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Adaptér na pripojenie  
k bezdrôtovej sieti LAN  

<BRP069A41>

Návod na inštaláciu

Príslušenstvo
Skontrolujte, či ste v balíku dostali aj nasledujúce príslušenstvo.

Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

�� Podrobnosti týkajúce sa špecifikácií, metód nastavenia,  
najčastejších otázok, kópiu originálu vyhlásenia o zhode  
a najnovšiu verziu tohto návodu nájdete na vyššie  
uvedenej domovskej stránke.

�� Spoločnosť Daikin Industries Czech Republic, s.r.o., vyhlasuje, 
že zariadenie BRP069A41 spĺňa základné požiadavky a ďalšie 
relevantné ustanovenia smernice 1999/5/EC.

Model BRP069A41 ※1 Pripevnite ho k časti určenej pre pečať na zadnej strane tohto hárka a uložte ho na 
bezpečnom mieste.

(A) Adaptér na pripojenie 
k bezdrôtovej sieti LAN

(B) Pečať so sériovým 
číslom (1 hárok) 
※1

(C) Návod na inštaláciu 
(1 ks)
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Bezpečnostné opatrenia
��V nasledujúcej časti nájdete význam piktogramov používaných v tejto 
dokumentácii.

Po dokončení inštalácie odovzdajte tento návod na inštaláciu 
zákazníkovi.

��Pri spustení skúšobnej prevádzky klimatizácie sa riaďte pokynmi 
uvedenými v návode na inštaláciu klimatizácie.

Ochranu zariadení označených týmto symbolom zaručuje dvojitá 
izolácia a nevyžaduje sa zabezpečené pripojenie (uzemnenie).

Varovanie Situácie, ktoré by mohli spôsobiť 
úmrtie alebo vážne zranenie.

Zakázané Riaďte sa 
pokynmi

Pri inštalácii:
�  O inštaláciu požiadajte predajcu alebo technika. 
(Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.)
�  Pri inštalácii vždy používajte príslušné príslušenstvo 
a špecifikované súčasti. Dbajte na dodržiavanie pokynov 
uvedených v tomto návode na inštaláciu. 
(Môže dôjsť k pádu jednotky, zásahu elektrickým prúdom 
alebo požiaru.)
�  Elektrická inštalácia by sa mala vykonať v súlade 
s návodom na inštaláciu a národnými pravidlami zapájania 
elektrických rozvodov alebo kódexom postupov.
�  Pri inštalácii vždy vypnite elektrické napájanie. 
(Dotknutie sa elektrických súčastí môže spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom.) Hlavný vypínač inštalácie sa nachádza 
na vonkajšej jednotke. Vypnutím hlavného vypínača vypnite 
elektrické napájanie.



Slovenčina 3

Bezpečnostné opatrenia

Varovanie Situácie, ktoré by mohli spôsobiť 
úmrtie alebo vážne zranenie.

Pri používaní:
�  Jednotku nedemontujte, neupravujte ani neopravujte. 
(Môže dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom 
alebo zraneniu.)
�  S týmto produktom nepracujte s mokrými rukami. 
(Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.)
�  Zabráňte tomu, aby sa produkt namočil. Nepoužívajte 
ho pri kúpaní či podobných aktivitách, pri ktorých sa 
používa voda. 
(Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.)
�  Tento produkt nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych 
prístrojov či osôb používajúcich kardiostimulátor alebo 
defibrilátor. Tento produkt môže spôsobiť život ohrozujúcu 
elektromagnetickú interferenciu.
�  Nepoužívajte tento produkt v blízkosti zariadení 
s automatickým ovládaním, ako sú napríklad automatické 
dvere či požiarny systém. 
(Môže dôjsť k nehodám z dôvodu chybného fungovania 
týchto zariadení.)

�  Ak z klimatizácie vychádza zvláštny zápach alebo zvuk, ak sa 
prehrieva alebo sa z nej dymí, ihneď ju odpojte zo zásuvky.  
(Môže dôjsť k požiaru či poruche.)
�� Požiadajte predajcu o kontrolu.

�  Ak klimatizácia spadla alebo má poškodený kryt, odpojte ju 
zo zásuvky. 
(Môže dôjsť k požiaru či zásahu elektrickým prúdom.)
�� Požiadajte predajcu o kontrolu.
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Bezpečnostné opatrenia

Upozornenie
Situácie, ktoré by mohli 
spôsobiť poškodenie zariadenia 
alebo zranenie osôb.

� Tento produkt nepoužívajte v blízkosti mikrovlnnej rúry. 
(Môže ovplyvniť komunikáciu s bezdrôtovou sieťou LAN.)

Pri inštalácii:
� Produkt neinštalujte na miestach, na ktorých môže dôjsť 
k úniku horľavého plynu. 
(Môže dôjsť k požiaru.)

� Pri odpájaní držte pripájací kábel za konektor. 
(V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zásahu 
elektrickým prúdom.)

Pri používaní:
� Produkt nepoužívajte na miestach, na ktorých k nemu 
môžu získať prístup malé deti. 
(Môže dôjsť k zraneniam.)
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Požiadavky na likvidáciu do odpadu

� Váš výrobok je označený týmto symbolom. Tento symbol 
znamená, že elektrické a elektronické produkty nie je 
možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. 
� Systém sa nepokúšajte demontovať sami. Demontáž 
produktu a ostatných súčastí zariadenia môže vykonávať 
len kvalifikovaný inštalatér a musia prebiehať v súlade 
s príslušnými miestnymi a národnými predpismi.
� Produkt a odpad je nutné likvidovať v špeciálnych 
zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné 
dosiahnuť ich opätovné využitie, recykláciu a obnovu.
� Zabezpečením správnej likvidácie pomôžete zabrániť 
prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie 
a ľudské zdravie. Preto sa spojte s inštalatérom alebo 
miestnym úradom, kde môžete získať viac informácií.
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Hlavné súčasti
Adaptér na pripojenie  

k bezdrôtovej sieti LAN

 BRP069A41

Pri prevádzke svieti 
indikátor POWER 
(zelený).

Indikátor RUN 
(oranžový) svieti pri 
pripojení k smerovaču 
(prístupový bod 
bezdrôtovej 
siete LAN).

Indikátor AP (žltý)  
svieti pri priamom 
pripojení k smartfónu.

Tlačidlo SETUP  
Používa sa pri 
pripojení k smerovaču 
(prístupový bod 
bezdrôtovej siete LAN).

Stlačením 
a podržaním tlačidla 
MODE sa prepínajú 
režimy (RUN/AP).

Adaptér na 
pripojenie 
k bezdrôtovej 
sieti LAN 
(produkt sa 
nachádza 
vnútri vnútornej 
jednotky)
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Inštalácia
 1  Pripevnenie adaptéra na pripojenie 

k bezdrôtovej sieti LAN  
k vnútornej jednotke

 ■ BRP069A41
Zložte z vnútornej jednotky vrchný predný panel a otvorte kryt. Prstami 
uchopte pripájací kábel a vytiahnite ho von. Potom demontujte sponu 
a vytiahnite z pripájacieho kábla izolačnú rúrku.

�� Podrobnosti o zložení vrchného predného panela nájdete v návode na 
inštaláciu klimatizácie.

Pri inštalácii vždy vypnite elektrické 
napájanie. (Dotknutie sa elektrických 
súčastí môže spôsobiť zásah 
elektrickým prúdom.) Hlavný vypínač 
inštalácie sa nachádza na vonkajšej 
jednotke.

Nebezpečenstvo

Otvorte kryt Uchopte pripájací 
kábel

Spona Izolačná rúrka

Konektor 
(biely)

Inštalácia
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Inštalácia
 2  Zloženie krytu adaptéra (vrchný).

 ■ BRP069A41
Bežný skrutkovač zatlačte do medzery medzi vrchným a spodným 
krytom a zložte oba kryty. (Dávajte pozor, aby ste nepoškodili kryt.)

Bežný skrutkovač

Kryt adaptéra 
(vrchný)

Kryt 
adaptéra 
(spodný)

Doska plošných spojov 
adaptéra na pripojenie 
k bezdrôtovej sieti LAN

Inštalácia
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Inštalácia
 3  Pripevnenie pripájacieho kábla k produktu

 ■ BRP069A41
Pripojte konektor pripájacieho kábla (biely).

�� Upevnite pripájací kábel do zárezu v kryte adaptéra (spodnom).

Konektor (biely)

Pripojte konektor k rovnakej farbe.

Upevnite pripájací kábel a zaistite, že naň 
nepôsobí vonkajšia sila.

Inštalácia
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Inštalácia
 4  Vrátenie krytu adaptéra na pôvodné miesto

 ■ BRP069A41
Zaistite hornú časť vrchného  
krytu do spony v hornej časti 
spodného krytu a zatlačením 
skrinku zatvorte.

 5  Vloženie adaptéra na pripojenie k bezdrôtovej 
sieti LAN do vnútornej jednotky

 ■ BRP069A41
Prstami uchopte kryt adaptéra, vložte ho otočený zadnou stranou do 
vnútornej jednotky a zatvorte kryt. (Pozrite si obrázok na nasledujúcej 
strane.)

Spona na 
hornej časti 
krytu adaptéra 
 (spodného)

Spona na 
hornej časti 
krytu adaptéra 
 (vrchného)

Skontrolujte, 
či je pripájací 
kábel bezpečne 
upevnený.Zatláčajte, kým 

nebudete počuť 
kliknutie.

Inštalácia
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Inštalácia

 6  Kontrola funkčnosti
 ■ BRP069A41

Zapnite napájanie a počkajte, kým sa nedokončí inicializácia (spodný 
panel je ZATVORENÝ). Otvorte kryt, vyberte adaptér siete WLAN 
a skontrolujte, či svieti dióda [POWER] produktu. Po skontrolovaní 
vráťte adaptér siete WLAN do jednotky a zatvorte kryt.

Inštalácia

Skôr než začnete jednotku 
používať, zatvorte kryt. 
Po zapnutí elektrického 
napájania jednotky sa 
otvoria panely. Ak nie 
je kryt zatvorený, panel 
môže naraziť do krytu 
a poškodiť ho.

UPOZORNENIE

Kryt adaptéra Zatvoriť

�� Pri zapínaní napájania 
vždy pripevnite kryt 
adaptéra (vrchný).
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Konfigurácia
Zákazník je zodpovedný za nasledujúce skutočnosti.

 □ Smartfón alebo tablet 
(podporované operačné systémy: Android 2.3.3 alebo novší, 
iOS 5.0 alebo novší)

 □ Internetová linka a komunikačné zariadenie 
(modem/smerovač alebo podobné zariadenie)

 □ Prístupový bod bezdrôtovej siete LAN

 □ [Daikin online controller] (bezplatne)

Inštalácia ovládača online od spoločnosti Daikin

Telefóny so systémom Android
(1) Otvorte obchod [Google Play].
(2)  Vyhľadajte [Daikin online 

controller].
(3)  Postupujte podľa pokynov 

na inštaláciu na obrazovke.

Zariadenia iPhone
(1) Otvorte obchod [App Store].
(2)  Vyhľadajte [Daikin online 

controller].
(3)  Postupujte podľa pokynov 

na inštaláciu na obrazovke.

Nastavenia  
pripojenia 

Na stránke
http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

nájdete podrobné pokyny na inštaláciu.
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Konfigurácia
 1  Stlačte a podržte tlačidlo [WPS]  

na smerovači (prístupový bod 
bezdrôtovej siete LAN).
�� Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu 
smerovača (prístupový bod bezdrôtovej 
siete LAN).

 2  Stlačte a približne na dve sekundy podržte 
tlačidlo [SETUP] na produkte.
�� Indikátor [RUN] na produkte bliká rýchlejšie. Tento indikátor svieti 
po pripojení adaptéra siete WLAN a smerovača (prístupového 
bodu bezdrôtovej siete LAN).

 3  Pripojte smartfón (alebo tablet) a smerovač 
(prístupový bod bezdrôtovej siete LAN).
�� Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu smerovača (prístupový 
bod bezdrôtovej siete LAN).

 4  Ťuknite na nainštalovaný [Online controller].
�� Pri nastavovaní a prevádzke sa riaďte pokynmi na obrazovke.

[Poznámka]
• Ak je pre adaptér k dispozícii inovácia, na obrazovke 

prehľadu zariadení sa zobrazí ikona upozornenia "i". 
Ťuknutím na túto ikonu inovujte firmvér.

• Ak pripájate viacero systémov, názov systému môžete 
zmeniť v ponuke "Ďalšie" systému.

Nastavenia  
pripojenia 

Tlačidlo WPS
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Konfigurácia
Identifikátor SSID a kód KEY
Identifikátor [SSID] a kód [KEY] uvedené na pečati so sériovým 
číslom (B) v súčastiach príslušenstva sú potrebné pri pripájaní 
klimatizácie a smartfónu pomocou bezdrôtovej siete LAN.

Sem pripevnite pečať so sériovým číslom (B) súčastí 
príslušenstva a uložte ju na bezpečnom mieste.

 Podrobnosti nastavenia 
Ak nemožno vytvoriť pripojenie jednoduchým 
použitím tlačidla [WPS], zariadenie pripojte 
nasledujúcim spôsobom.

 1  Stlačte a približne na dve sekundy  
podržte tlačidlo [MODE] na 
produkte a potom počkajte 
10 sekúnd, kým sa nerozsvieti 
indikátor [AP].

 2  Priamo pripojte smartfón (tablet) a adaptér 
k bezdrôtovej sieti LAN bez použitia smerovača 
(prístupový bod bezdrôtovej siete LAN).
�� V nastaveniach smartfónu alebo adaptéra na pripojenie k bezdrôtovej 
sieti LAN vyberte identifikátor SSID (DaikinAP *****) uvedený na 
pečati so sériovým číslom "Wi-Fi" (B) a zadajte kód KEY.

 3  Ťuknite na nainštalovaný [Online controller].

Tlačidlo 
[MODE]

Nastavenia  
pripojenia 
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Konfigurácia
 4  Upravte nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti.
(1) Na obrazovke 
Prihlásenie ťuknite na 
položku [Devices].

(2) Na obrazovke 
Zariadenia ťuknite na 
položku [Living Room].

(3) Na obrazovke 
Obývačka ťuknite na 
položku [More].

(4) Na obrazovke 
Nastavenia 
ťuknite na položku 
[WLAN Connection].

(5) Na obrazovke 
Pripojenie k sieti WLAN 
zadajte názov a heslo 
siete a potom ťuknite na 
položku [Save].

(6) Na obrazovke 
Pripojenie k sieti WLAN 
ťuknite na položku 
[Connect] a postupujte 
podľa pokynov 
v smartfóne.

1

2

3

*

Nastavenia  
pripojenia 
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Konfigurácia
(7) Po upravení nastavenia uvedeného vyššie a po pripojení produktu 
a smerovača (prístupový bod bezdrôtovej siete LAN) sa rozsvieti indikátor 
[RUN]. Ak indikátor bliká jednu minútu alebo dlhšie, skontrolujte napájanie 
smerovača (prístupový bod bezdrôtovej siete LAN), názov a heslo siete 
a zopakujte prvý postup.

* Ak chcete pripojenie k sieti 
WLAN nastaviť manuálne, 
ťuknite na položku [Advanced 
network setting], vypnite 
automatickú adresu IP, 
zadajte požadované údaje 
smerovača siete Wi-Fi, 
potom ťuknite na položku 
[Set], ťuknite na položku 
[Connect] a postupujte podľa 
pokynov v smartfóne. Potom 
pokračujte krokom (7).

 5  Pripojte smartfón (alebo tablet) a smerovač 
(prístupový bod bezdrôtovej siete LAN).
�� Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu smerovača (prístupový 
bod bezdrôtovej siete LAN).

Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu zverejnenom na našej domovskej 
stránke.

Nastavenia  
pripojenia 
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Odstraňovanie problémov
Nasledujúca tabuľka obsahuje stručný popis riešenia problémov alebo 
nejasností pri inštalácii produktu alebo úprave nastavení pripojenia. 
Ďalšie podrobnosti nájdete v časti najčastejších otázok na domovskej stránke.

V tejto situácii Vysvetlenie a kontrola

Žiadny indikátor nesvieti. →  Skontrolujte inštaláciu.
Produkt nefunguje správne.
→  Vypnite klimatizáciu a reštartujte ju.

Systém (klimatizácia) 
nie je uvedený 
na obrazovke so 
zoznamom systémov.

→  Skontrolujte, či je zapnuté napájanie.
→  Skontrolujte, či svieti indikátor RUN/AP.
→  Znova pripojte adaptér k bezdrôtovej 

sieti.
→  Presuňte smerovač (prístupový 

bod bezdrôtovej siete LAN) bližšie 
k produktu.

→  Možno používate nepodporovaný 
smartfón, prístupový bod alebo 
bezdrôtový smerovač.

→  Skontrolujte, či je smartfón alebo 
tablet pripojený k rovnakej bezdrôtovej 
sieti LAN ako adaptér siete WLAN. 

Podrobnosti nájdete na domovskej 
stránke.

Pri pokuse o priame 
pripojenie k adaptéru 
(režim [AP]) nie je 
adaptér viditeľný 
v zozname dostupných 
sietí Wi-Fi v telefóne/
tablete.

V režime [AP] prejdite späť do režimu 
[RUN] a potom stlačením a podržaním 
tlačidla [MODE] približne 2 sekundy 
prejdite znova do režimu [AP]. Tak 
prepnete na iný kanál siete Wi-Fi. 
V prípade potreby postup zopakujte.
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