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WLAN-yhteyssovitin  
<BRP069A42> Asennusopas

Varusteet
Tarkista, ovatko seuraavat varusteet pakkauksen mukana.

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

�� Edellä mainitulla kotisivulla on lisätietoja teknisistä 
tiedoista ja asetustavoista, yleisiä kysymyksiä, 
vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tämän oppaan  
uusin versio.

�� Täten Daikin Industries Czech Republic s.r.o. ilmoittaa, että 
BRP069A42 täyttää direktiivin 1999/5/EC oleelliset vaatimukset 
ja muut asiaankuuluvat osat.

Malli BRP069A42 ※1 Kiinnitä sinettiliite tämän arkin taakse ja säilytä varmassa paikassa.

(A) WLAN-yhteyssovitin (B) Sarjanumerosinetti 
(1 arkki) ※1

(C) Asennusopas (1 kpl)

(D) Johtosarja (E) Ruuvit ja teippi (F) Nippuside ja kiinnike
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��WLAN-sovittimen asentamiseksi seuraavien sisäyksiköiden yhteyteen 
tarvitaan seuraavat lisävarusteet.

Sisäyksikkö Tämä ohjain 
BRP069A42

KRP980B1

FTXZ25-50N

FTXS20-25K
CTXS15-35K

FTXS35-50K

FTXS60-71G

ATXS20-25K

ATXS35-50K

FTX20-35J

FTX20-35G

FTX50-71G

ATX20-35J

FVXG25-50K

FVXS25-50F

FLXS25-60B

FTXLS25-35K

FTXL25-35J

ATXL25-35J

Lisävarusteet

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

tarkempia ohjeita varten.
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Varotoimet
��Seuraavassa kuvataan tämän asiakirjan symbolien merkitys.

Anna tämä asennusopas asiakkaalle asennuksen jälkeen.

��Suorita ilmastointilaitteen koekäyttö noudattamalla ilmastointilaitteen 
asennusoppaan ohjeita.

Tällä symbolilla merkittyjen laitteiden suojaus on varmistettu 
kaksoiseristyksellä eikä se vaadi turvakytkentää maadoitukseen.

Varoitus Tilanne, joka voi johtaa kuolemaan 
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Kielletty Noudata ohjeita

Asentaessa:
�  Pyydä asennusta jälleenmyyjältä tai teknikolta. 
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
�  Käytä aina asennukseen määritettyjä varusteita ja osia. 
Muista noudattaa asennusoppaan ohjeita. 
(Voi aiheuttaa yksikön putoamisen, sähköiskun tai tulipalon.)
�  Sähkötyöt on tehtävä asennusoppaan ja kansallisten 
sähkölakien tai turvallisuusmääräysten mukaisesti.
�  Katkaise virransyöttö aina asennusta varten. 
(Sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.) 
Asennuksen pääkytkin on ulkoyksikössä. Kytke tämä 
pääkytkin pois päältä virransyötön poiskytkemistä varten.
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Varotoimet

Varoitus Tilanne, joka voi johtaa kuolemaan 
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käytettäessä:
�  Älä pura, muokkaa tai korjaa. 
(Voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen.)
�  Älä käsittele tuotetta märillä käsillä. 
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
�  Älä anna tämän tuotteen kastua äläkä käytä sitä kylvyssä 
tai ollessasi muuten veden kanssa tekemisissä. 
(Voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.)
�  Älä käytä tätä tuotetta lähellä lääketieteellisiä 
laitteita tai henkilöitä, joilla on sydämentahdistin tai 
defibrillaattori. Tämä tuote voi aiheuttaa elämää uhkaavia 
sähkömagneettisia häiriöitä.
�  Älä käytä tätä tuotetta lähellä automaattisesti toimia 
laitteita, kuten automaattiovia tai palohälytyslaitteita. 
(Voi aiheuttaa onnettomuuksia laitteiden virheellisen 
toiminnan vuoksi.)

�  Irrota ilmastointilaitteen virtapistoke heti, jos huomaat 
epänormaalia hajua tai ääntä, jos se ylikuumenee tai savuaa.  
(Voi aiheuttaa tulipalon tai toimintahäiriön.)
�� Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan tilanne.

�  Irrota ilmastointilaitteen virtapistoke heti, jos tuote 
pudotetaan tai kotelo on vahingoittunut. 
(Voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.)
�� Pyydä jälleenmyyjää tarkistamaan tilanne.
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Varotoimet

Huomio Tilanne, joka voi johtaa vaurioihin 
tai fyysiseen loukkaantumiseen.

� Älä käytä tätä tuotetta mikroaaltouunin lähellä. 
(Tämä voi aiheuttaa WLAN-yhteyteen.)

Asentaessa:
� Älä asenna paikkaan, jossa voi esiintyä syttyvien kaasujen 
vuotoja. 
(Voi aiheuttaa tulipalon.)

� Ota kiinni liittimestä, kun irrotat liitäntäjohtoa. 
(Seurauksena voi muuten olla tulipalo tai sähköisku.)

Käytettäessä:
� Älä käytä paikassa, johon pienet lapset voivat päästä. 
(Voi aiheuttaa loukkaantumisen.)
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Jätehuoltovaatimukset

� Tuotteessa on tämä symboli. Symboli tarkoittaa, 
että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa 
lajittelemattomaan talousjätteeseen. 
� Älä yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen purkaminen 
ja muiden osien käsittely tulee antaa valtuutetun 
asentajan tehtäväksi voimassa olevien paikallisten 
ja kansallisten määräysten mukaisesti.
� Tuote ja jätteet täytyy käsitellä erikoistuneessa 
käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja 
talteenottoa varten.
� Huolehtimalla siitä asianmukaisesta hävittämisestä 
autat estämään mahdollisia negatiivisia seurauksia 
ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kysy lisätietoja 
asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
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Pääkomponentit

WLAN-yhteyssovitin

 

POWER-valo 
(vihreä) palaa 
toiminnan aikana.

RUN-valo (oranssi) 
palaa, kun yhdistetään 
reitittimeen (WLAN-
tukiasemaan).

AP-valo (keltainen) 
palaa, kun yhteys on 
muodostettu suoraan 
älypuhelimeen.

SETUP-painike 
Käytä reitittimeen 
(WLAN-tukiasemaan) 
yhdistämiseen.

MODE-painike 
vaihtaa tilojen 
(RUN/AP) välillä, 
kun sitä pidetään 
painettuna.

BRP069A42

Sisäyksikkö 
voi poiketa 
kuvasta.
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Asennus
 1  

 2  Toiminnallisuustesti
 ■ BRP069A42

Kytke virta päälle ja tarkista, että tuotteen [POWER]-valo palaa. 

Asennus-
toimet

�� Kun virta kytketään 
päälle, liitä aina 
sovitinkotelo (ylä).

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

tarkempia ohjeita varten.
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Määritykset
Asiakas on vastuussa seuraavista.

 □ Älypuhelin tai taulutietokone 
(Tuetut käyttöjärjestelmät: Android 2.3.3 tai uudempi;  
iOS 5.0 tai uudempi.)

 □ Internet-yhteys ja -laite 
(Modeemi/reititin tai vastaava laite)

 □ WLAN-tukiasema

 □ [Daikin online controller] (Ei erillistä maksua)

Daikin-onlineohjaimen asennustapa

Android-puhelimet
(1) Avaa [Google Play].
(2)  Hae [Daikin online controller].
(3)  Asenna näytön ohjeiden 

mukaan.

iPhone-puhelimet
(1) Avaa [App Store].
(2)  Hae [Daikin online controller].
(3)  Asenna näytön ohjeiden 

mukaan.

Yhteys- 
asetus- 

osio

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

tarkempia ohjeita varten.
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Seuraava taulukko tarjoaa lyhyet kuvaukset tuotteen asennuksen tai 
yhteysasetusten tekemisessä esiintyvien ongelmien ja epävarmuuksien 
käsittelystä. 
Katso lisätietoja kotisivun usein kysytyistä kysymyksistä.

Kun näin tapahtuu Selitys ja tarkistettava asia

Mikään valoista ei syty. →  Tarkista asennus.
Tuote toimii väärin.
→  Sammuta ilmastointilaitteen virta 

ja käynnistä se uudelleen.

Järjestelmä 
(ilmastointilaite) 
ei näy järjestel-
mäluettelonäytössä.

→  Tarkista, että virta on päällä.
→  Tarkista, että RUN/AP-valo palaa.
→  Yritä yhdistää sovitinta uudelleen 

langattomaan verkkoon.
→  Siirrä reititintä (WLAN-tukiasemaa) 

lähemmäs tuotetta
→  On mahdollista, että käytät 

älypuhelinta, tukiasemaa tai 
langatonta reititintä, jota ei tueta.

→  Varmista, että älypuhelin tai 
taulutietokone on liitetty samaan 
WLAN-verkkoon kuin WLAN-sovitin. 

Katso lisätietoja kotisivulta.

Kun suoraa yhteyttä 
yritetään muodostaa 
sovittimeen ([AP]-tila), 
sovitin ei näy puhelimen/
taulutietokoneen 
käytettävissä olevissa 
Wi-Fi-verkoissa.

Kun olet [AP]-tilassa, siirry [RUN]-tilaan 
ja palaa takaisin [AP]-tilaan painamalla 
[MODE]-painiketta noin 2 sekunnin 
ajan. Näin siirrytään käyttämään toista 
Wi-Fi-kanavaa. Toista tarvittaessa.

Vianetsintä
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