
ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย

ขอหาม ปฏิบัติตามคำแนะนำ

 ดานลางนี้อธิบายถึงความหมายของสัญลักษณภาพที่ใชในคูมือการติดตั้งฉบับนี้

 ในการทดสอบการใชงานเครื่องปรับอากาศนั้น จะตองปฏิบัติตามคูมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ

ขอควรระวัง

เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแลว ใหลูกคาเก็บคูมือการติดตั้งฉบับนี้ไว

ขอควรระวังเรื่องความปลอดภัยขอควรระวังเรื่องความปลอดภัย

เหตุการณที่อาจกอใหเกิด 
ความเสียหายหรือการบาดเจ็บทางรางกาย

อุปกรณอุปกรณ

เหตุการณที่อาจกอใหเกิด 
การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บสาหัสคำเตือน

เมื่อทำการติดตั้ง:
 แจงผูจัดจำหนายหรือเจาหนาที่เทคนิคใหทำการติดตั้ง
 (อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 ใชอ ุปกรณและชิ ้นสวนที ่กำหนดใหสำหรับการติดตั ้งเสมอ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการติดตั้งฉบับนี้อยางเครงครัด
(อาจทำใหตัวเครื่องตกหลน เกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 งานไฟฟาตองดำเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งคำแนะนำในคูมือ 
การติดตั้งฉบับนี้ ตองแนใจวาใชวงจรจายไฟโดยเฉพาะเทานั้น

 (อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 ปดเครื่องจายไฟเสมอเมื่อทำการติดตั้ง
 (การสัมผัสกับชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได)

 หามใชงานในสถานที่ที่เด็กเล็กสามารถเขาถึงได
(อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได)

เมื่อใชงาน:
 หามแกะ ดัดแปลง หรือซอมแซมชิ้นสวน
 (อาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาช็อต หรือการบาดเจ็บได)
 หามจับผลิตภัณฑนี้ขณะมือเปยก
 (อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)

 หามใหผลิตภัณฑนี้โดนน้ำ 
หรือใชงานระหวางการอาบน้ำหรือระหวางทำกิจกรรมที่ตองใชน้ำ
(อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลกับอุปกรณทางการแพทยหรือใกลกับบุคคล

ที่ใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจ 
ผลิตภัณฑนี้อาจกอใหเกิดการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาที่เปน
อันตรายตอชีวิตได
 หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลกับอุปกรณที่มีการควบคุมโดยอัตโนมัติ เชน 

ประตูอัตโนมัติ หรืออุปกรณเตือนอัคคีภัย
(อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากพฤติกรรมของอุปกรณที่ผิดพลาด)

 หยุดการเชื่อมตอของปลั๊กจายไฟเครื่องปรับอากาศทันที 
หากมีกลิ่นหรือเสียงที่ผิดปกติ เมื่อเครื่องทำงานรอนเกินไป 
หรือมีควันขึ้น 
(อาจกอใหเกิดอัคคีภัยหรือการทำงานที่ผิดปกติได)
 แจงผูจัดจำหนายของคุณใหมาทำการตรวจสอบ
 หยุดการเชื่อมตอของปลั๊กจายไฟเครื่องปรับอากาศหากผลิตภัณฑ

ตกหลน หรือกลองไดรับความเสียหาย
(อาจกอใหเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อตได)
 แจงผูจัดจำหนายของคุณใหมาทำการตรวจสอบ

เมื่อทำการติดตั้ง:
 หามติดตั้งในสถานที่ที่อาจมีการรั่วไหลของกาซไวไฟ
 (อาจกอใหเกิดอัคคีภัยได)

 จับที่ตัวเชื่อมตอใหแนนเมื่อทำการถอดสายไฟเชื่อมตอออกจาก
เตารับ
(มิฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อตได)

เมื่อใชงาน:

 หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลเตาไมโครเวฟ
(อาจสงผลกระทบตอการเชื่อมตอระบบ LAN ไรสายได)

 กรุณาเก็บสติกเกอรที่อยูในแผนหรือติดไวบนอะแดปเตอร1

 หามใชสายตอพวงหรือสายไฟอื่นๆ
 บางรุนจะมีสายนี้ติดตั้งภายในตัวเครื่องไวอยูแลว
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คูมือการติดตั้งอะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย
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เว็บไซต:

ตรวจสอบวาในบรรจุภัณฑของคุณมีอุปกรณตางๆ เหลานี้อยูครบหรือไม

http://www.daikinthai.com/dmobile/index.html

สำหรับรายละเอียดดานคุณสมบัติ วิธีการตั้งคา และคำถาม 
ที่พบบอย ใหดูที่หนาเว็บไซตของเรา

1 ชุด (หลายภาษา)

คูมือการติดตั้งC

1 แผน

สติกเกอรหมายเลข
ซีเรียล

B
1

อะแดปเตอรเชื่อมตอ
ระบบ LAN ไรสาย

A

1 ชิ้น

เทปยึดE

2 ชิ้น

สกรูยึดF

1 ชิ้น

2

สายไฟพวง (1.6 ม.)D

กดไขควงหัวผา* เขาไปในรองที่อยูระหวางฝาชิ้นบนและชิ้นลางเพื่อปลดออก 

(ระวังอยาใหฝาเกิดความเสียหาย)

* ใชไขควงหัวผาที่มีขนาดหัวกวาง (ขอแนะนำใหใชหัวกวางขนาด 5มม. หรือมากกวา)

กลองอะแดปเตอร 

(ชิ้นลาง)ไขควงหัวผา

กลองอะแดปเตอร 

(ชิ้นบน)

อยากดไขควงลงไปในรู

สำหรับสายไฟพวง

     อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย A

ชิ้นสวนหลักชิ้นสวนหลัก
อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย

POWER/ไฟพลังงาน (สีเขียว)
ไฟติดเมื่อเครื่องทำงาน

ไฟ AP (สีเหลือง)
ไฟติดเม่ือเช่ือมตอ

เขากับสมารทโฟนโดยตรง 

SETUP/ปุมตั้งคา

MODE/ปุมโหมด

ติดตั้งปลั๊กเชื่อมตอสายไฟพวง (สีขาว)

ติดตั้งสายไฟพวงไปยังตัวผลิตภัณฑ3

ติดตั้งปลั๊กเชื่อมตอไปยังดานที่มีชองเสียบสายไฟ 

นำกลองอะแดปเตอรออกมา (ชิ้นบน)2ติดตั้งอะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย 

เขากับตัวเครื่องภายใน
1

ปดเครื่องจายไฟเสมอเมื่อทำการติดตั้ง

(การสัมผัสกับชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได)

อันตราย

เปดฝา จับที่ 
สายไฟพวง

อุปกรณยึด ฉนวนชนิดทอ

ปลั๊กเชื่อมตอ

(สีขาว)

งานติดตั้งการติดตั้งการติดตั้ง

อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN 
ไรสาย (ผลิตภัณฑ อยูขางใน 

ตัวเครื่องภายใน)

ใชเมื่อเชื่อมตอเขากับ 
เราทเตอร (จุดเชื่อมตอ 
ระบบ LAN ไรสาย)

เปดโหมดตางๆ 

(RUN/AP) เมื่อกดลง

RUN/ไฟแสดงการทำงาน

(สีสม)

ไฟติดเมื่อกำลังเชื่อมตอกับเราทเตอร 

(จุดเชื่อมตอ ระบบ LAN ไรสาย)

 หากไมมีปลั๊กเชื่อมตอ “S21” สีขาว 

ใหติดตั้งแผงวงจรพิมพเขากับตัวเครื่อง

ภายในแยกตางหาก

เชื่อมตอที่ปลายของปลั๊กเชื่อมตอ 
โดยไมมีชองเสียบสายไฟ

ปลั๊กเชื่อมตอ

ติดตั้งไวดานในกลอง (ชิ้นลาง)

 เนื่องจากประเภทของผนังที่แตกตางกัน 
จึงมีความเปนไปไดที่อาจจะทำใหผนังเสียหาย 
และทำใหอะแดปเตอรรวงหลนได
กรุณาติดตั้งหลังจากที่ไดปรึกษากับลูกคาแลว

อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN 
ไรสาย (ภายนอก)

 ติดตั้งกลองอะแดปเตอร (ชิ้นบน) เพื่อใหงายตอการปลดออกเพื่อการซอมบำรุง

 หามติดตั้งไวภายนอกอาคารหรือในที่ใดๆ ที่อาจเปยกน้ำได 

 หามติดตั้งไวใกลกับสวนเซนเซอรของตัวเครื่องภายใน

หามยึดสกรูเขากับ

ตัวเครื่องภายใน

หามปดรูที่อยูดานบน

และดานลาง

นำตะแกรงดานหนาของตัวเครื่องภายในออกมา จากนั้นใหเชื่อมปลั๊กเชื่อมตอเขากับสายไฟพวง       

ไปยังปลั๊กเชื่อมตอ “S21” สีขาวที่อยูบนกลองสายไฟ

D

 ติดตั้งสายไฟพวง     เขากับตัวเครื่องภายในD

ชองเสียบสายไฟ

สายไฟพวงD

 สำหรับวิธีการนำตะแกรงดานหนาออกมา หรือการจัดวางสายไฟพวง 
      ใหดูคูมือการติดตั้งสำหรับเครื่องปรับอากาศรุนนั้นๆ

 (สายไฟพวง       สามารถเชื่อมตอเขากับสายไฟพวง HA ได)
D

D

นำแผงดานหนาบนออกมาจากตัวเครื่องภายใน และเปดฝา ใชนิ้วของคุณจับสายไฟพวงไว 
แลวดึงออกมา จากนั้นใหนำอุปกรณยึดออก และดึงฉนวนชนิดทอออกจากสายไฟพวง

 ดูคูมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของคุณสำหรับรายละเอียด

เรื่องการนำแผงดานหนาบนออกมา

สกรูยึดF เมื่อทำการติดเทปยึด E

เทปยึดE

 ยึดสายไฟพวงเขากับรองของกลองอะแดปเตอร (ชิ้นลาง)

A

D บางรุนจะมีสายไฟพวง      ติดตั้งภายในตัวเครื่องไวอยูแลว ในกรณีนี้ ใหเริ่มทำตั้งแตขั้นตอน B

 ในกรณีของ B

B

 ในกรณีของ A
ติดตั้งกลองอะแดปเตอร (ชิ้นลาง)

ขอมูลอางอิงเครื่อง MADE IN JAPAN/ผลิตในประเทศญี่ปุน, POWER SUPPLY/เครื่องจายไฟ, SER. NO./หมายเลขซีเรียล, 
MFG. DATE/วันที่ผลิต, DC/ไฟฟากระแสตรง, KEY/รหัสคีย

B

ยึดสายไฟพวงใหแนนและตรวจ

ดูใหแนใจ วาแรงจากภายนอก

ไมสามารถสงผานเขาไปได

ปลั๊กเชื่อมตอ

ชองเสียบสายไฟ

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบตัวเชื่อมตอ

ที่สายไฟพวงไวแนนหนาทุกทางแลว
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 (อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 ใชอ ุปกรณและชิ ้นสวนที ่กำหนดใหสำหรับการติดตั ้งเสมอ 

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคูมือการติดตั้งฉบับนี้อยางเครงครัด
(อาจทำใหตัวเครื่องตกหลน เกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 งานไฟฟาตองดำเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งคำแนะนำในคูมือ 
การติดตั้งฉบับนี้ ตองแนใจวาใชวงจรจายไฟโดยเฉพาะเทานั้น

 (อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 ปดเครื่องจายไฟเสมอเมื่อทำการติดตั้ง
 (การสัมผัสกับชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได)

 หามใชงานในสถานที่ที่เด็กเล็กสามารถเขาถึงได
(อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได)

เมื่อใชงาน:
 หามแกะ ดัดแปลง หรือซอมแซมชิ้นสวน
 (อาจกอใหเกิดอัคคีภัย ไฟฟาช็อต หรือการบาดเจ็บได)
 หามจับผลิตภัณฑนี้ขณะมือเปยก
 (อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)

 หามใหผลิตภัณฑนี้โดนน้ำ 
หรือใชงานระหวางการอาบน้ำหรือระหวางทำกิจกรรมที่ตองใชน้ำ
(อาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรืออัคคีภัยได)
 หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลกับอุปกรณทางการแพทยหรือใกลกับบุคคล

ที่ใสเครื่องกระตุนการเตนของหัวใจหรือเครื่องกระตุกหัวใจ 
ผลิตภัณฑนี้อาจกอใหเกิดการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาที่เปน
อันตรายตอชีวิตได
 หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลกับอุปกรณที่มีการควบคุมโดยอัตโนมัติ เชน 

ประตูอัตโนมัติ หรืออุปกรณเตือนอัคคีภัย
(อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากพฤติกรรมของอุปกรณที่ผิดพลาด)

 หยุดการเชื่อมตอของปลั๊กจายไฟเครื่องปรับอากาศทันที 
หากมีกลิ่นหรือเสียงที่ผิดปกติ เมื่อเครื่องทำงานรอนเกินไป 
หรือมีควันขึ้น 
(อาจกอใหเกิดอัคคีภัยหรือการทำงานที่ผิดปกติได)
 แจงผูจัดจำหนายของคุณใหมาทำการตรวจสอบ
 หยุดการเชื่อมตอของปลั๊กจายไฟเครื่องปรับอากาศหากผลิตภัณฑ

ตกหลน หรือกลองไดรับความเสียหาย
(อาจกอใหเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อตได)
 แจงผูจัดจำหนายของคุณใหมาทำการตรวจสอบ

เมื่อทำการติดตั้ง:
 หามติดตั้งในสถานที่ที่อาจมีการรั่วไหลของกาซไวไฟ
 (อาจกอใหเกิดอัคคีภัยได)

 จับที่ตัวเชื่อมตอใหแนนเมื่อทำการถอดสายไฟเชื่อมตอออกจาก
เตารับ
(มิฉะนั้นอาจเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟาช็อตได)

เมื่อใชงาน:

 หามใชผลิตภัณฑนี้ใกลเตาไมโครเวฟ
(อาจสงผลกระทบตอการเชื่อมตอระบบ LAN ไรสายได)

 กรุณาเก็บสติกเกอรที่อยูในแผนหรือติดไวบนอะแดปเตอร1

 หามใชสายตอพวงหรือสายไฟอื่นๆ
 บางรุนจะมีสายนี้ติดตั้งภายในตัวเครื่องไวอยูแลว

2

คูมือการติดตั้งอะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย
[BRP072A42]

3P381857-2C
M14B179A

URL

เว็บไซต:

ตรวจสอบวาในบรรจุภัณฑของคุณมีอุปกรณตางๆ เหลานี้อยูครบหรือไม

http://www.daikinthai.com/dmobile/index.html

สำหรับรายละเอียดดานคุณสมบัติ วิธีการตั้งคา และคำถาม 
ที่พบบอย ใหดูที่หนาเว็บไซตของเรา

1 ชุด (หลายภาษา)

คูมือการติดตั้งC

1 แผน

สติกเกอรหมายเลข
ซีเรียล

B
1

อะแดปเตอรเชื่อมตอ
ระบบ LAN ไรสาย

A

1 ชิ้น

เทปยึดE

2 ชิ้น

สกรูยึดF

1 ชิ้น

2

สายไฟพวง (1.6 ม.)D

กดไขควงหัวผา* เขาไปในรองที่อยูระหวางฝาชิ้นบนและชิ้นลางเพื่อปลดออก 

(ระวังอยาใหฝาเกิดความเสียหาย)

* ใชไขควงหัวผาที่มีขนาดหัวกวาง (ขอแนะนำใหใชหัวกวางขนาด 5มม. หรือมากกวา)

กลองอะแดปเตอร 

(ชิ้นลาง)ไขควงหัวผา

กลองอะแดปเตอร 

(ชิ้นบน)

อยากดไขควงลงไปในรู

สำหรับสายไฟพวง

     อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย A

ชิ้นสวนหลักชิ้นสวนหลัก
อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย

POWER/ไฟพลังงาน (สีเขียว)
ไฟติดเมื่อเครื่องทำงาน

ไฟ AP (สีเหลือง)
ไฟติดเม่ือเช่ือมตอ

เขากับสมารทโฟนโดยตรง 

SETUP/ปุมตั้งคา

MODE/ปุมโหมด

ติดตั้งปลั๊กเชื่อมตอสายไฟพวง (สีขาว)

ติดตั้งสายไฟพวงไปยังตัวผลิตภัณฑ3

ติดตั้งปลั๊กเชื่อมตอไปยังดานที่มีชองเสียบสายไฟ 

นำกลองอะแดปเตอรออกมา (ชิ้นบน)2ติดตั้งอะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย 

เขากับตัวเครื่องภายใน
1

ปดเครื่องจายไฟเสมอเมื่อทำการติดตั้ง

(การสัมผัสกับชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตได)

อันตราย

เปดฝา จับที่ 
สายไฟพวง

อุปกรณยึด ฉนวนชนิดทอ

ปลั๊กเชื่อมตอ

(สีขาว)

งานติดตั้งการติดตั้งการติดตั้ง

อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN 
ไรสาย (ผลิตภัณฑ อยูขางใน 

ตัวเครื่องภายใน)

ใชเมื่อเชื่อมตอเขากับ 
เราทเตอร (จุดเชื่อมตอ 
ระบบ LAN ไรสาย)

เปดโหมดตางๆ 

(RUN/AP) เมื่อกดลง

RUN/ไฟแสดงการทำงาน

(สีสม)

ไฟติดเมื่อกำลังเชื่อมตอกับเราทเตอร 

(จุดเชื่อมตอ ระบบ LAN ไรสาย)

 หากไมมีปลั๊กเชื่อมตอ “S21” สีขาว 

ใหติดตั้งแผงวงจรพิมพเขากับตัวเครื่อง

ภายในแยกตางหาก

เชื่อมตอที่ปลายของปลั๊กเชื่อมตอ 
โดยไมมีชองเสียบสายไฟ

ปลั๊กเชื่อมตอ

ติดตั้งไวดานในกลอง (ชิ้นลาง)

 เนื่องจากประเภทของผนังที่แตกตางกัน 
จึงมีความเปนไปไดที่อาจจะทำใหผนังเสียหาย 
และทำใหอะแดปเตอรรวงหลนได
กรุณาติดตั้งหลังจากที่ไดปรึกษากับลูกคาแลว

อะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN 
ไรสาย (ภายนอก)

 ติดตั้งกลองอะแดปเตอร (ชิ้นบน) เพื่อใหงายตอการปลดออกเพื่อการซอมบำรุง

 หามติดตั้งไวภายนอกอาคารหรือในที่ใดๆ ที่อาจเปยกน้ำได 

 หามติดตั้งไวใกลกับสวนเซนเซอรของตัวเครื่องภายใน

หามยึดสกรูเขากับ

ตัวเครื่องภายใน

หามปดรูที่อยูดานบน

และดานลาง

นำตะแกรงดานหนาของตัวเครื่องภายในออกมา จากนั้นใหเชื่อมปลั๊กเชื่อมตอเขากับสายไฟพวง       

ไปยังปลั๊กเชื่อมตอ “S21” สีขาวที่อยูบนกลองสายไฟ

D

 ติดตั้งสายไฟพวง     เขากับตัวเครื่องภายในD

ชองเสียบสายไฟ

สายไฟพวงD

 สำหรับวิธีการนำตะแกรงดานหนาออกมา หรือการจัดวางสายไฟพวง 
      ใหดูคูมือการติดตั้งสำหรับเครื่องปรับอากาศรุนนั้นๆ

 (สายไฟพวง       สามารถเชื่อมตอเขากับสายไฟพวง HA ได)
D

D

นำแผงดานหนาบนออกมาจากตัวเครื่องภายใน และเปดฝา ใชนิ้วของคุณจับสายไฟพวงไว 
แลวดึงออกมา จากนั้นใหนำอุปกรณยึดออก และดึงฉนวนชนิดทอออกจากสายไฟพวง

 ดูคูมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศของคุณสำหรับรายละเอียด

เรื่องการนำแผงดานหนาบนออกมา

สกรูยึดF เมื่อทำการติดเทปยึด E

เทปยึดE

 ยึดสายไฟพวงเขากับรองของกลองอะแดปเตอร (ชิ้นลาง)

A

D บางรุนจะมีสายไฟพวง      ติดตั้งภายในตัวเครื่องไวอยูแลว ในกรณีนี้ ใหเริ่มทำตั้งแตขั้นตอน B

 ในกรณีของ B

B

 ในกรณีของ A
ติดตั้งกลองอะแดปเตอร (ชิ้นลาง)

ขอมูลอางอิงเครื่อง MADE IN JAPAN/ผลิตในประเทศญี่ปุน, POWER SUPPLY/เครื่องจายไฟ, SER. NO./หมายเลขซีเรียล, 
MFG. DATE/วันที่ผลิต, DC/ไฟฟากระแสตรง, KEY/รหัสคีย

B

ยึดสายไฟพวงใหแนนและตรวจ

ดูใหแนใจ วาแรงจากภายนอก

ไมสามารถสงผานเขาไปได

ปลั๊กเชื่อมตอ

ชองเสียบสายไฟ

ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบตัวเชื่อมตอ

ที่สายไฟพวงไวแนนหนาทุกทางแลว

3P381857-2C.indd   1 09-Aug-16   8:37:14 AM



ปุม 
[MODE]

ประกอบกลองอะแดปเตอรกลับในสภาพเดิม4

ตรวจสอบวา 

สายไฟพวงนั้น 

ถูกยึดไวแนนดีแลว

คลิปดานบนสุด

ของฝาชิ้นลาง

[เกี่ยวกับ SSID และ KEY]

ลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมส่ิงตอไปน้ี้ี

แตะ [D-Mobile] ที่ถูกติดตั้งไว

 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อทำการตั้งคาและเพื่อใชงาน

5

สำหรับ iPhone/iPad
(1) เปด [App Store]

(2) คนหา [D-Mobile]

(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง

สำหรับ โทรศัพท/แท็บเล็ต 

ระบบปฏิบัติการ Android
(1) เปด [Google Play]

(2) คนหา [D-Mobile]

(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง

ปุม WPS

กดปุม [WPS] ที่อยูบนเราทเตอร (จุดเชื่อมตอ 

ระบบ LAN ไรสาย) คางไว

 การทำงานของ [WPS] จะแตกตางกันไป 

โดยขึ้นอยูกับเราทเตอร (จุดเชื่อมตอ 

ระบบ LAN ไรสาย) กรุณาดูเอกสารที่ 

มีมาใหกับเราทเตอรสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

2

การกำหนดคาการกำหนดคา

การตั้งคาสามารถทำไดงาย หากมีปุม [WPS] อยูบน 

เราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย)
การต้ังคาอยางงาย

ตรวจสอบวาไฟ [RUN] กระพริบอยู

 หาก [AP] กระพริบหรือมีไฟติดอยู ใหกดปุม 

[MODE] บนอะแดปเตอร WLAN 

คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวา ไฟ [RUN] จะติด

1

วิธีการติดตั้งโปรแกรม D-Mobile

สวนการตั้งคา
การเชื่อมตอ

[หมายเหตุ]

ใสอะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย 

เขากับตัวเครื่องภายใน
5

6

 เม่ือทำการเปดเคร่ือง ใหติดต้ัง 
กลองอะแดปเตอร (ช้ินบน) เสมอ

ปดอะแดปเตอรดวยการแขวนดานบนสุดของ

ฝาช้ินบนไวท่ีคลิปดานบนสุดของฝาช้ินลาง

เปดเคร่ือง รอจนกวาการต้ังคาเร่ิมตนจะเสร็จส้ิน 

(แผงดานลางตองปดอยู) เปดฝา นำอะแดปเตอร WLAN ออกมา 

และตรวจสอบวาไฟ [POWER] ของผลิตภัณฑน้ีติดแลว 

หลังตรวจสอบเสร็จแลว ใหนำอะแดปเตอร WLAN 

กลับไปไวในตัวเคร่ืองและปดฝา

 สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต

(โปรดศึกษาขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับไดจากเว็บไซตของเรา)

 อุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต

(โมเด็ม/เราทเตอร หรืออุปกรณที่คลายคลึงกัน)

 จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย

(ชองทางที่ใชเชื่อมตอระบบ LAN ไรสายใชไดตั้งแตชองทางที่ 1 ถึงชองทางที่ 11)

 [โปรแกรม D-Mobile] (ไมมีคาใชจาย)

[SSID] และ [KEY] ที่แสดงอยูบนสติกเกอรหมายเลขซีเรียล     เปนสิ่งจำเปนเมื่อทำการเชื่อมตอเครื่องปรับอากาศ

เขากับสมารทโฟนโดยการใชระบบ LAN ไรสาย

B ติดสติกเกอรหมายเลขซีเรียล      ไวที่นี่และจัดเก็บไว

ในที่ปลอดภัย

จับกลองอะแดปเตอรดวยนิ้วมือของคุณ ใสมันกลับเขาไปใน 
ตัวเครื่องภายในและปดฝา

 ในกรณีของ B

B

ปด

ปดฝากอน 
การใชงานตัวเครื่อง

ขอควรระวัง

กดปุม [SETUP] ที่อะแดปเตอร WLAN คางไวประมาณ 2 วินาที

 ไฟ [RUN] ที่อะแดปเตอร WLAN จะกระพริบถี่ขึ้น 

เมื่ออะแดปเตอร WLAN และเราทเตอร (จุดเชื่อมตอ ระบบ LAN ไรสาย) 

ถูกเชื่อมตออยู ไฟนี้จะติด หากคุณไมสามารถเชื่อมตอได 

กรุณาลองอีกครั้งตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ของ “การตั้งคาอยางงาย”

(เปนไปไดวาอาจไมสามารถทำ “การตั้งคาอยางงาย” ได

ซึ่งขึ้นอยูกับความเขากันไดของเราทเตอร) 

3

เชื่อมตอสมารทโฟน (หรือแท็บเล็ต) และเราทเตอร

(จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย)

 การเชื่อมตออาจทำไดโดยการเลือก SSID สำหรับเราทเตอร 

(จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) ของคุณจาก 

“Wi-Fi” ในการตั้งคาของสมารทโฟน และกรอก 
รหัสผานของเราทเตอร

4

กลองอะแดปเตอร

 หากมีการอัปเกรดอะแดปเตอรของคุณ ไอคอนแจงเตือนรูป “    ” จะแสดงขึ้นมาบนหนาจอการทำงานของตัวเครื่อง

 แตะเพื่ออัปเกรดเฟรมแวรของคุณ

หากมีการอัปเกรดอะแดปเตอรของคุณ ไอคอนแจงเตือนรูป “    ” จะแสดง

กดจนกวาคุณ จะไดยินเสียงคลิก

แตะที่แอป [D-Mobile] ที่ติดตั้งไวแลวเพื่อเริ่มตน3

เชื่อมตอสมารทโฟน (แท็บเล็ต) และเราทเตอร 

(จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) จากนั้นใหเริ่มตนใชงาน [D-Mobile]
5

 ศึกษาขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 ของ “การตั้งคาอยางงาย”

1 ตรวจสอบวาไฟ [AP] สวาง (อยางตอเนื่อง)

หากไฟ [AP] ไมติด ใหกดปุม [MODE] 

บนอะแดปเตอรคางไวประมาณ 2 วินาที 

เพื่อใหไฟ [AP] สวางขึ้นทันที (อยางตอเนื่อง) 

(สวางประมาณ 10 วินาที)

เชื่อมตอสมารทโฟน (แท็บเล็ต) เขากับอะแดปเตอรโดยตรง

ผานระบบ LAN ไรสาย
 เปดรายชื่อเครือขาย Wi-Fi ของสมารทโฟนขึ้นมา แลวเลือก [SSID] (DaikinAP *****) 

ที่แสดงบนสติกเกอรหมายเลขซีเรียล     หรืออะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย   

แลวจากนั้นใหกรอก [KEY] ลงไป

B A

2

ปุม 

[MODE]

(4) ปฏิบัติตามคำแนะนำหนาจอจากตรงนี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการตั้งคา

(5) หลังจากดำเนินการตั้งคาตามขางตน รวมถึงผลิตภัณฑและเราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) 

ไดเชื่อมตอกันแลว ไฟ [RUN] จะติดขึ้นมา

หากไฟกระพริบเปนเวลา 1 นาทีหรือนานกวา ใหตรวจสอบไฟของเราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN 

ไรสาย) ชื่อเครือขาย และรหัสผาน รวมถึงเริ่มตนจากขั้นตอนแรกใหมอีกครั้งหนึ่ง

* สำหรับการตั้งคาการเชื่อมตอดวยตนเอง ใหแตะ 

[Advanced network settings] (การตั้งคาเครือขายขั้นสูง) 

จากนั้นใหปด [Automatic IP address (DHCP)] 

(ไอพีแอดเดรสโดยอัตโนมัติ (DHCP)) แลวกรอกขอมูล 

ที่จำเปนสำหรับเราเตอรสัญญาณ Wi-Fi หลังจากนั้น 

ใหแตะ [    ] แลวแตะ [Connect] (เชื่อมตอ) บนหนาจอ 

การเชื่อมตอไรสาย ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ 

แลวดำเนินการตอตามขั้นตอน (5)

ใหแตะ [    ] แลวแตะ [Connect] (เชื่อมตอ) บนหนาจอ 

ทำการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสาย4

(2) เลือกเครือขาย

 ในบานจากรายชื่อ

(1) แตะ [Configure the 

 wireless connection] 

 (การตั้งคาเพื่อ

 การเชื่อมตอไรสาย)

 ขั้นตอนทั้งหมดจะแสดงใหเห็นโดยการใช iOS

 หนาจออาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากหนาจอในแอปที่ติดตั้งไวแสดงผลแตกตางไปจากหนาจอในภาพประกอบของคูมือการติดตั้งฉบับนี้ ใหศึกษาจากเว็บไซต

(3) 

ปอนรหัสผาน 

แตะ [Connect] (เชื่อมตอ)

2

1

*

ตารางดานลางน้ีแสดงคำอธิบายอยางยอถึงวิธีการจัดการกับปญหาหรือความไมแนนอนเม่ือคุณติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหรือทำการต้ังคาการเช่ือมตอ
ตรวจสอบรายละเอียดไดจากเว็บไซตของเรา

หากไมสามารถทำการเชื่อมตอได เพียงใช [WPS] เชื่อมตอ โดยการใชวิธีตอไปนี้รายละเอียดการตั้งคา

3P381857-2C

เมื่อเกิดเหตุการณนี้ขึ้น คำอธิบายและสิ่งที่ตองตรวจสอบ

ไมมีไฟดวงไหนติดเลย  ตรวจสอบการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศทำงานไมถูกตอง

 ปดเครื่องปรับอากาศและเปดใหมอีกครั้ง

หากคุณหาระบบ 

(เครื่องปรับอากาศ) 

บนหนาจอรายการไมเจอ 

แสดงวาติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม

ถูกตอง

ไฟที่ผลิตภัณฑจะดับลง

 ตรวจสอบวาไฟ [RUN] ติดอยู

 ตรวจสอบวาเปดเครื่องแลว

 ทำการตั้งคาอยางงายหรือการตั้งคาแบบละเอียดอีกครั้ง

 ยายเราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) เขาไปใกลผลิตภัณฑมากขึ้น

 เปนไปไดวาคุณกำลังใชสมารทโฟน จุดเชื่อมตอ หรือเราทเตอรไรสายที่ระบบไมรองรับ

ตรวจสอบรายละเอียดไดจากเว็บไซตของเรา

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีความ

สอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

Complies with
IDA Standards

DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

การแกไขปญหาการแกไขปญหา

3P381857-2C.indd   2 09-Aug-16   8:37:17 AM



ปุม 
[MODE]

ประกอบกลองอะแดปเตอรกลับในสภาพเดิม4

ตรวจสอบวา 

สายไฟพวงนั้น 

ถูกยึดไวแนนดีแลว

คลิปดานบนสุด

ของฝาชิ้นลาง

[เกี่ยวกับ SSID และ KEY]

ลูกคาเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมส่ิงตอไปน้ี้ี

แตะ [D-Mobile] ที่ถูกติดตั้งไว

 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อทำการตั้งคาและเพื่อใชงาน

5

สำหรับ iPhone/iPad
(1) เปด [App Store]

(2) คนหา [D-Mobile]

(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง

สำหรับ โทรศัพท/แท็บเล็ต 

ระบบปฏิบัติการ Android
(1) เปด [Google Play]

(2) คนหา [D-Mobile]

(3) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้ง

ปุม WPS

กดปุม [WPS] ที่อยูบนเราทเตอร (จุดเชื่อมตอ 

ระบบ LAN ไรสาย) คางไว

 การทำงานของ [WPS] จะแตกตางกันไป 

โดยขึ้นอยูกับเราทเตอร (จุดเชื่อมตอ 

ระบบ LAN ไรสาย) กรุณาดูเอกสารที่ 

มีมาใหกับเราทเตอรสำหรับขอมูลเพิ่มเติม

2

การกำหนดคาการกำหนดคา

การตั้งคาสามารถทำไดงาย หากมีปุม [WPS] อยูบน 

เราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย)
การต้ังคาอยางงาย

ตรวจสอบวาไฟ [RUN] กระพริบอยู

 หาก [AP] กระพริบหรือมีไฟติดอยู ใหกดปุม 

[MODE] บนอะแดปเตอร WLAN 

คางไวประมาณ 2 วินาทีจนกวา ไฟ [RUN] จะติด

1

วิธีการติดตั้งโปรแกรม D-Mobile

สวนการตั้งคา
การเชื่อมตอ

[หมายเหตุ]

ใสอะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย 

เขากับตัวเครื่องภายใน
5

6

 เม่ือทำการเปดเคร่ือง ใหติดต้ัง 
กลองอะแดปเตอร (ช้ินบน) เสมอ

ปดอะแดปเตอรดวยการแขวนดานบนสุดของ

ฝาช้ินบนไวท่ีคลิปดานบนสุดของฝาช้ินลาง

เปดเคร่ือง รอจนกวาการต้ังคาเร่ิมตนจะเสร็จส้ิน 

(แผงดานลางตองปดอยู) เปดฝา นำอะแดปเตอร WLAN ออกมา 

และตรวจสอบวาไฟ [POWER] ของผลิตภัณฑน้ีติดแลว 

หลังตรวจสอบเสร็จแลว ใหนำอะแดปเตอร WLAN 

กลับไปไวในตัวเคร่ืองและปดฝา

 สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต

(โปรดศึกษาขอมูลลาสุดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่รองรับไดจากเว็บไซตของเรา)

 อุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต

(โมเด็ม/เราทเตอร หรืออุปกรณที่คลายคลึงกัน)

 จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย

(ชองทางที่ใชเชื่อมตอระบบ LAN ไรสายใชไดตั้งแตชองทางที่ 1 ถึงชองทางที่ 11)

 [โปรแกรม D-Mobile] (ไมมีคาใชจาย)

[SSID] และ [KEY] ที่แสดงอยูบนสติกเกอรหมายเลขซีเรียล     เปนสิ่งจำเปนเมื่อทำการเชื่อมตอเครื่องปรับอากาศ

เขากับสมารทโฟนโดยการใชระบบ LAN ไรสาย

B ติดสติกเกอรหมายเลขซีเรียล      ไวที่นี่และจัดเก็บไว

ในที่ปลอดภัย

จับกลองอะแดปเตอรดวยนิ้วมือของคุณ ใสมันกลับเขาไปใน 
ตัวเครื่องภายในและปดฝา

 ในกรณีของ B

B

ปด

ปดฝากอน 
การใชงานตัวเครื่อง

ขอควรระวัง

กดปุม [SETUP] ที่อะแดปเตอร WLAN คางไวประมาณ 2 วินาที

 ไฟ [RUN] ที่อะแดปเตอร WLAN จะกระพริบถี่ขึ้น 

เมื่ออะแดปเตอร WLAN และเราทเตอร (จุดเชื่อมตอ ระบบ LAN ไรสาย) 

ถูกเชื่อมตออยู ไฟนี้จะติด หากคุณไมสามารถเชื่อมตอได 

กรุณาลองอีกครั้งตั้งแตขั้นตอนที่ 1 ของ “การตั้งคาอยางงาย”

(เปนไปไดวาอาจไมสามารถทำ “การตั้งคาอยางงาย” ได

ซึ่งขึ้นอยูกับความเขากันไดของเราทเตอร) 

3

เชื่อมตอสมารทโฟน (หรือแท็บเล็ต) และเราทเตอร

(จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย)

 การเชื่อมตออาจทำไดโดยการเลือก SSID สำหรับเราทเตอร 

(จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) ของคุณจาก 

“Wi-Fi” ในการตั้งคาของสมารทโฟน และกรอก 
รหัสผานของเราทเตอร

4

กลองอะแดปเตอร

 หากมีการอัปเกรดอะแดปเตอรของคุณ ไอคอนแจงเตือนรูป “    ” จะแสดงขึ้นมาบนหนาจอการทำงานของตัวเครื่อง

 แตะเพื่ออัปเกรดเฟรมแวรของคุณ

หากมีการอัปเกรดอะแดปเตอรของคุณ ไอคอนแจงเตือนรูป “    ” จะแสดง

กดจนกวาคุณ จะไดยินเสียงคลิก

แตะที่แอป [D-Mobile] ที่ติดตั้งไวแลวเพื่อเริ่มตน3

เชื่อมตอสมารทโฟน (แท็บเล็ต) และเราทเตอร 

(จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) จากนั้นใหเริ่มตนใชงาน [D-Mobile]
5

 ศึกษาขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 ของ “การตั้งคาอยางงาย”

1 ตรวจสอบวาไฟ [AP] สวาง (อยางตอเนื่อง)

หากไฟ [AP] ไมติด ใหกดปุม [MODE] 

บนอะแดปเตอรคางไวประมาณ 2 วินาที 

เพื่อใหไฟ [AP] สวางขึ้นทันที (อยางตอเนื่อง) 

(สวางประมาณ 10 วินาที)

เชื่อมตอสมารทโฟน (แท็บเล็ต) เขากับอะแดปเตอรโดยตรง

ผานระบบ LAN ไรสาย
 เปดรายชื่อเครือขาย Wi-Fi ของสมารทโฟนขึ้นมา แลวเลือก [SSID] (DaikinAP *****) 

ที่แสดงบนสติกเกอรหมายเลขซีเรียล     หรืออะแดปเตอรเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย   

แลวจากนั้นใหกรอก [KEY] ลงไป

B A

2

ปุม 

[MODE]

(4) ปฏิบัติตามคำแนะนำหนาจอจากตรงนี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นการตั้งคา

(5) หลังจากดำเนินการตั้งคาตามขางตน รวมถึงผลิตภัณฑและเราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) 

ไดเชื่อมตอกันแลว ไฟ [RUN] จะติดขึ้นมา

หากไฟกระพริบเปนเวลา 1 นาทีหรือนานกวา ใหตรวจสอบไฟของเราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN 

ไรสาย) ชื่อเครือขาย และรหัสผาน รวมถึงเริ่มตนจากขั้นตอนแรกใหมอีกครั้งหนึ่ง

* สำหรับการตั้งคาการเชื่อมตอดวยตนเอง ใหแตะ 

[Advanced network settings] (การตั้งคาเครือขายขั้นสูง) 

จากนั้นใหปด [Automatic IP address (DHCP)] 

(ไอพีแอดเดรสโดยอัตโนมัติ (DHCP)) แลวกรอกขอมูล 

ที่จำเปนสำหรับเราเตอรสัญญาณ Wi-Fi หลังจากนั้น 

ใหแตะ [    ] แลวแตะ [Connect] (เชื่อมตอ) บนหนาจอ 

การเชื่อมตอไรสาย ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ 

แลวดำเนินการตอตามขั้นตอน (5)

ใหแตะ [    ] แลวแตะ [Connect] (เชื่อมตอ) บนหนาจอ 

ทำการตั้งคาการเชื่อมตอแบบไรสาย4

(2) เลือกเครือขาย

 ในบานจากรายชื่อ

(1) แตะ [Configure the 

 wireless connection] 

 (การตั้งคาเพื่อ

 การเชื่อมตอไรสาย)

 ขั้นตอนทั้งหมดจะแสดงใหเห็นโดยการใช iOS

 หนาจออาจมีการเปลี่ยนแปลงได หากหนาจอในแอปที่ติดตั้งไวแสดงผลแตกตางไปจากหนาจอในภาพประกอบของคูมือการติดตั้งฉบับนี้ ใหศึกษาจากเว็บไซต

(3) 

ปอนรหัสผาน 

แตะ [Connect] (เชื่อมตอ)

2

1

*

ตารางดานลางน้ีแสดงคำอธิบายอยางยอถึงวิธีการจัดการกับปญหาหรือความไมแนนอนเม่ือคุณติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหรือทำการต้ังคาการเช่ือมตอ
ตรวจสอบรายละเอียดไดจากเว็บไซตของเรา

หากไมสามารถทำการเชื่อมตอได เพียงใช [WPS] เชื่อมตอ โดยการใชวิธีตอไปนี้รายละเอียดการตั้งคา

3P381857-2C

เมื่อเกิดเหตุการณนี้ขึ้น คำอธิบายและสิ่งที่ตองตรวจสอบ

ไมมีไฟดวงไหนติดเลย  ตรวจสอบการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศทำงานไมถูกตอง

 ปดเครื่องปรับอากาศและเปดใหมอีกครั้ง

หากคุณหาระบบ 

(เครื่องปรับอากาศ) 

บนหนาจอรายการไมเจอ 

แสดงวาติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม

ถูกตอง

ไฟที่ผลิตภัณฑจะดับลง

 ตรวจสอบวาไฟ [RUN] ติดอยู

 ตรวจสอบวาเปดเครื่องแลว

 ทำการตั้งคาอยางงายหรือการตั้งคาแบบละเอียดอีกครั้ง

 ยายเราทเตอร (จุดเชื่อมตอระบบ LAN ไรสาย) เขาไปใกลผลิตภัณฑมากขึ้น

 เปนไปไดวาคุณกำลังใชสมารทโฟน จุดเชื่อมตอ หรือเราทเตอรไรสายที่ระบบไมรองรับ

ตรวจสอบรายละเอียดไดจากเว็บไซตของเรา

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีความ

สอดคลองตามขอกำหนดของ กทช.

Complies with
IDA Standards

DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

การแกไขปญหาการแกไขปญหา
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