
  

 

 

Brezžični vmesnik BRP069A42 je 

dobavljen skupaj z 1,6m kabla za 

povezavo s klimatsko napravo. 

   

 

 

Načini upravljanja klimatske naprave s pametnim telefonom: 

Aplikacija za internetni vmesnik omogoča nadzor in spremljanje do 50 notranjih 

enot. Z aplikacijo lahko upravljamo klimatsko napravo na tri načine: 

  

 

 

1. Direktno upravljanje (in-home operation):  

Spoštovani, 

  

Izbrane klimatske naprave Daikin so pridobile za leto 2015 pomembno dodatno možnost: 

upravljanje naprave preko brezžičnega internetnega krmilnika. 

Nov Wi-Fi adapter BRP069A42 v kombinaciji z notranjo enoto klimatske naprave ponuja:  

 Spremljanje delovanja notranje enote 

 Upravljanje delovanja klimatske naprave 

 Nastavitve urnikov 

Vse to lahko uporabljate preko pametnega telefona ali tablice s pomočjo brezplačne 

aplikacije za naprave, na katerih je nameščen operacijski sistem Android ali iOS. Aplikacija 

je na voljo v Apple App Store za Applove naprave ter na Google Play za telefone, ki 

uporabljajo sistem Android. Enostavno poiščete aplikacijo Daikin Online Controller in jo 

namestite.  

 



 

2. Upravljanje preko usmerjevalnika -routerja (in-home operation)  

 

 

Pametni telefon in vmesnik sta oba povezana z domačim brezžičnim omrežjem 

in komunicirata preko njega. Na tak način je lahko več vmesnikov povezanih 

istočasno. Klimatsko(e) napravo(e) se lahko na tak način krmili samo v 

dometu brezžičnega omrežja usmerjevalnika.  

 

3. Upravljanje izven doma (Out-of-home operation)  

 

 

Brezžični vmesnik ter pametni telefon komunicirata preko strežnika. Za povezavo 

s strežnikom vmesnik uporablja domače omrežje (ID in geslo za povezavo s 

strežnikom je ustvarjeno s pomočjo aplikacije za pametni telefon). Pametni 

telefon, pa se na drugi strani poveže s strežnikom preko internetnega omrežja 

(mobilnega omrežja, javnega brezžičnega omrežja…). 

 V kolikor imate dodatna vprašanja, Vam bomo z veseljem pomagali.  

Pokličite na 01 429 22 37,  Biro.si d.o.o. ali pišite na biro@biro.si 

 

 

 

Pametni telefon se poveže neposredno na BRP069A42 brezžični vmesnik. 

Povezava je možna zahvaljujoč brezžičnemu omrežju, ki ga proizvaja sam 

vmesnik (ime omrežja in geslo se nahajata na nalepki pod vmesnikom). 

Klimatsko napravo se na tak način lahko upravlja samo v dometu zgoraj 

omenjenega brezžičnega omrežja.  
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