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Koplingsadapter for trådløst LAN 
<BRP069A41> Installasjonshåndbok

Tilbehør
Undersøk om følgende tilbehør følger med i pakken.

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

�� På den ovennevnte hjemmesiden finner du opplysninger  
om spesifikasjoner, innstillingsmetoder, spørsmål og  
svar, kopi av den originale samsvarserklæringen og  
den siste versjonen av denne håndboken.

�� Daikin Industries Czech Republic s.r.o., erklærer herved at 
BRP069A41 er i samsvar med de viktigste kravene og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

Modell BRP069A41 ※1 Fest til den vedlagte etiketten på baksiden av dette arket og oppbevar det på et trygt sted.

(A) Tilkoplingsadapter for 
trådløst nettverk

(B) Serienummeretikett 
(1 ark) ※1

(C) Installasjonshåndbok 
(1 stk)



Norsk 2

Sikkerhetsforholdsregler
��Det følgende beskriver betydningen til bildesymbolene som brukes 
i denne dokumentasjonen.

Gi denne installasjonshåndboken til kunden nå installasjonen er 
fullført.

��Følg installasjonshåndboken for klimaanleggsenheten for å foreta en 
testkjøring av klimaanlegget.

Apparater merket med dette symbolet er beskyttet med dobbel 
isolasjon og krever ikke sikkerhetstilkopling til elektrisk jording.

Advarsel
Situasjoner som kan føre 
til dødsfall eller alvorlig 
personskade.

Forbudt Følg 
anvisningene

Ved installasjon:
�  Be forhandleren eller en tekniker om å foreta installasjonen. 
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
�  Bruk alltid spesifisert tilbehør og deler for installasjonen. 
Sørg for å følge anvisningene i installasjonshåndboken. 
(Kan forårsake at enheten faller, elektrisk støt eller brann.)
�  Elektrisk arbeid må utføres i samsvar med 
installasjonshåndboken og nasjonale regler og praksis for 
elektrisk kabling.
�  Strømtilførselen må alltid være slått av under installasjon. 
(Berøring av elektriske deler kan forårsake elektrisk støt.) 
Hovedbryteren for installasjonen sitter i utendørsenheten. 
Du må slå av hovedbryteren for å slå av strømmen.
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Sikkerhetsforholdsregler

Advarsel
Situasjoner som kan føre 
til dødsfall eller alvorlig 
personskade.

Under bruk:
�  Ikke demonter, modifiser eller reparer. 
(Kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.)
�  Dette produktet må ikke berøres med våte hender. 
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
�  Dette produktet må ikke bli vått, og må heller ikke brukes 
under bading eller tilsvarende aktiviteter med vann. 
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
�  Ikke bruk dette produktet nær medisinsk utstyr 
eller personer som bruker pacemaker, eller nær 
defibrillatorer. Dette produktet kan forårsake livstruende 
elektromagnetiske forstyrrelser.
�   Ikke bruk dette produktet nær automatisk reguleringsutstyr, 
som for eksempel automatiske dører eller brannalarmutstyr. 
(Kan forårsake ulykker på grunn av feil utstyrsadferd.)

�  Strømkontakten til klimaanlegget må trekkes ut 
umiddelbart hvis du merker unormal lukt eller lyd, hvis den 
overopphetes eller hvis det kommer ut røyk.  
(Kan forårsake brann eller feil.)
�� Be forhandleren om å foreta en inspeksjon.

�  Kople fra klimaanleggets strømkontakt hvis produktet har 
falt ned eller hvis huset er skadet. 
(Kan forårsake brann eller elektrisk støt)
�� Be forhandleren om å foreta en inspeksjon.
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Sikkerhetsforholdsregler

Forsiktig Situasjoner som kan føre til skade 
eller personskade.

� Dette produktet må ikke brukes nær en mikrobølgeovn. 
(Dette kan påvirke kommunikasjon over trådløse nettverk.)

Ved installasjon:
� Må ikke installeres der det kan forekomme lekkasjer 
av brennbar gass. 
(Kan forårsake brann.)

� Grip i kontakten når strømledningen trekkes ut. 
(Ellers kan det oppstå brann eller elektrisk støt.)

Under bruk:
� Må ikke brukes der små barn kan få tilgang til den. 
(Kan forårsake personskader.)
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Krav ved avhending

� Produktet er merket med dette symbolet. Dette symbolet 
betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal 
blandes med usortert husholdningsavfall. 
� Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet 
må demonteres og eventuelle andre deler må tas hånd 
om av kvalifisert installatør i overensstemmelse med 
gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
� Produktet og avfall må håndteres ved et spesialanlegg 
for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
� Når du sørger riktig avfallsbehandling, bidrar du til 
å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø 
og menneskelig helse. Kontakt installatøren eller lokale 
myndigheter for mer informasjon.
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Hovedkomponenter

Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk

 BRP069A41

POWER-lampen 
(strøm) (grønn) lyser 
når enheten er i bruk.

RUN-lampen 
(oransje) lyser når 
enheten er koplet til 
en ruter (tilgangspunkt 
for trådløst nettverk).

AP-lampen (gul) 
lyser når enheten er 
koplet direkte til en 
smarttelefon.

SETUP (oppsett)-
knapp 
Brukes ved kopling 
til en ruter til en ruter 
(tilgangspunkt for 
trådløst nettverk).

MODE-knappen 
veksler mellom 
modi (RUN/AP) når 
den holdes nede.

Tilkoplings-
adapter for 
trådløst nettverk 
(produktet sitter 
inne i innen-
dørsenheten)
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Installering
 1  Fest tilkoplingsadapteren for trådløst nettverk 

til innendørsenheten.

 ■ BRP069A41
Fjern det øvre frontpanelet fra innendørsenheten og åpne døren, ta tak 
i tilkoplingsledningen med fingrene dine og dra den ut, så fjerner du 
festeemballasjen og drar isolasjonsrøret vekk fra tilkoplingsledningen.

�� Se installasjonshåndboken for klimaanlegget angående opplysninger 
om hvordan du fjerner det øvre frontpanelet.

Strømtilførselen må alltid være slått av under 
installasjon. (Berøring av elektriske deler kan 
forårsake elektrisk støt.) Hovedbryteren for 
installasjonen sitter i utendørsenheten.

Fare

Åpne døren Grip tak i 
tilkoplingsledningen

Buntebånd Isoleringsrør

Kontakt  
(hvit)

Installasjons-
arbeid
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Installering
 2  Fjern adapterhuset (øvre).

 ■ BRP069A41
Skyv en vanlig skrutrekker inn i fordypningen mellom øvre og nedre 
hus for å fjerne. (Vær forsiktig slik at huset ikke skades.)

Vanlig skrutrekker

Adapterhus 
(øvre)

Adapterhus 
(nedre)

Kretskort for 
tilkoplingsadapter 
for trådløst nettverk

Installasjons-
arbeid
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Installering
 3  Fest tilkoplingsledningen til produktet.

 ■ BRP069A41
Fest kontakten (hvit) på tilkoplingsledningen.

�� Fest tilkoplingsledningen til utsparingen i adapterhuset (nedre).

Kontakt (hvit)

Kople kontakten til en med samme farge.

Fest tilkoplingsledningen og sørg for 
at den ikke påføres belastning utenfra.

Installasjons-
arbeid
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Installering
 4  Sett adapterhuset tilbake i sin opprinnelige 

stand.
 ■ BRP069A41

Smekk toppen av øvre hus  
på klemmen øverst på nedre 
hus og trykk for å lukke 
boksen.

 5  Sette tilkoplingsadapteren for trådløst nettverk 
inn i innendørsenheten.

 ■ BRP069A41
Grip adapterhuset med fingrene, sett det tilbake i innendørsenheten 
og lukk døren. (Se bildet på neste side)

Adapterhus 
 (nedre) klemme 
på øvre del

Adapterhus 
 (øvre) klemme 
på øvre del

Kontroller at 
tilkoplingsledningen 
er forsvarlig festet.

Trykk inntil du 
hører et klikk.

Installasjons-
arbeid
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Installering

 6  Funksjonskontroll
 ■ BRP069A41

Skru på strømforsyningen, vent til initialiseringsprosessen er fullført 
(det nederste panelet er i LUKKET posisjon). Åpne døren, fjern WLAN-
adapteren og kontroller om [STRØM]-lampen til produktet lyser. Etter 
kontroll setter du inn WLAN-adapteren igjen og lukker døren.

Installasjons-
arbeid

Lukk denne døren før 
du bruker enheten. 
Panelene åpnes når 
strømtilførselen til 
enheten slås på. Hvis 
døren ikke er lukket, vil 
panelet slå borti døren 
og det kan oppstå skade.

FORSIKTIG

Adapterhus Lukk

�� Adapterhuset (øverst) 
må alltid festes når 
strømmen slås på.



Norsk 12

Konfigurasjon
Kunden er ansvarlig for å sørge for følgende.

 □ Smarttelefon eller nettbrett 
(støttede operativsystemer: Android 2.3.3 eller nyere;  
iOS 5.0 eller nyere.)

 □ Internettforbindelse og kommunikasjonsenhet 
(Modem/ruter eller tilsvarende)

 □ Tilgangspunkt for trådløst nettverk

 □ [Daikin online controller] (kostnadsfri)

Installasjonsmetode for Daikin online controller

For Android-telefoner
(1) Åpne [Google Play].
(2)  Søk etter [Daikin online 

controller].
(3)  Installer ved å følge 

anvisningene på skjermen.

For iPhone-telefoner
(1) Åpne [App Store].
(2)  Søk etter [Daikin online 

controller].
(3)  Installer ved å følge 

anvisningene på skjermen.

Tilkopling 
Innstillinger Del

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

hvis du trenger detaljerte instrukser.
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Konfigurasjon
 1  Hold nede [WPS]-knappen  

på ruteren (tilgangspunktet 
for trådløst nettverk).
�� Du finner opplysninger om ruteren 
(tilgangspunktet for trådløst nettverk) 
i brukerhåndboken for tilbehør.

 2  Hold nede [SETUP]-knappen på produktet 
i ca. to sekunder.
�� [RUN]-lampen på produktet blinker raskere. Denne lampen tennes 
når WLAN-adapteren og ruteren (tilgangspunktet for trådløst 
nettverk) er koplet til.

 3  Kople til smarttelefonen (eller nettbrettet) 
ruteren (tilgangspunktet for trådløst nettverk).
�� Du finner opplysninger om ruteren (tilgangspunktet for trådløst 
nettverk) i brukerhåndboken for tilbehør.

 4  Trykk på [Online controller] som ble installert.
�� Følg anvisningene på skjermen når det gjelder innstillinger og bruk.

[Merknad]
• Hvis en oppgradering er tilgjengelig for adapteren, vises 

varslingsikonet "i" på enhetens oversiktsskjermbilde. Trykk 
på den for å oppgradere fastvaren.

• Hvis du kopler til flere systemer, kan du endre systemnavnet 
på systemmenyen "More" (mer).

Tilkopling 
Innstillinger Del

WPS-knapp
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Konfigurasjon
SSID og NØKKEL
[SSID] og [KEY] (nøkkel) som er oppført på (B) serienummer-
etiketten i tilbehørsdelen er nødvendig når klimaanlegget og 
smarttelefonen koples sammen med et trådløst nettverk.

Fest (B) etiketten med serienummeret for tilbehørsdeler her,  
og oppbevar den på et trygt sted.

 Innstillingsdetaljer Hvis forbindelsene ikke kan gjøres enkelt med [WPS], 
kan du bruke følgende metode.

 1  Hold nede [MODE]-knappen  
på produktet i omtrent to 
sekunder, vent så i opptil 
10 sekunder til [AP]-lampen 
tennes.

 2  Kople smarttelefonen (nettbrettet) og 
adapteren til trådløst nettverk uten å gå 
gjennom ruteren (tilgangspunktet for trådløst 
nettverk).
�� Velg SSID-en (DaikinAP *****) som er oppført på serienummer-
etiketten "Wi-Fi" (B) ved bruk av innstillingene på smarttelefonen, 
eller tilkoplingsadapteren for trådløst nettverk, og tast inn 
NØKKELEN (key).

 3  Trykk på [Online controller] som ble installert.

[MODE]-
knapp 
(modus)

Tilkopling 
Innstillinger Del
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Konfigurasjon
 4  Angi innstillingene for den trådløse tilkoplingen.
(1) På Login-
skjermbildet trykker du 
på [Devices] (enheter).

(2) På Devices-
skjermbildet trykker du 
på [Living Room] (stue).

(3) På Living Room-
skjermbildet trykker 
du på [More] (mer).

(4) På Settings 
(innstillinger)-
skjermbildet trykker du 
på [WLAN Connection].

(5) På skjermbildet 
WLAN connection skriver 
du inn nettverksnavnet 
og passordet før du 
trykker på [Save] (lagre).

(6) Trykk på [Connect] 
på skjermbildet 
WLAN connection 
og følg instruksene 
på smarttelefonen.

1

2

3

*

Tilkopling 
Innstillinger Del
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Konfigurasjon
(7) Etter at innstillingene ovenfor er fullført og produktet og ruteren 
(tilgangspunktet for trådløst nettverk), tennes [RUN]-lampen. Hvis den 
blinker i ett minutt eller mer, må du kontrollere om ruteren (tilgangspunktet 
for trådløst nettverk) får strøm, og om nettverksnavnet og passordet er riktig 
fra første trinn i prosedyren.

* Hvis du vil foreta manuell 
innstilling av WLAN-
tilkoplingen, må du trykke på 
[Advanced network setting] 
(avansert nettverksinnstilling), 
slå av "Automatic IP address" 
(automatisk IP-adresse), 
fylle inn den nødvendige 
informasjonen for wifi-ruteren 
og deretter trykke på [Set] 
og deretter på [Connect] 
og følger instruksene på 
smarttelefonen. Fortsett 
deretter som i trinn (7).

 5  Kople til smarttelefonen (eller nettbrettet) 
ruteren (tilgangspunktet for trådløst nettverk).
�� Du finner opplysninger om ruteren (tilgangspunktet for trådløst 
nettverk) i brukerhåndboken for tilbehør.

Du finner detaljerte opplysninger i brukerhåndboken på hjemmesiden.

Tilkopling 
Innstillinger Del
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Feilsøking
Følgende tabell gir korte beskrivelser av hvordan man håndterer problemer 
eller usikkerheter når du monterer produktet eller foretar tilkoplingsinnstillinger. 
Du finner flere opplysninger under Spørsmål og svar på hjemmesiden.

Når dette skjer Forklaring og hvor det må 
kontrolleres

Ingen av lampene lyser. →  Kontroller installasjonen.
Produktet oppfører seg ikke som det skal.
→  Slå av strømmen til klimaanlegget 

og start det på nytt.

Systemet 
(klimaanlegget) 
er ikke oppført på 
systemlisteskjermbildet.

→  Kontroller at strømmen er på.
→  Kontroller at RUN/AP-lampen lyser.
→  Prøv på nytt å kople adapteren til 

det trådløse nettverket.
→  Flytt ruteren (tilgangspunktet for 

trådløst nettverk) nærmere produktet
→  Det er mulig at du bruker en 

smarttelefon, et tilgangspunkt 
eller trådløs ruter som ikke støttes.

→  Sørg for at smarttelefonen eller 
nettbrettet er koplet til samme trådløse 
nettverk som WLAN-adapteren. 

Du finner detaljerte opplysninger på 
hjemmesiden.

Når du prøver å etablere 
en direkte tilkopling til 
adapteren ([AP]-modus), 
er ikke adapteren synlig 
i listen over trådløse 
nettverk på telefonen/
nettbrettet.

Når du er i [AP]-modus, kan du gå 
tilbake til [RUN]-modus og returnere 
til [AP]-modus ved å trykke [MODE]-
knappen i omtrent 2 sekunder. Gjør 
dette for å skifte til en annen Wi-Fi-
kanal. Gjenta etter behov.
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