App Store].
(2) Căutaţi [Daikin online controller].
(3) Urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru instalare.

Consultaţi
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

pentru instrucţiuni detaliate privind instalarea.
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Depanarea
Tabelul următor vă oferă descrieri sumare privind modul de tratare
a problemelor sau incertitudinilor atunci când instalaţi produsul sau
efectuaţi setările de conectare.
Consultaţi secţiunea Întrebări frecvente din pagina de pornire pentru
detalii suplimentare.

Când se întâmplă
acest lucru

Explicaţie şi unde să verificaţi

Nu este niciun led aprins → Încercaţi să comandaţi unitatea cu
ajutorul telecomenzii cu infraroşii.
→ Opriţi aparatul de aer condiţionat
şi reporniţi-l.
→ Asiguraţi-vă că ledurile nu sunt
dezactivate în cadrul aplicaţiei.
→ Verificaţi instalaţia
Adaptorul WLAN
nu este vizibil în
ecranul prezentării
generale a unităţii
(ecranul "Principal")
după configurarea
adaptorului WLAN.

Română 14

→ Verificaţi dacă este pornită
alimentarea electrică.
→ Verificaţi dacă este aprins ledul RUN.
→ Dacă ledul AP este aprins, apăsaţi pe
butonul MODE timp de două secunde
pentru a comuta la modul RUN.
→ Dacă ledul RUN este intermitent, încercaţi
din nou să conectaţi adaptorul WLAN la
reţeaua wireless.
Asiguraţi-vă că adaptorul WLAN
este suficient de aproape de router
(punctul de acces LAN wireless).
→ Dacă ledul RUN este aprins,
asiguraţi-vă că smartphone-ul sau
tableta este conectată la aceeaşi reţea
LAN wireless ca şi adaptorul WLAN.

Depanarea
Când se întâmplă
acest lucru

Explicaţie şi unde să verificaţi

Atunci când încercaţi
să conectaţi direct
adaptorul WLAN
(mod AP), acesta
nu este vizibil în
lista reţelelor Wi-Fi
disponibile de pe
telefon/tabletă

→ Dacă ledul AP nu este aprins,
apăsaţi pe butonul "Mode" timp
de 2 secunde pentru a comuta
la modul AP.
→ Dacă ledul AP este intermitent,
aşteptaţi până când rămâne aprins
(aproximativ 1 minut). Adaptorul
WLAN este încă în faza de pornire.
→ Dacă ledul AP este aprins, comutaţi
la modul RUN apăsând pe butonul
MODE timp de două secunde. Acum,
comutaţi înapoi la modul AP apăsând din
nou pe butonul MODE timp de două
secunde. Astfel se schimbă canalul
wireless în care funcţionează
adaptorul WLAN.
Repetaţi dacă este necesar.

Nu funcţionează niciuna
dintre soluţiile de mai
sus

→ Consultaţi secţiunea întrebărilor
frecvente de la adresa:
http://www.onlinecontroller.
daikineurope.com
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