
Các biện pháp an toàn
Không thực 
hiện

Đảm bảo tuân thủ 
theo hướng dẫn.

 Những điều sau đây mô tả ý nghĩa của các biểu tượng hình ảnh được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.

 Để tiến hành chạy thử nghiệm máy điều hòa không khí, hoàn thành theo hướng dẫn 
lắp đặt dành cho máy điều hòa không khí.

Các phụ kiện

Chú ý

Đưa tài liệu hướng dẫn lắp đặt cho khách hàng khi việc lắp đặt hoàn tất.

Các biện pháp an toànCác biện pháp an toàn

Các tình huống có thể dẫn đến 
hư hại hoặc chấn thương.

Các phụ kiệnCác phụ kiện

Các tình huống có thể dẫn đến thiệt mạng 
hoặc chấn thương nghiêm trọng.Cảnh báo

Khi lắp đặt:
 Yêu cầu lắp đặt bởi đại lý hoặc nhân viên kỹ thuật.
 (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
 Luôn sử dụng những phụ kiện và linh kiện được chỉ 

định để lắp đặt. Hãy chắc chắn tuân theo những chỉ 
dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.

 (Có thể làm thiết bị rơi, sốc điện hoặc cháy.)
 Việc thi công điện phải được thực hiện theo các quy 

định của địa phương hoặc quốc gia có liên quan và 
theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt 
này. Luôn sử dụng mạch chuyên dụng.

 (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
 Luôn tắt nguồn điện khi lắp đặt.
 (Chạm vào các bộ phận điện có thể gây sốc điện.)

Khi sử dụng:
 Không tháo rời, thay đổi, hoặc sửa chữa.
 (Có thể gây cháy, sốc điện hoặc chấn thương.)
 Không sử dụng sản phẩm này khi tay đang ướt.
 (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)

 Không để sản phẩm bị ướt hoặc sử dụng sản phẩm 
khi đang tắm hoặc các hoạt động tương tự sử dụng 
nước.
(Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
 Không sử dụng sản phẩm này gần thiết bị y tế hoặc 

những người đang sử dụng máy tạo nhịp tim hay máy 
khử rung. Sản phẩm này có thể gây ra nhiễu điện từ 
đe dọa đến tính mạng.
 Không sử dụng sản phẩm này gần thiết bị điều khiển 

tự động như cửa tự động hay thiết bị báo cháy tự 
động.
(Có thể gây ra tai nạn do sử dụng thiết bị không 
đúng.)

 Ngắt kết nối ổ cắm điện của máy điều hòa không khí 
ngay lập tức nếu có mùi hoặc âm thanh bất thường, 
khi điều hòa quá nóng, hoặc bốc khói. 
(Có thể gây hỏa hoạn hoặc hỏng hóc.)
 Yêu cầu đại lý kiểm tra.
 Ngắt kết nối ổ cắm điện của máy điều hòa không khí 

nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ bị hư hỏng.
(Có thể gây hỏa hoạn hoặc sốc điện.)
 Yêu cầu đại lý kiểm tra.

Khi lắp đặt:
 Không lắp đặt tại nơi có thể xảy ra rò rỉ khí dễ cháy.
 (Có thể gây hỏa hoạn.)

 Nắm chặt đầu nối khi ngắt dây nối khỏi ổ cắm.
 (Nếu không hỏa hoạn hoặc sốc điện có thể xảy ra.)

Khi sử dụng:
 Không sử dụng tại nơi trẻ em có thể tiếp cận.
 (Có thể gây chấn thương.)

 Không sử dụng sản phẩm này gần lò vi sóng.
 (Điều này có thể ảnh hưởng đến kết nối mạng không dây.)

 Gắn vào miếng dán đính kèm ở mặt sau tờ hướng dẫn này và giữ cẩn thận.1
 Không sử dụng dây dẫn kéo dài hoặc các loại dây khác.
 Một vài model đã có dây dẫn được lắp đặt sẵn tại dàn lạnh.
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Tài liệu hướng
 dẫn Lắp đặt

Bộ kết nối mạng không dây
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URL

Trang web:

Kiểm tra xem những phụ kiện sau đây đã bao gồm trong bộ sản phẩm của bạn hay chưa.

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

 Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật, phương 
 pháp cài đặt, và Hỏi đáp, hãy xem trang web của 
 chúng tôi.

1 bộ (đa ngôn ngữ)

 Tài liệu hướng 
 dẫn lắp đặt
C

1 bản

  Nhãn dính số 
  sê-ri
B

1
 Bộ kết nối mạng 

không dây
A

1 cái

 Băng kẹp chặtE

2 chiếc

 Ốc vítF

1 cái

2
 Dây nối (1,6 m)D

Các thành phần chínhCác thành phần chính
Bộ kết nối mạng không dây

sáng khi đang chạy.

Đèn AP (màu vàng)
sáng khi được kết nối trực 
tiếp với điện thoại thông minh. 

Nút SETUP/CÀI ĐẶT

Nút MODE/CHẾ ĐỘ

Gắn đầu nối dây nối (màu trắng).
Gắn dây nối với sản phẩm.3

Gắn đầu nối ở phía có neo dây. 

Tháo bỏ nắp bộ kết nối (phía trên).2Gắn bộ kết nối mạng không dây với dàn lạnh.1

Luôn tắt nguồn cấp điện khi lắp đặt.
(Chạm vào các bộ phận điện có thể gây sốc điện.)

Nguy hiểm

Mở cửa Giữ lấy dây nối

Đai Ống cách điện

Đầu nối
(màu trắng)

Công việc 
Lắp đặt

Lắp đặtLắp đặt

Bộ kết nối mạng không 
dây (sản phẩm bên trong 
dàn lạnh)

Sử dụng khi kết nối 
với bộ định tuyến 
(Điểm kết nối mạng 
không dây).

chuyển chế độ 
(RUN/AP) khi giữ.

sáng khi đang kết 
nối tới bộ định tuyến 
(Điểm kết nối mạng
không dây).

 Nếu không có đầu nối “S21” 
màu trắng, hãy lắp đặt bảng 
mạch in riêng rẽ vào dàn lạnh.

Kết nối đầu mút của đầu nối 
mà không cần neo dây.

Đầu nối

Gắn vào bên trong vỏ (phía dưới).

Tùy thuộc vào kiểu tường, có khả năng làm 
hỏng tường, và bộ điều hợp bị rơi.
Vui lòng lắp đặt sau khi tham khảo với 
khách hàng.

Bộ kết nối mạng không 
dây (Bên ngoài)

Tài liệu tham khảo 
cho biển cảnh báo

MADE IN JAPAN/Sản xuất tại Nhật Bản, POWER SUPPLY/Bộ nguồn, SER. NO./Số sê-ri 
MFG. DATE/ngày sản xuất, DC/Điện một chiều, KEY/Mã phím

 Lắp đặt nắp bộ kết nối (phía trên) để có thể tháo gỡ một cách dễ 
dàng khi bảo trì.

 Không lắp đặt ngoài trời hay bất kỳ nơi nào có khả năng bị ướt. 
 Không lắp đặt thiết bị gần bộ phận cảm biến của dàn lạnh.

Không 
bắt chặt 
vít vào 
dàn lạnh.

Không chặn các 
lỗ phía trên và 
phía dưới.

Tháo bỏ lưới chắn phía trước của dàn lạnh, sau đó kết nối đầu nối dây 
nối      với đầu nối “S21” màu trắng trên hộp dây điện.D

D Gắn dây nối      với dàn lạnh.

Neo dây

Dây nốiD

 Để biết hướng dẫn cách thảo bỏ lưới chắn phía trước hoặc dẫn dây 
nối       vào vị trí, xem tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa không 
khí cụ thể. (Dây nối      có thể kết nối với dây nối HA.)

D
D

Tháo tấm chắn trước phía trên của dàn lạnh và mở cửa, giữ lấy dây nối 
bằng ngón tay và kéo ra, sau đó tháo đai và kéo ống cách nhiệt ra khỏi 
dây nối.
 Tham khảo tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa không khí để biết 

thêm chi tiết về cách tháo tấm chắn trước phía trên.

Ốc vítF Khi gắn băng kẹp chặt E

Băng kẹp chặtE

 Bắt chặt dây nối với khấc trong nắp bộ kết nối (phía dưới).

B

A

D Một vài model đã có dây nối      được lắp đặt sẵn trong dàn lạnh. 
Trong trường hợp này vui lòng thực hiện từ bước      .B

 Trong trường hợp B

B

 Trong trường hợp A
Lắp đặt nắp bộ kết nối (phía dưới).

Đèn POWER/NGUỒN 
(xanh lá cây)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Nhấn tuốc nơ vít có chấu* vào khe lõm giữa nắp phía trên và phía dưới để 
tháo. (Cẩn thận để không làm hỏng vỏ máy.)
* Sử dụng một tuốc nơ vít có chấu với đầu rộng (nên rộng từ 5mm hoặc hơn).

Nắp bộ kết nối 
(phía dưới)Tuốc nơ vít có chấu

Nắp bộ kết nối 
(phía trên)

Không nhấn 
tuốc nơ vít vào 
lỗ dành cho dây 
nối.

     Bộ kết nối mạng không dâyA

Thắt chặt dây nối và đảm 
bảo rằng ngoại lực không 
truyền qua được.

Đầu nối

Neo dây

Đảm bảo rằng đầu nối trên 
các dây nối được cắm chặt 
hoàn toàn theo mọi hướng.
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 Những điều sau đây mô tả ý nghĩa của các biểu tượng hình ảnh được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.

 Để tiến hành chạy thử nghiệm máy điều hòa không khí, hoàn thành theo hướng dẫn 
lắp đặt dành cho máy điều hòa không khí.

Các phụ kiện

Chú ý

Đưa tài liệu hướng dẫn lắp đặt cho khách hàng khi việc lắp đặt hoàn tất.
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Các tình huống có thể dẫn đến 
hư hại hoặc chấn thương.
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Các tình huống có thể dẫn đến thiệt mạng 
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Khi lắp đặt:
 Yêu cầu lắp đặt bởi đại lý hoặc nhân viên kỹ thuật.
 (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
 Luôn sử dụng những phụ kiện và linh kiện được chỉ 

định để lắp đặt. Hãy chắc chắn tuân theo những chỉ 
dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt này.

 (Có thể làm thiết bị rơi, sốc điện hoặc cháy.)
 Việc thi công điện phải được thực hiện theo các quy 

định của địa phương hoặc quốc gia có liên quan và 
theo các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt 
này. Luôn sử dụng mạch chuyên dụng.

 (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
 Luôn tắt nguồn điện khi lắp đặt.
 (Chạm vào các bộ phận điện có thể gây sốc điện.)

Khi sử dụng:
 Không tháo rời, thay đổi, hoặc sửa chữa.
 (Có thể gây cháy, sốc điện hoặc chấn thương.)
 Không sử dụng sản phẩm này khi tay đang ướt.
 (Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)

 Không để sản phẩm bị ướt hoặc sử dụng sản phẩm 
khi đang tắm hoặc các hoạt động tương tự sử dụng 
nước.
(Có thể gây sốc điện hoặc cháy.)
 Không sử dụng sản phẩm này gần thiết bị y tế hoặc 

những người đang sử dụng máy tạo nhịp tim hay máy 
khử rung. Sản phẩm này có thể gây ra nhiễu điện từ 
đe dọa đến tính mạng.
 Không sử dụng sản phẩm này gần thiết bị điều khiển 

tự động như cửa tự động hay thiết bị báo cháy tự 
động.
(Có thể gây ra tai nạn do sử dụng thiết bị không 
đúng.)

 Ngắt kết nối ổ cắm điện của máy điều hòa không khí 
ngay lập tức nếu có mùi hoặc âm thanh bất thường, 
khi điều hòa quá nóng, hoặc bốc khói. 
(Có thể gây hỏa hoạn hoặc hỏng hóc.)
 Yêu cầu đại lý kiểm tra.
 Ngắt kết nối ổ cắm điện của máy điều hòa không khí 

nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ bị hư hỏng.
(Có thể gây hỏa hoạn hoặc sốc điện.)
 Yêu cầu đại lý kiểm tra.

Khi lắp đặt:
 Không lắp đặt tại nơi có thể xảy ra rò rỉ khí dễ cháy.
 (Có thể gây hỏa hoạn.)

 Nắm chặt đầu nối khi ngắt dây nối khỏi ổ cắm.
 (Nếu không hỏa hoạn hoặc sốc điện có thể xảy ra.)

Khi sử dụng:
 Không sử dụng tại nơi trẻ em có thể tiếp cận.
 (Có thể gây chấn thương.)

 Không sử dụng sản phẩm này gần lò vi sóng.
 (Điều này có thể ảnh hưởng đến kết nối mạng không dây.)

 Gắn vào miếng dán đính kèm ở mặt sau tờ hướng dẫn này và giữ cẩn thận.1
 Không sử dụng dây dẫn kéo dài hoặc các loại dây khác.
 Một vài model đã có dây dẫn được lắp đặt sẵn tại dàn lạnh.

2

Tài liệu hướng
 dẫn Lắp đặt

Bộ kết nối mạng không dây
[BRP072A42]

3P381857-3C
M14B180A

URL

Trang web:

Kiểm tra xem những phụ kiện sau đây đã bao gồm trong bộ sản phẩm của bạn hay chưa.

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

 Để biết thêm chi tiết về thông số kỹ thuật, phương 
 pháp cài đặt, và Hỏi đáp, hãy xem trang web của 
 chúng tôi.

1 bộ (đa ngôn ngữ)

 Tài liệu hướng 
 dẫn lắp đặt
C

1 bản

  Nhãn dính số 
  sê-ri
B

1
 Bộ kết nối mạng 

không dây
A

1 cái

 Băng kẹp chặtE

2 chiếc

 Ốc vítF

1 cái

2
 Dây nối (1,6 m)D

Các thành phần chínhCác thành phần chính
Bộ kết nối mạng không dây

sáng khi đang chạy.

Đèn AP (màu vàng)
sáng khi được kết nối trực 
tiếp với điện thoại thông minh. 

Nút SETUP/CÀI ĐẶT

Nút MODE/CHẾ ĐỘ

Gắn đầu nối dây nối (màu trắng).
Gắn dây nối với sản phẩm.3

Gắn đầu nối ở phía có neo dây. 

Tháo bỏ nắp bộ kết nối (phía trên).2Gắn bộ kết nối mạng không dây với dàn lạnh.1

Luôn tắt nguồn cấp điện khi lắp đặt.
(Chạm vào các bộ phận điện có thể gây sốc điện.)

Nguy hiểm

Mở cửa Giữ lấy dây nối

Đai Ống cách điện

Đầu nối
(màu trắng)

Công việc 
Lắp đặt

Lắp đặtLắp đặt

Bộ kết nối mạng không 
dây (sản phẩm bên trong 
dàn lạnh)

Sử dụng khi kết nối 
với bộ định tuyến 
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Tài liệu tham khảo 
cho biển cảnh báo

MADE IN JAPAN/Sản xuất tại Nhật Bản, POWER SUPPLY/Bộ nguồn, SER. NO./Số sê-ri 
MFG. DATE/ngày sản xuất, DC/Điện một chiều, KEY/Mã phím

 Lắp đặt nắp bộ kết nối (phía trên) để có thể tháo gỡ một cách dễ 
dàng khi bảo trì.

 Không lắp đặt ngoài trời hay bất kỳ nơi nào có khả năng bị ướt. 
 Không lắp đặt thiết bị gần bộ phận cảm biến của dàn lạnh.

Không 
bắt chặt 
vít vào 
dàn lạnh.

Không chặn các 
lỗ phía trên và 
phía dưới.

Tháo bỏ lưới chắn phía trước của dàn lạnh, sau đó kết nối đầu nối dây 
nối      với đầu nối “S21” màu trắng trên hộp dây điện.D

D Gắn dây nối      với dàn lạnh.

Neo dây

Dây nốiD

 Để biết hướng dẫn cách thảo bỏ lưới chắn phía trước hoặc dẫn dây 
nối       vào vị trí, xem tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa không 
khí cụ thể. (Dây nối      có thể kết nối với dây nối HA.)

D
D

Tháo tấm chắn trước phía trên của dàn lạnh và mở cửa, giữ lấy dây nối 
bằng ngón tay và kéo ra, sau đó tháo đai và kéo ống cách nhiệt ra khỏi 
dây nối.
 Tham khảo tài liệu hướng dẫn lắp đặt máy điều hòa không khí để biết 

thêm chi tiết về cách tháo tấm chắn trước phía trên.

Ốc vítF Khi gắn băng kẹp chặt E

Băng kẹp chặtE

 Bắt chặt dây nối với khấc trong nắp bộ kết nối (phía dưới).

B

A

D Một vài model đã có dây nối      được lắp đặt sẵn trong dàn lạnh. 
Trong trường hợp này vui lòng thực hiện từ bước      .B

 Trong trường hợp B

B

 Trong trường hợp A
Lắp đặt nắp bộ kết nối (phía dưới).

Đèn POWER/NGUỒN 
(xanh lá cây)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Đèn RUN/VẬN HÀNH
 (màu cam)

Nhấn tuốc nơ vít có chấu* vào khe lõm giữa nắp phía trên và phía dưới để 
tháo. (Cẩn thận để không làm hỏng vỏ máy.)
* Sử dụng một tuốc nơ vít có chấu với đầu rộng (nên rộng từ 5mm hoặc hơn).

Nắp bộ kết nối 
(phía dưới)Tuốc nơ vít có chấu

Nắp bộ kết nối 
(phía trên)

Không nhấn 
tuốc nơ vít vào 
lỗ dành cho dây 
nối.

     Bộ kết nối mạng không dâyA

Thắt chặt dây nối và đảm 
bảo rằng ngoại lực không 
truyền qua được.

Đầu nối

Neo dây

Đảm bảo rằng đầu nối trên 
các dây nối được cắm chặt 
hoàn toàn theo mọi hướng.
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Trả lại trạng thái ban đầu cho vỏ bộ kết nối.4

Khách hàng có trách nhiệm chuẩn bị những thứ sau.

Chạm vào [D-Mobile] đã được cài đặt.
 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện 

cài đặt và làm hoạt động.

5

Đối với iPhone/iPad
(1) Mở [App Store].
(2) Tìm kiếm [D-Mobile].
(3) Làm theo hướng dẫn trên 
màn hình để cài đặt.

Đối với Điện thoại Android/Máy tính bảng
(1) Mở [Google Play].
(2) Tìm kiếm [D-Mobile].
(3) Làm theo hướng dẫn trên 
màn hình để cài đặt.

Nút WPSGiữ nút [WPS] trên bộ định tuyến 
(Điểm kết nối mạng không dây).
 Hoạt động của nút [WPS] khác 

nhau tùy theo bộ định tuyến 
(Điểm kết nối mạng không dây).
Vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm 
với bộ định tuyến để biết thêm thông tin.

2

Cấu hìnhCấu hình

Việc cài đặt sẽ đơn giản nếu có nút [WPS] trên bộ 
định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).Cài đặt Đơn giản

Kiểm tra xem đèn [RUN] có nhấp 
nháy không.
 Nếu đèn [AP] đang nhấp nháy hoặc 

sáng, giữ nút [MODE] trên bộ điều 
hợp WLAN trong khoảng 2 giây cho 
đến khi đèn [RUN] nhấp nháy.

1

Mục Cài
đặt Kết nối

Gắn bộ kết nối mạng không dây vào dàn lạnh.5

6

 Khi bật nguồn, luôn gắn 
kèm nắp bộ kết nối 
(phía trên).

Bật nguồn điện, đợi đến khi khởi động hoàn tất 
(bảng điều khiển phía dưới ở vị trí đã đóng). 
Mở nắp, tháo bộ kết nối và kiểm tra xem đèn 
[POWER] của sản phẩm có bật sáng. Sau khi 
kiểm tra, đặt bộ kết nối vào trong thiết 
bị và đóng nắp lại.

 Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
(Tham khảo trang web của chúng tôi để biết những thông tin 
mới nhất về các hệ điều hành được hỗ trợ.)

 Đường truyền Internet và thiết bị kết nối
(Modem/bộ định tuyến hoặc thiết bị tương tự)

 Điểm kết nối mạng không dây
(Kênh tương ứng cho Bộ điều hợp kết nối mạng không dây là 1-11.)

 [Bộ điều khiển Di động DAIKIN] (Miễn phí)

Giữ lấy nắp bộ kết nối bằng ngón tay, gắn trở lại vào dàn lạnh và 
đóng nắp lại.

 Trong trường hợp B

Đóng

Đóng cửa này trước 
khi vận hành thiết bị.

CHÚ Ý

Giữ nút [SETUP] trên sản phẩm trong khoảng 2 giây.
 Đèn [RUN] trên sản phẩm nhấp nháy nhanh hơn. 

Khi bộ kết nối mạng không dây và bộ định tuyến (Điểm 
kết nối mạng không dây) được kết nối, thì đèn sáng. 
Nếu bạn không thể kết nối, hãy thử lại từ bước 
1 của phần “Cài đặt Đơn giản”. 
(Có thể không thực hiện được bước “Cài đặt Đơn giản”, 
tùy thuộc vào khả năng tương thích với bộ định tuyến.) 

3

Kết nối điện thoại thông minh (hay máy tính bảng) và bộ 
định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).
 Có thể kết nối bằng cách ví dụ chọn SSID bộ định 

tuyến của bạn (Điểm kết nối mạng không dây) 
từ “Wi-Fi” trong cài đặt của điện thoại thông minh 
và nhập mật khẩu của bộ định tuyến.

4

Nắp bộ điều hợp

Phương pháp cài đặt Bộ điều khiển trực tuyến

Đóng bộ điều hợp bằng 
cách móc phần đầu của 
nắp phía trên lên phần kẹp 
nối của nắp phía dưới.

Phần đầu kẹp nối 
của nắp phía dưới

Đẩy cho đến khi bạn nghe 
thấy một tiếng lách cách.

Kiểm tra dây nối 
được bắt chặt một 
cách an toàn.

[Chú ý]
 Nếu có sẵn bản nâng cấp cho bộ điều hợp của bạn, thì biểu tượng thông báo “    ” sẽ được hiển thị trên màn hình tổng quan 

của thiết bị. Chạm vào để cập nhật phần cứng.
Nếu có sẵn bản nâng cấp cho bộ điều hợp của bạn, thì biểu tượng thông báo “    ” sẽ được hiển thị trên màn hình tổng quan 

[Về SSID và KEY]
Gắn nhãn dính số sê-ri       ở đây và giữ cẩn 
thận.

B[SSID] và [KEY] được hiển thị trên nhãn dính số sê-ri       cần thiết khi kết nối điều 
hòa không khí và điện thoại thông minh qua mạng LAN không dây.

B

Nút 
[MODE]

Xử lý sự cốXử lý sự cố
Bảng sau cung cấp những mô tả ngắn gọn về cách xử lý các vấn đề hoặc tình trạng không chắc chắn khi bạn lắp đặt sản 
phẩm hoặc thực hiện cài đặt kết nối. Xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

3P381857-3C

Khi điều này xảy ra Giải thích và vị trí để kiểm tra

Không có đèn nào sáng.  Kiểm tra lắp đặt.
Sản phẩm đang hoạt động không đúng.
 Tắt nguồn điện điều hòa không khí và khởi động lại.

Nếu bạn không thể tìm 
thấy hệ thống (điều hòa 
không khí) trên màn hình 
danh sách hệ thống, thì 
sản phẩm không được 
cài đặt đúng cách.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)
 VĂN PHÒNG CHÍNH
Tầng 14-15, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 62 504 888 Fax: (08) 62 504 999
 CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower, 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 35 657 677 Fax: (04) 35 657 688
 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 12, Lô A2.1, Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0511) 362 4250 Fax: (0511) 362 4251
 CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: (031) 383 2900 Fax: (031) 383 2909
 CHI NHÁNH CẦN THƠ
37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0710) 626 9977 Fax: (0710) 625 8959
www.daikin.com.vn

Đèn sản phẩm bị tắt.
 Kiểm tra xem đèn VẬN HÀNH có sáng không.
 Kiểm tra xem điện có vào không.
 Thực hiện lại những cài đặt đơn giản hoặc cài đặt chi tiết.
 Di chuyển bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây) lại gần 

hơn với sản phẩm.
 Có thể bạn đang sử dụng điện thoại thông minh, điểm truy cập 

hoặc bộ định tuyến không dây không được hỗ trợ.
Xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

Miễn phí cước cuộc gọi

Thiết bị viễn thông này phù hợp 
với các yêu cầu NTC.

Complies with
IDA Standards

DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

TRUNG TÂM
DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Nếu việc kết nối không thể thực hiện chỉ đơn giản bằng cách sử dụng nút [WPS], hãy kết nối bằng cách sử dụng phương pháp sau.Chi tiết Cài đặt

Chạm vào ứng dụng đã cài đặt [D-Mobile] để khởi 
động nó.

3

Kết nối điện thoại thông minh (máy tính bảng) 
và bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN 
không dây), và sau đó khởi động [D-Mobile].

5

 Xem bước 4 và bước 5 của phần “Cài đặt Đơn giản”.

1 Kiểm tra xem đèn [AP] đã sáng chưa 
(liên tục).
Nếu đèn [AP] không sáng, giữ nút 
[MODE] trên bộ điều hợp trong khoảng 
2 giây để nhắc đèn [AP] bật sáng (liên 
tục). (Sáng trong khoảng 10 giây.)

Kết nối điện thoại thông minh (máy tính bảng) trực tiếp 
với bộ điều hợp qua mạng LAN không dây.

 Mở danh sách mạng Wi-Fi của điện thoại thông minh, chọn 
[SSID] (DaikinAP *****) hiển thị trên nhãn dính số sê-ri     , 
hoặc bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây     , và sau đó 
nhập [KEY] vào.

B
A

2

Nút 
[MODE]

(4) Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình từ đây trở đi để hoàn tất 
cài đặt.

(5) Sau khi thực hiện cài đặt ở trên và sản phẩm và bộ định tuyến (Điểm 
kết nối mạng LAN không dây) được kết nối, thì đèn [RUN] sẽ sáng.
Nếu nhấp nháy này diễn ra trong khoảng hơn 1 phút, hãy kiểm tra 
nguồn điện vào bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng LAN không dây), 
tên mạng và mật khẩu và khởi động lại từ tiến trình đầu tiên.

* Để thiết lập kết nối không dây thủ công, 
chạm vào [Advanced network settings] (Cài 
đặt mạng nâng cao), tắt [Automatic IP 
address (DHCP)] (Địa chỉ IP tự động 
(DHCP)), điền các thông tin cần thiết cho bộ 
định tuyến Wi-Fi, chạm vào [     ] và sau đó 
chạm vào [Connect] (Kết nối) trên màn hình 
kết nối không dây. Thực hiện theo các 
hướng dẫn trên màn hình và sau đó tiếp tục 
như trong bước (5).

định tuyến Wi-Fi, chạm vào [     ] và sau đó 

Thực hiện cài đặt kết nối không dây.4
(2) Chọn mạng chủ 

của bạn từ danh 
sách.

(1) Chạm vào [Configure 
the wireless 
connection] (Cấu hình 
kết nối không dây).

 Tất cả các bước được mô tả bằng cách sử dụng iOS.
 Các màn hình có thể thay đổi. Nếu màn hình trong ứng dụng cài đặt xuất hiện khác so với màn hình miêu tả trong tài liệu hướng dẫn 

lắp đặt này, hãy tham khảo trang web.

(3) 
Nhập mật khẩu. 
Chạm vào [Connect] 

(Kết nối).
2

1

*
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Trả lại trạng thái ban đầu cho vỏ bộ kết nối.4

Khách hàng có trách nhiệm chuẩn bị những thứ sau.

Chạm vào [D-Mobile] đã được cài đặt.
 Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để thực hiện 

cài đặt và làm hoạt động.

5

Đối với iPhone/iPad
(1) Mở [App Store].
(2) Tìm kiếm [D-Mobile].
(3) Làm theo hướng dẫn trên 
màn hình để cài đặt.

Đối với Điện thoại Android/Máy tính bảng
(1) Mở [Google Play].
(2) Tìm kiếm [D-Mobile].
(3) Làm theo hướng dẫn trên 
màn hình để cài đặt.

Nút WPSGiữ nút [WPS] trên bộ định tuyến 
(Điểm kết nối mạng không dây).
 Hoạt động của nút [WPS] khác 

nhau tùy theo bộ định tuyến 
(Điểm kết nối mạng không dây).
Vui lòng tham khảo tài liệu đi kèm 
với bộ định tuyến để biết thêm thông tin.

2

Cấu hìnhCấu hình

Việc cài đặt sẽ đơn giản nếu có nút [WPS] trên bộ 
định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).Cài đặt Đơn giản

Kiểm tra xem đèn [RUN] có nhấp 
nháy không.
 Nếu đèn [AP] đang nhấp nháy hoặc 

sáng, giữ nút [MODE] trên bộ điều 
hợp WLAN trong khoảng 2 giây cho 
đến khi đèn [RUN] nhấp nháy.

1

Mục Cài
đặt Kết nối

Gắn bộ kết nối mạng không dây vào dàn lạnh.5

6

 Khi bật nguồn, luôn gắn 
kèm nắp bộ kết nối 
(phía trên).

Bật nguồn điện, đợi đến khi khởi động hoàn tất 
(bảng điều khiển phía dưới ở vị trí đã đóng). 
Mở nắp, tháo bộ kết nối và kiểm tra xem đèn 
[POWER] của sản phẩm có bật sáng. Sau khi 
kiểm tra, đặt bộ kết nối vào trong thiết 
bị và đóng nắp lại.

 Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
(Tham khảo trang web của chúng tôi để biết những thông tin 
mới nhất về các hệ điều hành được hỗ trợ.)

 Đường truyền Internet và thiết bị kết nối
(Modem/bộ định tuyến hoặc thiết bị tương tự)

 Điểm kết nối mạng không dây
(Kênh tương ứng cho Bộ điều hợp kết nối mạng không dây là 1-11.)

 [Bộ điều khiển Di động DAIKIN] (Miễn phí)

Giữ lấy nắp bộ kết nối bằng ngón tay, gắn trở lại vào dàn lạnh và 
đóng nắp lại.

 Trong trường hợp B

Đóng

Đóng cửa này trước 
khi vận hành thiết bị.

CHÚ Ý

Giữ nút [SETUP] trên sản phẩm trong khoảng 2 giây.
 Đèn [RUN] trên sản phẩm nhấp nháy nhanh hơn. 

Khi bộ kết nối mạng không dây và bộ định tuyến (Điểm 
kết nối mạng không dây) được kết nối, thì đèn sáng. 
Nếu bạn không thể kết nối, hãy thử lại từ bước 
1 của phần “Cài đặt Đơn giản”. 
(Có thể không thực hiện được bước “Cài đặt Đơn giản”, 
tùy thuộc vào khả năng tương thích với bộ định tuyến.) 

3

Kết nối điện thoại thông minh (hay máy tính bảng) và bộ 
định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây).
 Có thể kết nối bằng cách ví dụ chọn SSID bộ định 

tuyến của bạn (Điểm kết nối mạng không dây) 
từ “Wi-Fi” trong cài đặt của điện thoại thông minh 
và nhập mật khẩu của bộ định tuyến.

4

Nắp bộ điều hợp

Phương pháp cài đặt Bộ điều khiển trực tuyến

Đóng bộ điều hợp bằng 
cách móc phần đầu của 
nắp phía trên lên phần kẹp 
nối của nắp phía dưới.

Phần đầu kẹp nối 
của nắp phía dưới

Đẩy cho đến khi bạn nghe 
thấy một tiếng lách cách.

Kiểm tra dây nối 
được bắt chặt một 
cách an toàn.

[Chú ý]
 Nếu có sẵn bản nâng cấp cho bộ điều hợp của bạn, thì biểu tượng thông báo “    ” sẽ được hiển thị trên màn hình tổng quan 

của thiết bị. Chạm vào để cập nhật phần cứng.
Nếu có sẵn bản nâng cấp cho bộ điều hợp của bạn, thì biểu tượng thông báo “    ” sẽ được hiển thị trên màn hình tổng quan 

[Về SSID và KEY]
Gắn nhãn dính số sê-ri       ở đây và giữ cẩn 
thận.

B[SSID] và [KEY] được hiển thị trên nhãn dính số sê-ri       cần thiết khi kết nối điều 
hòa không khí và điện thoại thông minh qua mạng LAN không dây.

B

Nút 
[MODE]

Xử lý sự cốXử lý sự cố
Bảng sau cung cấp những mô tả ngắn gọn về cách xử lý các vấn đề hoặc tình trạng không chắc chắn khi bạn lắp đặt sản 
phẩm hoặc thực hiện cài đặt kết nối. Xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

3P381857-3C

Khi điều này xảy ra Giải thích và vị trí để kiểm tra

Không có đèn nào sáng.  Kiểm tra lắp đặt.
Sản phẩm đang hoạt động không đúng.
 Tắt nguồn điện điều hòa không khí và khởi động lại.

Nếu bạn không thể tìm 
thấy hệ thống (điều hòa 
không khí) trên màn hình 
danh sách hệ thống, thì 
sản phẩm không được 
cài đặt đúng cách.

CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)
 VĂN PHÒNG CHÍNH
Tầng 14-15, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP.HCM
Tel: (08) 62 504 888 Fax: (08) 62 504 999
 CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower, 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (04) 35 657 677 Fax: (04) 35 657 688
 CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 12, Lô A2.1, Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0511) 362 4250 Fax: (0511) 362 4251
 CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Tel: (031) 383 2900 Fax: (031) 383 2909
 CHI NHÁNH CẦN THƠ
37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0710) 626 9977 Fax: (0710) 625 8959
www.daikin.com.vn

Đèn sản phẩm bị tắt.
 Kiểm tra xem đèn VẬN HÀNH có sáng không.
 Kiểm tra xem điện có vào không.
 Thực hiện lại những cài đặt đơn giản hoặc cài đặt chi tiết.
 Di chuyển bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng không dây) lại gần 

hơn với sản phẩm.
 Có thể bạn đang sử dụng điện thoại thông minh, điểm truy cập 

hoặc bộ định tuyến không dây không được hỗ trợ.
Xem trang web của chúng tôi để biết chi tiết.

Miễn phí cước cuộc gọi

Thiết bị viễn thông này phù hợp 
với các yêu cầu NTC.

Complies with
IDA Standards

DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

TRUNG TÂM
DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

Nếu việc kết nối không thể thực hiện chỉ đơn giản bằng cách sử dụng nút [WPS], hãy kết nối bằng cách sử dụng phương pháp sau.Chi tiết Cài đặt

Chạm vào ứng dụng đã cài đặt [D-Mobile] để khởi 
động nó.

3

Kết nối điện thoại thông minh (máy tính bảng) 
và bộ định tuyến (Điểm truy cập mạng LAN 
không dây), và sau đó khởi động [D-Mobile].

5

 Xem bước 4 và bước 5 của phần “Cài đặt Đơn giản”.

1 Kiểm tra xem đèn [AP] đã sáng chưa 
(liên tục).
Nếu đèn [AP] không sáng, giữ nút 
[MODE] trên bộ điều hợp trong khoảng 
2 giây để nhắc đèn [AP] bật sáng (liên 
tục). (Sáng trong khoảng 10 giây.)

Kết nối điện thoại thông minh (máy tính bảng) trực tiếp 
với bộ điều hợp qua mạng LAN không dây.

 Mở danh sách mạng Wi-Fi của điện thoại thông minh, chọn 
[SSID] (DaikinAP *****) hiển thị trên nhãn dính số sê-ri     , 
hoặc bộ điều hợp kết nối mạng LAN không dây     , và sau đó 
nhập [KEY] vào.

B
A

2

Nút 
[MODE]

(4) Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình từ đây trở đi để hoàn tất 
cài đặt.

(5) Sau khi thực hiện cài đặt ở trên và sản phẩm và bộ định tuyến (Điểm 
kết nối mạng LAN không dây) được kết nối, thì đèn [RUN] sẽ sáng.
Nếu nhấp nháy này diễn ra trong khoảng hơn 1 phút, hãy kiểm tra 
nguồn điện vào bộ định tuyến (Điểm kết nối mạng LAN không dây), 
tên mạng và mật khẩu và khởi động lại từ tiến trình đầu tiên.

* Để thiết lập kết nối không dây thủ công, 
chạm vào [Advanced network settings] (Cài 
đặt mạng nâng cao), tắt [Automatic IP 
address (DHCP)] (Địa chỉ IP tự động 
(DHCP)), điền các thông tin cần thiết cho bộ 
định tuyến Wi-Fi, chạm vào [     ] và sau đó 
chạm vào [Connect] (Kết nối) trên màn hình 
kết nối không dây. Thực hiện theo các 
hướng dẫn trên màn hình và sau đó tiếp tục 
như trong bước (5).

định tuyến Wi-Fi, chạm vào [     ] và sau đó 

Thực hiện cài đặt kết nối không dây.4
(2) Chọn mạng chủ 

của bạn từ danh 
sách.

(1) Chạm vào [Configure 
the wireless 
connection] (Cấu hình 
kết nối không dây).

 Tất cả các bước được mô tả bằng cách sử dụng iOS.
 Các màn hình có thể thay đổi. Nếu màn hình trong ứng dụng cài đặt xuất hiện khác so với màn hình miêu tả trong tài liệu hướng dẫn 

lắp đặt này, hãy tham khảo trang web.

(3) 
Nhập mật khẩu. 
Chạm vào [Connect] 

(Kết nối).
2

1

*
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