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За Wi-Fi интерфейса

Този Wi-Fi интерфейс предава информация за състоянието и управлява командите от
MELCloud чрез свързване към вътрешно тяло.
● Някои вътрешни тела не са съвместими с Wi-Fi интерфейса. Уверете се, че вътрешното
тяло е съвместимо с Wi-Fi интерфейса, преди да се опитате да монтирате Wi-Fi интерфейса.

1. Мерки за безопасност

● След монтажа на Wi-Fi интерфейса пре● Прочетете всички инструкции за безодайте това ръководство за монтаж на попасност преди монтажа, настройката или
требителя. Инструктирайте потребителя да
използването на Wi-Fi интерфейса.
го съхранява на надеждно място заедно с
● Това ръководство за монтаж съдържа
ръководството за експлоатация на вътрешважна информация за безопасност. Задълното тяло.
жително следвайте инструкциите.

[Предпазни мерки за монтаж]

Предупреждение

■ Не монтирайте сами (като потребител)
Wi-Fi интерфейса.
Неправилният монтаж може да доведе до
пожар, токов удар или нараняване вследствие на падане на Wi-Fi интерфейса, или
до теч. Консултирайте се с търговеца, от
когото сте закупили Wi-Fi интерфейса, или
с професионален монтажен техник.
■ Wi-Fi интерфейсът трябва да бъде
надеждно монтиран в съответствие с
настоящото ръководство за монтаж.
Неправилният монтаж може да доведе до
пожар, токов удар, повреда или падане на
Wi-Fi интерфейса.
■ Wi-Fi интерфейсът трябва да се монтира
на място, което може да поеме тежестта
му.
Ако Wi-Fi интерфейсът се монтира на място, което не може да поеме тежестта му,
има вероятност той да падне и да причини
повреда.
■ Свържете и закрепете добре електрическите кабели, така че външната сила
върху кабелите да се не се прилага
върху клемите.
Неправилното свързване и монтаж може
да доведат до повреда, отделяне на топлина, отделяне на дим или пожар.
■ За монтажа трябва да се използват компоненти на Mitsubishi Electric или други
специално посочени компоненти.
Неподходящ компонент може да доведе до
пожар, токов удар или повреда/теч.
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■ Работата по електрическото свързване
трябва да се извършва от упълномощен
персонал в съответствие с местните
разпоредби и инструкциите, посочени в
ръководството за монтаж.
Неподходящият капацитет на електрическата
инсталация или неправилният монтаж могат да
доведат до възникване на токов удар или пожар.
■ Не свързвайте Wi-Fi интерфейса към
заземяване вътре във вътрешното тяло.
■ Закрепете добре капака на електрическата част към вътрешното тяло.
Ако капакът на електрическата част на
вътрешното тяло не е добре закрепен, това
може да доведе до пожар или токов удар
вследствие на прах, вода и др.
■ Използвайте подходящи предпазни
средства и инструменти за безопасност,
когато монтирате Wi-Fi интерфейса.
Неспазването на тази инструкция може да
доведе до наранявания.
■ Изключете прекъсвача или извадете
щепсела на захранването на вътрешното тяло от електрическия контакт, когато
свързвате Wi-Fi интерфейса.
Неспазването на тази инструкция може да
доведе до токов удар.
■ Уверете се, че свързвате правилно конектора на Wi-Fi интерфейса към печатната платка на вътрешното тяло.
Непълното свързване или монтаж може да
доведат до прекъсване на кабел, отделяне
на топлина, отделяне на дим или пожар.
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(Неправилната работа с устройството може да доведе до сериозни последствия, включително тежки наранявания или смърт.)
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Предупреждение

(Неправилната работа с устройството може да доведе до сериозни последствия, включително тежки наранявания или смърт.)
■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса близо ■ Монтажът и управлението на устройството трябва да се извършват от
до устройства с автоматично управлеразстояние най-малко 20 cm между
ние, като например автоматични врати
устройството и потребителя или намиили пожароизвестителни системи.
ращите се наблизо лица.
Това може да доведе до злополуки вследствие на неизправно функциониране.
■ Монтирайте Wi-Fi интерфейса и кабела
по такъв начин, че потребителите да не
■ Не разглобявайте, не изменяйте и не
могат да ги достигнат.
ремонтирайте сами.
Ако потребител ги докосне или издърпа,
Това може да доведе до токов удар, пожар
това може да доведе до токов удар или
или нараняване.
падане на Wi-Fi интерфейса.
■ Не използвайте Wi-Fi интерфейса близо
до медицинско електрическо оборудване или до хора с поставено медицинско
изделие, като например сърдечен пейсмейкър или имплантируем кардиовертер-дефибрилатор.
Това може да доведе до злополука поради
неизправна работа на медицинското оборудване или изделие.
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Внимание

(Неправилната работа може да доведе до последствия, включително нараняване или щети по сградата.)
■ За предотвратяване на повреди от
статично електричество докоснете
близък метален предмет, за да се
разреди натрупаното у вас статично
електричество, преди да докосвате Wi-Fi
интерфейса.
Статичното електричество от човешкото
тяло може да повреди Wi-Fi интерфейсното устройство.
■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса на място с наличие на много пара, например
в баня.
Избягвайте места, където пръска вода или
се формира конденз по стените. Монтирането на такива места може да доведе до
възникване на токов удар или авария.
■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса на места, където има пряка слънчева светлина
или околната температурата е над 40º C
или под 0º C включително.
Пряката слънчева светлина и високите
или ниски околни температури може да
доведат до деформация или повреда на
Wi-Fi интерфейса.

■ Не използвайте в специални среди.
Употребата на места с твърде много масло
(включително машинно масло), пара или
газ, съдържащ сяра, може да доведе до
сериозно влошаване на функционалността
и повреда на частите.
■ Когато се извършват строителни работи
или електрическо свързване, изключвайте захранването на свързаното
оборудване.
Неизключването на захранването на
свързаното оборудване може да доведе до
неизправност или повреда на Wi-Fi интерфейса или свързаното оборудване.
■ Свързващият кабел не трябва да докосва директно тръбопроводите.
■ Не използвайте Wi-Fi интерфейса близо
до други безжични устройства, микровълнови фурни, безжични телефони
или факс машини.
Това може да доведе до неизправности.
■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса на
места, до които имат достъп деца.
Това може да доведе до нараняване.
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[Предпазни мерки за настройка и използване на Wi-Fi интерфейса]
■ Значение на символите, използвани в това ръководство
В никакъв случай не правете това.

Задължително следвайте инструкциите.

Никога не докосвайте с мокри ръце.

Уверете се, че сте изключили щепсела
на захранването от контакта.

Никога не пръскайте с вода устройството.

Предупреждение

(Неправилната работа с устройството може да доведе до сериозни последствия, включително тежки наранявания или смърт.)

■ Това устройство не е предназначено
за използване от лица (включително деца) с ограничени физически,
сетивни или умствени способности,
или с недостатъчен опит и знания,
освен ако те не са наблюдавани или
инструктирани относно използването на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.
■ Не позволявайте на деца да играят с устройствата.
■ Това устройство може да се използва
от деца на възраст над 8 години,
включително и лица с намалени
физически, сетивни или умствени
способности или липса на опит и знания, ако са под наблюдение или са
инструктирани относно използването
на устройството по безопасен начин
и разбират възможните опасности.
■ Деца не бива да играят с устройството. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се
извършват от деца без надзор.
■ Не използвайте Wi-Fi интерфейса
близо до медицинско електрическо
оборудване или до хора с поставено
медицинско изделие, като например
сърдечен пейсмейкър или имплантируем кардиовертер-дефибрилатор.
Това може да доведе до злополука
поради неизправна работа на медицинското оборудване или изделие.

■ Не докосвайте Wi-Fi интерфейса с
мокри ръце.
Това може да доведе до повреда на
устройството, токов удар или пожар.
■ Не пръскайте с вода Wi-Fi интерфейса и не го използвайте в баня.
Това може да доведе до повреда на
устройството, токов удар или пожар.
■ Не монтирайте сами (като потребител) Wi-Fi интерфейса.
Неправилният монтаж може да
доведе до пожар, токов удар или
нараняване вследствие на падане на
Wi-Fi интерфейса. Консултирайте се с
търговеца, от когото сте закупили Wi-Fi
интерфейса, или с професионален
монтажен техник.
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■ Не разглобявайте, не изменяйте
и не ремонтирайте сами (като
потребител).
Това може да доведе до токов удар,
пожар или нараняване.

■ Ако Wi-Fi интерфейсът падне или
държачът или кабелът се повредят, извадете щепсела на захранването от електрическия контакт
или изключете прекъсвача.
Това може да предизвика пожар
или токов удар. В такива случаи се
обърнете към своя търговец.
■ В случай на необичайно състояние (например миризма на
изгоряло) спрете вътрешното тяло
и извадете щепсела на захранването от електрическия контакт или
изключете прекъсвача.
Продължаването на експлоатацията
при възникнало необичайно състояние може да доведе до повреда, пожар или токов удар. В такива случаи
се обърнете към своя търговец.

■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса
близо до устройства с автоматично управление, като например
автоматични врати или пожароизвестителни системи.
Това може да доведе до злополуки вследствие на неизправно функциониране
■ Не докосвайте Wi-Fi интерфейса или
кабела без да изключвате прекъсвача.
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Внимание

(Неправилната работа може да доведе до последствия, включително нараняване или щети по сградата.)
■ Не монтирайте Wi-Fi интерфейса
на места, до които имат достъп
деца.
Това може да доведе до нараняване.
■ Не стъпвайте върху нестабилни
степенки, за да настройвате или
почиствате Wi-Fi интерфейса.
Ако паднете, може да се нараните.

■ Не използвайте Wi-Fi интерфейса
близо до други безжични устройства, микровълнови фурни,
безжични телефони или факс
машини.
Това може да доведе до неизправности.

[Предпазни мерки за монтаж, настройка и използване на Wi-Fi интерфейса]
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Забележка
■ Уверете се, че рутерът поддържа настройката за шифроване WPA2-AES преди започване на монтажа на Wi-Fi интерфейса.
■ Крайният потребител трябва да прочете
и приеме правилата и условията на Wi-Fi
услугата преди започване на монтажа на
Wi-Fi интерфейса.
■ Рутерът може да е необходим за завършване на свързването на този Wi-Fi
интерфейс към Wi-Fi услугата.

■ Този Wi-Fi интерфейс няма да започне да
предава работни данни от системата, докато крайният потребител не се регистрира и
не приеме правилата и условията на Wi-Fi
услугата.
■ Wi-Fi интерфейсът не трябва да се монтира и свързва към система на Mitsubishi
Electric, която е предназначена да осигурява важно за приложението охлаждане или
отопление.
■ Запишете информацията за модела и други данни на последната страница „Setting
information (Информация за настройка)“,
когато монтирате този Wi-Fi интерфейс.

Wi-Fi интерфейсът на Mitsubishi Electric е предназначен да комуникира с Wi-Fi услугата
MELCloud на Mitsubishi Electric.
Wi-Fi интерфейси на трети страни не могат да се свързват към MELCloud.
Mitsubishi Electric не носи отговорност за (i) евентуална намалена производителност на
система или продукт;
(ii) неизправност на система или продукт; или (iii) загуба или щета по система или продукт,
причинени или произтичащи от свързване към и/или използване на Wi-Fi интерфейс или
Wi-Fi услуга на трета страна с оборудване на Mitsubishi Electric.
За актуална информация относно MELCloud от Mitsubishi Electric Corporation посетете
www.MELCloud.com.
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2. Представяне на продукта
Вижте пълната версия на РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ. (Стр. 1,2)

3. Части
Интерфейсно устройство
(със свързващ кабел)

1

Монтажна кабелна
скоба

1

Фиксиращ винт за
3,5 × 16 mm

2

Приспособление за
затягане
(за връзване на кабелите)

1

Фиксиращ винт за
4 × 16 mm

1

Държач

1

Щипка

1

4. Свързване на Wi-Fi интерфейса

(За информация относно всяка система вижте съответното ръководство за експлоатация.)

Вижте пълната версия на РЪКОВОДСТВОТО ЗА МОНТАЖ. (Стр. 1,2)
bg

Настройка
Вижте SETUP QUICK REFERENCE GUIDE (КРАТЪК СПРАВОЧНИК ЗА НАСТРОЙКА)
(включен в същия пакет) и РЪКОВОДСТВО ЗА НАСТРОЙКА, за да свържете към рутер за
настройка.
За РЪКОВОДСТВОТО ЗА НАСТРОЙКА посетете уебсайта по-долу.
http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/
За ръководството за потребителя на MELCloud посетете уебсайта по-долу.
https://www.melcloud.com/Support

5. Спецификации
Входно напрежение
Консумирана мощност
Размери В × Ш × Д (mm)
Тегло (g)
Ниво на мощност на предавателя (МАКС.)
Радиочестотен канал
Радиопротокол
Шифроване
Удостоверяване
Версия на софтуера
Дължина на кабела (mm)

DC 12,7 V (от вътрешното тяло)
МАКС. 2 W
73,5 × 41,5 × 18,5
95 (включително кабела)
20 dBm @IEEE 802.11b
1 канал ~ 13 канал (2412 ~ 2472 MHz)
IEEE 802.11b/g/n (20)
AES
WPA2-PSK
XX.00
2 040

За декларацията за съответствие посетете уебсайта по-долу.
http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/
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