
Tindakan kewaspadaan untuk keselamatan

Dilarang Ikuti petunjuk.

 Berikut ini adalah penjelasan arti simbol gambar yang digunakan dalam panduan pemasangan.

 Untuk melakukan uji coba penyejuk udara (AC), lakukan sesuai dengan panduan 
pemasangan untuk unit penyejuk udara (AC) ini.

Aksesori

Perhatian

Berikan panduan pemasangan ini kepada pelanggan saat pemasangan selesai.

Tindakan kewaspadaan untuk keselamatanTindakan kewaspadaan untuk keselamatan

Situasi yang bisa mengakibatkan 
kerusakan atau cedera fisik.

AksesoriAksesori

Situasi yang bisa mengakibatkan 
kematian atau cedera serius.Peringatan

Saat memasang:
 Minta agar dipasang oleh dealer atau teknisi Anda.
 (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
 Selalu gunakan aksesori dan suku cadang yang ditentu-

kan untuk pemasangan. Pastikan untuk mengikuti petun-
juk yang ada dalam panduan pemasangan ini.
(Dapat menyebabkan unit jatuh, sengatan listrik, atau 
kebakaran.)

 Pekerjaan listrik harus dilakukan sesuai dengan per-
aturan daerah dan nasional yang berlaku serta sesuai 
dengan petunjuk dalam panduan pemasangan ini. Selalu 
gunakan sirkuit khusus.

 (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
 Selalu matikan catu daya saat memasang.
 (Menyentuh komponen listrik dapat menyebabkan 

terjadinya sengatan listrik.)

Saat menggunakan:
 Jangan membongkar, memodifikasi, atau memperbaiki.
 (Dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik atau cedera.)
 Jangan menangani produk ini dengan tangan yang basah.
 (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)

 Jangan biarkan produk ini terkena air atau menggunak-
annya saat mandi atau kegiatan serupa yang menggu-
nakan air.

 (Dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.)
 Jangan gunakan produk ini di dekat peralatan medis atau 

orang yang menggunakan alat pacu jantung atau defi-
brilator. Produk ini dapat menyebabkan gangguan elek-
tromagnetik yang mengancam jiwa.

 Jangan gunakan produk ini di dekat peralatan kontrol-
otomatis seperti pintu otomatis atau peralatan alarm 
 kebakaran.
(Dapat menyebabkan kecelakaan akibat kesalahan kerja 
alat.)

 Segera cabut steker listrik penyejuk udara (AC) jika 
muncul bau atau bunyi yang tidak biasa, saat kondisinya 
terlalu panas, atau mengeluarkan asap. 

 (Dapat menyebabkan kebakaran atau kegagalan fungsi.)
  Minta agar diperiksa oleh dealer Anda.
 Cabut steker listrik penyejuk udara (AC) jika produk jatuh 

atau casing-nya rusak.
(Dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.)
 Minta agar diperiksa oleh dealer Anda.

Saat memasang:
 Jangan dipasang di tempat yang dapat terjadi kebocoran 

gas yang mudah terbakar.
 (Dapat menyebabkan kebakaran.)

 Pegang konektor saat mencabut kabel penghubung dari 
stopkontak.
(Sebab bila tidak, kebakaran atau sengatan listrik dapat 
terjadi.)

Saat menggunakan:
 Jangan dipasang di tempat yang dapat dijangkau oleh 

anak-anak.
(Dapat menyebabkan cedera.)

 Jangan gunakan produk ini di dekat oven microwave.
(Hal ini dapat memengaruhi komunikasi LAN Nirkabel.)

 Tempelkan pada lampiran stiker di balik lembaran ini dan jaga agar tetap aman.1

 Jangan gunakan kabel ekstensi atau kabel lainnya.
 Pada beberapa model sudah terpasang kabel ini di dalam unit indoor-nya.
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Pemasangan

Adaptor Penghubung LAN Nirkabel
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Situs web:

Periksa apakah aksesori berikut ini disertakan dalam paket yang Anda miliki.

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

Untuk melihat detail spesifikasi, metode 
pengaturan, dan pertanyaan umum, kunjungi 
situs web kami.
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 Kabel koneksi 
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URL

Komponen utamaKomponen utama
Adaptor penghubung LAN Nirkabel

menyala saat beroperasi.

Lampu AP/
Jalur Akses (kuning)
menyala saat terhubung
secara langsung ke smartphone. 

Tombol SETUP/
Penyiapan

Tombol MODE/
Mode

Pasang konektor kabel penghubung (putih).

Pasang kabel penghubung ke produk.3

Pasang konektor di sisi yang memiliki 
penambat kabel. 

Lepas casing adaptor (atas).2Pasang adaptor penghubung LAN Nirkabel 
ke unit indoor.

1

Selalu matikan catu daya saat memasang.
(Menyentuh komponen listrik dapat 
menyebabkan terjadinya sengatan listrik.)

Bahaya

Buka pintu Pegang 
kabel penghubung

Kabel tis Selubung isolasi

Konektor
(putih)

Kerja Pema-
sangan

PemasanganPemasangan

Adaptor penghubung 
LAN Nirkabel (produk 
di dalam unit indoor)

Gunakan saat 
menghubungkan ke 
router (jalur akses 
LAN Nirkabel).

mengalihkan mode 
(RUN/AP) bila 
ditekan dan ditahan.

Lampu RUN/
Beroperasi (jingga)
menyala saat 
terhubung ke router 
(jalur akses LAN 
Nirkabel).

 Jika tidak ada konektor “S21” 
berwarna putih, pasang PCB 
terpisah pada unit indoor.

Hubungkan ujung konektor 
tanpa penambat kabel.

Konektor

Pasangkan di bagian dalam casing (bawah).

Tergantung pada jenis dindingnya, dinding 
bisa saja rusak, dan adaptor jatuh.
Lakukan pemasangan setelah berkon-
sultasi dengan klien.

Adaptor penghubung
LAN Nirkabel (Eksternal)

 Pasang casing adaptor (atas) sehingga bagian tersebut dapat dilepas 
dengan mudah saat melakukan pemeliharaan.

 Jangan memasang di luar ruangan atau di tempat yang 
memungkinkan terkena air. 

 Jangan memasangnya di dekat bagian sensor pada unit indoor.

Jangan 
mengencang-
kan sekrup 
ke dalam 
unit indoor.

Jangan mengha-
langi lubang di 
bagian atas dan 
bawah.

Lepas kisi depan unit indoor, lalu hubungkan konektor kabel koneksi       ke 
konektor “S21” berwarna putih di kotak kabel listrik.

D

 Pasang kabel koneksi       ke unit indoor.D

Penambat kabel

Kabel koneksi D

 Untuk melihat petunjuk tentang cara untuk melepas kisi depan atau 
menyalurkan kabel koneksi       ke tempatnya, lihat panduan pemasan-
gan untuk penyejuk udara (AC) tertentu.

 (Kabel koneksi       dapat dihubungkan ke kabel koneksi HA.)

D

D

Lepas panel depan atas dari unit indoor dan buka pintunya, 
pegang kabel penghubung menggunakan jari-jari Anda dan tarik kabel 
keluar, lalu lepas kabel tis dan tarik selubung isolasi dari kabel 
penghubung.
 Lihat panduan pemasangan penyejuk udara (AC) untuk informasi 

detail tentang cara melepas panel depan atas.

Sekrup 
pemasangan

F
Saat memasang pita pengencang E

Pita pengencangE

 Kencangkan kabel penghubung ke takik di casing adaptor (bawah).

A

D Pada beberapa model sudah terpasang kabel koneksi       di dalam 
unit indoor-nya. Untuk hal tersebut, lakukan mulai dari      .B

 Bilamana B

B

 Bilamana A
Pasang casing adaptor (bawah).

Lampu POWER/
Daya (hijau)

B

Referensi untuk 
pelat perhatian

MADE IN JAPAN/Dibuat di Jepang, POWER SUPPLY/Catu daya, SER. NO./Nomor seri 
MFG. DATE/Tanggal diproduksi, DC/Arus searah, KEY/Kode kunci

Tekan obeng minus* ke lekukan di antara bagian atas dan bawah casing 
untuk melepas. (Hati-hati jangan sampai merusak casing.)
* Gunakan obeng minus dengan kepala lebar (5mm atau lebih 

lebar dianjurkan).

Casing adaptor 
(bawah)Obeng minus

Casing 
adaptor 
(atas)Jangan menekan 

obeng ke dalam 
lubang untuk 
kabel koneksi.

     Adaptor penghubung LAN nirkabelA

Kencangkan kabel koneksi 
dan pastikan bahwa gaya 
eksternal tidak tersalurkan.

Konektor

Penambat kabel

Pastikan konektor pada kabel 
koneksi dimasukkan dengan 
kuat sepanjang jalan.
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menyalurkan kabel koneksi       ke tempatnya, lihat panduan pemasan-
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 (Kabel koneksi       dapat dihubungkan ke kabel koneksi HA.)

D

D

Lepas panel depan atas dari unit indoor dan buka pintunya, 
pegang kabel penghubung menggunakan jari-jari Anda dan tarik kabel 
keluar, lalu lepas kabel tis dan tarik selubung isolasi dari kabel 
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D Pada beberapa model sudah terpasang kabel koneksi       di dalam 
unit indoor-nya. Untuk hal tersebut, lakukan mulai dari      .B
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Pasang casing adaptor (bawah).
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B
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pelat perhatian
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Tekan obeng minus* ke lekukan di antara bagian atas dan bawah casing 
untuk melepas. (Hati-hati jangan sampai merusak casing.)
* Gunakan obeng minus dengan kepala lebar (5mm atau lebih 

lebar dianjurkan).

Casing adaptor 
(bawah)Obeng minus

Casing 
adaptor 
(atas)Jangan menekan 

obeng ke dalam 
lubang untuk 
kabel koneksi.

     Adaptor penghubung LAN nirkabelA

Kencangkan kabel koneksi 
dan pastikan bahwa gaya 
eksternal tidak tersalurkan.

Konektor

Penambat kabel

Pastikan konektor pada kabel 
koneksi dimasukkan dengan 
kuat sepanjang jalan.
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Kembalikan casing adaptor ke keadaan semula.4

Pelanggan bertanggung jawab untuk menyiapkan 
hal-hal berikut.

Ketuk [D-Mobile] yang telah dipasang.
 Ikuti petunjuk di layar untuk melakukan pengaturan 

dan untuk mengoperasikan.

5

Untuk iPhone/iPad
(1) Buka [App Store].
(2) Cari [D-Mobile].
(3) Ikuti petunjuk 
di layar untuk memasangnya.

Untuk Ponsel Android/Tablet
(1) Buka [Google Play].
(2) Cari [D-Mobile].
(3) Ikuti petunjuk di layar 
layar untuk memasangnya.

Tombol WPSTekan dan tahan tombol [WPS] 
di router (jalur akses LAN Nirkabel).
 Pengoperasian [WPS] 

berbeda-beda berdasarkan router 
(jalur akses LAN Nirkabel).
Silakan lihat dokumentasi yang 
disertakan bersama router Anda untuk 
informasi selengkapnya.

2

KonfigurasiKonfigurasi

Penyiapannya sederhana jika terdapat tombol [WPS] 
pada router (jalur akses LAN Nirkabel).

Pengaturan 
Sederhana

Pastikan bahwa lampu [RUN] berkedip.
 Jika [AP] berkedip atau menyala, 

tekan dan tahan tombol [MODE] 
di adaptor WLAN selama kira-kira 
2 detik sampai lampu [RUN] 
berkedip.

1

Metode pemasangan Pengontrol online

Bagian
Pengaturan

Koneksi 

Menyisipkan adaptor penghubung LAN Nirkabel 
ke unit indoor.

5

6

 Saat menghidupkan 
daya, selalu pasang 
casing adaptor (atas).

Hidupkan catu daya, tunggu sampai proses 
inisialisasi selesai (panel bawah berada dalam 
posisi tertutup). Buka pintu, lepas adaptor 
WLAN dan pastikan bahwa lampu [POWER] 
produk menyala. Setelah diperiksa, kembalikan 
adaptor WLAN ke dalam unit dan tutup pintunya.

 Smartphone atau PC tablet
(Lihat situs web kami untuk informasi terbaru tentang sistem 
operasi yang didukung.)

 Jaringan internet dan perangkat komunikasi
(Modem/router atau perangkat serupa)

 Jalur akses LAN Nirkabel
(Saluran terkait untuk adaptor penghubung LAN Nirkabel
adalah 1-11.)

 [DAIKIN Mobile Controller] (Gratis)

Pegang casing adaptor menggunakan jari-jari Anda, masukkan 
kembali ke dalam unit indoor dan tutup pintunya.

 Bilamana B

Tutup

Tutup pintu ini sebelum 
mengoperasikan unit.

PERHATIAN

Tekan dan tahan tombol [SETUP] pada produk 
selama kira-kira 2 detik.
 Lampu [RUN] pada produk akan berkedip lebih cepat. 

Bila adaptor WLAN dan router (jalur akses 
LAN Nirkabel) terhubung, lampu ini akan menyala.
Jika Anda gagal menghubungkannya, silakan coba lagi dari 
langkah 1 pada “Pengaturan Sederhana”.
(“Pengaturan Sederhana” mungkin saja tidak dapat 
dilakukan, tergantung pada kompatibilitas dengan router.) 

3

Hubungkan smartphone (atau PC tablet) dan router
(Jalur akses LAN Nirkabel).
 Koneksi dapat dilakukan misalnya dengan memilih 

SSID router Anda (jalur akses LAN Nirkabel) dari 
“Wi-Fi” di pengaturan smartphone dan memasukkan 
kata sandi router.

4

Casing adaptor

Tutup adaptor dengan 
mengaitkan bagian atas 
dari casing atas pada klip 
bagian atas dari casing 
bawah.

Klip atas dari 
casing bawah

Dorong sampai terdengar 
bunyi klik.

Pastikan bahwa 
kabel koneksi 
dikencangkan 
dengan kuat.

[Tentang SSID dan KEY]
[SSID] dan [KEY] yang tercantum di stiker nomor seri       diperlukan saat 
menghubungkan penyejuk udara dan smartphone menggunakan LAN Nirkabel.

Tempelkan stiker nomor seri       di sini dan 
jaga agar tetap aman.

BB

[Catatan]
 Jika peningkatan tersedia untuk adaptor Anda, ikon notifikasi “    ” akan ditampilkan di layar ikhtisar unit.

Ketuk ikon tersebut untuk meningkatkan firmware Anda.
   ” akan ditampilkan di layar ikhtisar unit.

Tombol
[MODE]

Pemecahan MasalahPemecahan Masalah
Tabel berikut ini menyediakan uraian singkat tentang cara menangani masalah atau ketidakpastian saat Anda memasang 
produk atau melakukan pengaturan koneksi. Cek situs web kami untuk rincian.

3P381857-4C

Bila hal ini terjadi Penjelasan dan bagian mana yang harus diperiksa

Tidak ada lampu yang 
menyala.

 Periksa pemasangan.
Cara kerja produk tidak benar.
 Matikan daya penyejuk udara (AC) dan hidupkan lagi.

Jika Anda tidak dapat 
menemukan sistem 
(penyejuk udara/AC) di 
layar daftar sistem, itu 
artinya produk ini tidak 
terpasang dengan benar.

Lampu produk akan padam.
 Pastikan bahwa lampu RUN menyala.
 Pastikan bahwa dayanya hidup.
 Lakukan lagi pengaturan sederhana atau pengaturan detail.
 Dekatkan router (jalur akses LAN Nirkabel) dengan produk.
 Mungkin saja terjadi di mana Anda menggunakan smartphone, 

jalur akses atau router nirkabel yang  tidak didukung.
Cek situs web kami untuk rincian.

Peralatan telekomunikasi ini 
memenuhi persyaratan NTC.

Complies with
IDA Standards

DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

Jika koneksi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan [WPS], hubungkan dengan menggunakan metode berikut.Detail Pengaturan

Ketuk aplikasi [D-Mobile] yang sudah diinstall untuk 
memulainya.

3

Hubungkan smartphone (tablet PC) dan router 
(Jalur akses LAN nirkbel), kemudian mulai 
[D-Mobile].

5

 Lihat langkah 4 dan langkah 5 dari “Pengaturan 
Sederhana”.

1 Pastikan bahwa lampu [AP] menyala 
(terus-menerus).
Jika lampu [AP] tidak menyala, tahan 
tombol [MODE] pada adaptor selama 
sekitar 2 detik agar lampu [AP] dapat 
menyala (terus-menerus). (Nyalakan 
sekitar 10 detik.)

Hubungkan smartphone (tablet PC) secara langsung 
dengan adaptor melalui LAN Nirkabel.

 Buka daftar jaringan Wi-Fi smartphone, pilih [SSID] 
(DaikinAP *****) yang tercantum pada stiker nomor seri     , 
atau adaptor penghubung LAN Nirkabel     , lalu masukkan 
[KEY].

B
A

2

Tombol 
[MODE]

(4) Ikuti petunjuk pada layar mulai dari sini dan berikutnya untuk 
menyelesaikan pengaturan.

(5) Setelah menerapkan pengaturan di atas dan produk serta router (jalur 
akses LAN Nirkabel) sudah terhubung, lampu [RUN] akan menyala.
Jika berkedip selama 1 menit atau lebih, periksa daya ke router 
(jalur akses LAN Nirkabel), nama jaringan dan kata sandi kemudian 
mulai lagi dari prosedur pertama.

* Untuk mengatur koneksi nirkabel secara 
manual, tekan [Advanced network settings] 
(Pengaturan jaringan lanjutan), matikan 
[Automatic IP address (DHCP)] (alamat IP 
Otomatis (DHCP)), isikan informasi yang 
diperlukan untuk router Wi-Fi, tekan [     ] 
kemudian tekan [Connect] (Sambungkan) 
pada layar koneksi nirkabel. Ikuti petunjuk 
pada layar kemudian lanjutkan seperti pada 
langkah (5).

diperlukan untuk router Wi-Fi, tekan [     ] 

Lakukan pengaturan koneksi nirkabel.4

(2) Pilih jaringan 
rumah Anda dari 
daftar.

(1) Tekan [Configure the 
wireless connection] 
(Konfigurasi koneksi 
nirkabel).

 Semua langkah ditunjukkan menggunakan iOS.
 Layar dapat berubah. Jika tampilan layar di aplikasi yang diinstal berbeda dari ilustrasi layar dalam panduan pemasangan ini, lihat ke 

situs web.

(3) 
Masukkan kata sandi. 
Tekan [Connect] 

(Sambungkan).

2

1
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Kembalikan casing adaptor ke keadaan semula.4

Pelanggan bertanggung jawab untuk menyiapkan 
hal-hal berikut.

Ketuk [D-Mobile] yang telah dipasang.
 Ikuti petunjuk di layar untuk melakukan pengaturan 

dan untuk mengoperasikan.

5

Untuk iPhone/iPad
(1) Buka [App Store].
(2) Cari [D-Mobile].
(3) Ikuti petunjuk 
di layar untuk memasangnya.

Untuk Ponsel Android/Tablet
(1) Buka [Google Play].
(2) Cari [D-Mobile].
(3) Ikuti petunjuk di layar 
layar untuk memasangnya.

Tombol WPSTekan dan tahan tombol [WPS] 
di router (jalur akses LAN Nirkabel).
 Pengoperasian [WPS] 

berbeda-beda berdasarkan router 
(jalur akses LAN Nirkabel).
Silakan lihat dokumentasi yang 
disertakan bersama router Anda untuk 
informasi selengkapnya.

2

KonfigurasiKonfigurasi

Penyiapannya sederhana jika terdapat tombol [WPS] 
pada router (jalur akses LAN Nirkabel).

Pengaturan 
Sederhana

Pastikan bahwa lampu [RUN] berkedip.
 Jika [AP] berkedip atau menyala, 

tekan dan tahan tombol [MODE] 
di adaptor WLAN selama kira-kira 
2 detik sampai lampu [RUN] 
berkedip.

1

Metode pemasangan Pengontrol online

Bagian
Pengaturan

Koneksi 

Menyisipkan adaptor penghubung LAN Nirkabel 
ke unit indoor.

5

6

 Saat menghidupkan 
daya, selalu pasang 
casing adaptor (atas).

Hidupkan catu daya, tunggu sampai proses 
inisialisasi selesai (panel bawah berada dalam 
posisi tertutup). Buka pintu, lepas adaptor 
WLAN dan pastikan bahwa lampu [POWER] 
produk menyala. Setelah diperiksa, kembalikan 
adaptor WLAN ke dalam unit dan tutup pintunya.

 Smartphone atau PC tablet
(Lihat situs web kami untuk informasi terbaru tentang sistem 
operasi yang didukung.)

 Jaringan internet dan perangkat komunikasi
(Modem/router atau perangkat serupa)

 Jalur akses LAN Nirkabel
(Saluran terkait untuk adaptor penghubung LAN Nirkabel
adalah 1-11.)

 [DAIKIN Mobile Controller] (Gratis)

Pegang casing adaptor menggunakan jari-jari Anda, masukkan 
kembali ke dalam unit indoor dan tutup pintunya.

 Bilamana B

Tutup

Tutup pintu ini sebelum 
mengoperasikan unit.

PERHATIAN

Tekan dan tahan tombol [SETUP] pada produk 
selama kira-kira 2 detik.
 Lampu [RUN] pada produk akan berkedip lebih cepat. 

Bila adaptor WLAN dan router (jalur akses 
LAN Nirkabel) terhubung, lampu ini akan menyala.
Jika Anda gagal menghubungkannya, silakan coba lagi dari 
langkah 1 pada “Pengaturan Sederhana”.
(“Pengaturan Sederhana” mungkin saja tidak dapat 
dilakukan, tergantung pada kompatibilitas dengan router.) 

3

Hubungkan smartphone (atau PC tablet) dan router
(Jalur akses LAN Nirkabel).
 Koneksi dapat dilakukan misalnya dengan memilih 

SSID router Anda (jalur akses LAN Nirkabel) dari 
“Wi-Fi” di pengaturan smartphone dan memasukkan 
kata sandi router.

4

Casing adaptor

Tutup adaptor dengan 
mengaitkan bagian atas 
dari casing atas pada klip 
bagian atas dari casing 
bawah.

Klip atas dari 
casing bawah

Dorong sampai terdengar 
bunyi klik.

Pastikan bahwa 
kabel koneksi 
dikencangkan 
dengan kuat.

[Tentang SSID dan KEY]
[SSID] dan [KEY] yang tercantum di stiker nomor seri       diperlukan saat 
menghubungkan penyejuk udara dan smartphone menggunakan LAN Nirkabel.

Tempelkan stiker nomor seri       di sini dan 
jaga agar tetap aman.

BB

[Catatan]
 Jika peningkatan tersedia untuk adaptor Anda, ikon notifikasi “    ” akan ditampilkan di layar ikhtisar unit.

Ketuk ikon tersebut untuk meningkatkan firmware Anda.
   ” akan ditampilkan di layar ikhtisar unit.

Tombol
[MODE]

Pemecahan MasalahPemecahan Masalah
Tabel berikut ini menyediakan uraian singkat tentang cara menangani masalah atau ketidakpastian saat Anda memasang 
produk atau melakukan pengaturan koneksi. Cek situs web kami untuk rincian.

3P381857-4C

Bila hal ini terjadi Penjelasan dan bagian mana yang harus diperiksa

Tidak ada lampu yang 
menyala.

 Periksa pemasangan.
Cara kerja produk tidak benar.
 Matikan daya penyejuk udara (AC) dan hidupkan lagi.

Jika Anda tidak dapat 
menemukan sistem 
(penyejuk udara/AC) di 
layar daftar sistem, itu 
artinya produk ini tidak 
terpasang dengan benar.

Lampu produk akan padam.
 Pastikan bahwa lampu RUN menyala.
 Pastikan bahwa dayanya hidup.
 Lakukan lagi pengaturan sederhana atau pengaturan detail.
 Dekatkan router (jalur akses LAN Nirkabel) dengan produk.
 Mungkin saja terjadi di mana Anda menggunakan smartphone, 

jalur akses atau router nirkabel yang  tidak didukung.
Cek situs web kami untuk rincian.

Peralatan telekomunikasi ini 
memenuhi persyaratan NTC.

Complies with
IDA Standards

DA103787

35702/SDPPI/2014
4725

Jika koneksi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan [WPS], hubungkan dengan menggunakan metode berikut.Detail Pengaturan

Ketuk aplikasi [D-Mobile] yang sudah diinstall untuk 
memulainya.

3

Hubungkan smartphone (tablet PC) dan router 
(Jalur akses LAN nirkbel), kemudian mulai 
[D-Mobile].

5

 Lihat langkah 4 dan langkah 5 dari “Pengaturan 
Sederhana”.

1 Pastikan bahwa lampu [AP] menyala 
(terus-menerus).
Jika lampu [AP] tidak menyala, tahan 
tombol [MODE] pada adaptor selama 
sekitar 2 detik agar lampu [AP] dapat 
menyala (terus-menerus). (Nyalakan 
sekitar 10 detik.)

Hubungkan smartphone (tablet PC) secara langsung 
dengan adaptor melalui LAN Nirkabel.

 Buka daftar jaringan Wi-Fi smartphone, pilih [SSID] 
(DaikinAP *****) yang tercantum pada stiker nomor seri     , 
atau adaptor penghubung LAN Nirkabel     , lalu masukkan 
[KEY].

B
A

2

Tombol 
[MODE]

(4) Ikuti petunjuk pada layar mulai dari sini dan berikutnya untuk 
menyelesaikan pengaturan.

(5) Setelah menerapkan pengaturan di atas dan produk serta router (jalur 
akses LAN Nirkabel) sudah terhubung, lampu [RUN] akan menyala.
Jika berkedip selama 1 menit atau lebih, periksa daya ke router 
(jalur akses LAN Nirkabel), nama jaringan dan kata sandi kemudian 
mulai lagi dari prosedur pertama.

* Untuk mengatur koneksi nirkabel secara 
manual, tekan [Advanced network settings] 
(Pengaturan jaringan lanjutan), matikan 
[Automatic IP address (DHCP)] (alamat IP 
Otomatis (DHCP)), isikan informasi yang 
diperlukan untuk router Wi-Fi, tekan [     ] 
kemudian tekan [Connect] (Sambungkan) 
pada layar koneksi nirkabel. Ikuti petunjuk 
pada layar kemudian lanjutkan seperti pada 
langkah (5).

diperlukan untuk router Wi-Fi, tekan [     ] 

Lakukan pengaturan koneksi nirkabel.4

(2) Pilih jaringan 
rumah Anda dari 
daftar.

(1) Tekan [Configure the 
wireless connection] 
(Konfigurasi koneksi 
nirkabel).

 Semua langkah ditunjukkan menggunakan iOS.
 Layar dapat berubah. Jika tampilan layar di aplikasi yang diinstal berbeda dari ilustrasi layar dalam panduan pemasangan ini, lihat ke 

situs web.

(3) 
Masukkan kata sandi. 
Tekan [Connect] 

(Sambungkan).

2

1
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