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BẢO HÀNH

MÔI TRƯỜNG

CHẤT LƯỢNG

Daikin cam kết bảo hành cho 
toàn bộ sản phẩm trong catalog 
này 01 năm cho thiết bị nói 
chung và 04 năm cho máy nén. 
Phạm vi bảo hành trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam.

Tập đoàn Daikin đã được cấp 
chứng nhận Quốc tế về Môi 
trường ISO 14001 cho các thiết bị, 
sản phẩm Daikin có trong catalog 
này. ISO 14001 là tiêu chuẩn quốc 
tế về hệ thống quản lý môi trường, 
cho phép tổ chức thiết lập mục tiêu và chính sách, 
đưa ra các yêu cầu mang tính pháp chế và thông 
tin về những yếu tố quan trọng liên quan đến môi 
trường. Quy định này áp dụng cho những yếu tố 
môi trường trong phạm vi tổ chức và có sức ảnh 
hưởng với bên ngoài.

Tập đoàn Daikin là Nhà 
sản xuất máy ĐHKK 
đầu tiên ở Nhật được 
cấp chứng nhận quốc 
tế ISO 9001 về Quản lý 
chất lượng. Tất cả các 
thiết bị Daikin đều được cấp chứng nhận của hệ 
thống Quản lý Chất lượng ISO 9001. Các chứng 
nhận ISO 9000 được trao cho các nhà cung cấp 
đáp ứng đủ yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO. ISO 
9001 là chứng nhận về sự đảm bảo chất lượng 
của sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, liên 
quan đến các yếu tố như mẫu mã, nghiên cứu và 
cải tiến, sản xuất, lắp đặt và dịch vụ có liên quan.
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Cảnh Báo Nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn. Không nên tự lắp đặt máy. Việc lắp đặt máy không đúng 
cách có thể dẫn đến chảy nước, rò rỉ môi chất lạnh, điện giật hoặc cháy, nổ.

Chỉ sử dụng những phụ tùng và phụ kiện đi kèm do Daikin cung cấp. Tuân thủ theo quy trình lắp đặt  sản phẩm 
của Daikin. Việc lắp đặt không đồng bộ dễ dẫn đến chảy nước hoặc rò rỉ môi chất lạnh, điện giật, cháy, nổ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn cung cấp các chỉ dẫn quan trọng 
về an toàn cũng như cảnh báo các vấn đề lưu ý khi sử dụng. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và cảnh báo 
này.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhà nhập khẩu ủy quyền, Nhà phân phối hay tại cửa hàng bán lẻ tại địa phương.

Các đặc tính kỹ thuật, kiểu dáng và thông tin trong cuốn sách này có thể thay đổi mà không cần báo trước. All rights reserved
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