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ตามมาตรฐาน IEC 60335-1

บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพจิตใจไมปกติ
หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงานอุปกรณน้ี เวนแตไดรับการ
ควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณจากผูที่รับผิดชอบ
ตอความปลอดภัยของบุคคลน้ันได
ควรดูแลเด็กไมใหเลนเคร่ืองปรับอากาศ

ตามมาตรฐาน EN 60335-1

เด็กที่มีอายุต้ังแต 8 ปขึ้นไป และบุคคลท่ีมีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณสามารถใชเครื่องปรับอากาศน้ี
ได แตตองมีการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณ
ในวิธีที่ปลอดภัย และเขาใจถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน ไมควรปลอยใหเด็กเลน
เครื่องปรับอากาศ ไมควรใหเด็กเปนผูทําความสะอาดและบํารุงรักษาโดยท่ีไมมี
การควบคุมดูแล

ระบบเร่ิมทํางานใหมอัตโนมัติ

เคร่ืองปรับอากาศน้ีติดต้ังระบบเร่ิมทํางานใหมอัตโนมัติไว ซึ่งทําใหเคร่ืองปรับอากาศน้ีเรียกคาการทํางานท่ีต้ังไวกลับคืนมาได
เมื่อปดแหลงจายไฟโดยไมใชรีโมทคอนโทรล

การเลือกใชสารทําความเย็นชนิดใหม

เครื่องปรับอากาศน้ีใชน้ํายา R410A ซึ่งเปนสารทําความเย็นที่เปนมิตรตอส่ิง
แวดลอม

คําแนะนําเบื้องตน
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โปรดอานคําแนะนําตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญ ซึ่งตรงตาม “Machinery” Directive (Directive 2006/42/EC) อยางละเอียดถ่ีถวน
และโปรดปฏิบัติตามขอมูลดังกลาว
หลังจากอานแลว โปรดแนใจวาไดเก็บคูมือติดต้ังซึ่งแนบมาพรอมกับผลิตภัณฑของทานไวในที่ปลอดภัย

ชื่อสามัญ : เคร่ืองปรับอากาศ

คําจํากัดความของผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ

เคร่ืองปรับอากาศตองไดรับการติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม และถอดร้ือโดยผูติดต้ังที่มีความขํานาญหรือชางบริการที่มีความ

ชํานาญ เมื่อตองดําเนินการใดๆ เหลาน้ีโปรดรองขอใหผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญดําเนินการให

ผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนตัวแทน ซึ่งมีความชํานาญและความรูดังที่ไดอธิบายในตารางดานลาง

ตัวแทน ความชํานาญและความรูที่ตัวแทนจะตองมี

ผูต้ิดต้ังที่มีความชํานาญ • ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดย โตชิบา 
แคเรียร คอรปอเรช่ัน ผูติดต้ังจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง ปรับอากาศท่ี
ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการ ปฏิบัติงานดังกลาวจาก
บุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี 

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง การยายตําแหนง และ การถอด
จะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปน บุคคลท่ีไดรับการ
ฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ัง
น้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมี ความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานน้ี 

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง การยาย
ตําแหนงและการถอดซ่ึงจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและการตอทอ ตามที่กําหนดไว 
โดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงาน กับสารทําความเย็นและ
ทอของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี 

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานท่ีความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานท่ีความสูง กับเคร่ือง
ปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําใน การปฏิบัติงานดัง
กลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

ชางบริการท่ีมี
ความชํานาญ

• ชางบริการที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง ปรับอากาศท่ี
ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน ชางบริการจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง 
และถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําใน
การปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี 

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง การซอมแซม การยาย
ตําแหนง และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและ กฎหมายทองถ่ิน และ
เปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดย โตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรือ
อีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาว จากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความ
เขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี 

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง การ
ซอมแซม การยายตําแหนง และการถอดซ่ึงจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็น และทอตามท่ี
กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดาน การปฏิบัติงานกับสารทําความ
เย็นและทอของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรือ อีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคํา
แนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและ มีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี 

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานท่ีความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานท่ี ความสูงกับ
เครื่องปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการที่มี ความชํานาญน้ันไดรับคํา
แนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

 ■สัญลักษณคําเตือนบนชุดเคร่ืองปรับอากาศ

สัญลักษณคําเตือน คําอธิบาย

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

คําเตือน

อันตรายจากไฟฟาช็อต

ปลดแหลงจายไฟฟาทั้งหมดกอนทําการซอมบํารุง

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

คําเตือน

ช้ินสวนกําลังเคลื่อนท่ี
อยาใชงานเคร่ืองปรับอากาศขณะท่ีถอดตะแกรงออก
ใหปดเคร่ืองปรับอากาศกอนทําการซอมบํารุง

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

ขอควรระวัง

ช้ินสวนมีอุณหภูมิสูง
ทานอาจโดนลวกเม่ือถอดแผงครอบน้ี

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

ขอควรระวัง

อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของเคร่ืองปรับอากาศ
มิฉะน้ัน อาจไดรับบาดเจ็บ

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

ขอควรระวัง

อันตรายจากการระเบิด

ใหเปดวาลวบริการกอนเปดเคร่ืองปรับอากาศ มิฉะน้ัน 
อาจเกิดการระเบิด
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1 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
ผูผลิตไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้

 คําเตือน

ทั่วไป 

• อานคูมือการใชงานใหละเอียดกอนเร่ิมใชเครื่องปรับอากาศ มีหลายส่ิงที่สําคัญตองระลึกไวในระหวางใชงานประจําวัน
• ใหผูแทนจําหนายหรือผูติดต้ังมืออาชีพดําเนินการติดต้ัง ผูติดต้ังที่มีความชํานาญเทาน้ันจึงจะสามารถติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ได 
หากผูไมมีความชํานาญติดต้ังเอง อาจกอใหเกิดปญหา เชน ไฟไหม ไฟดูด การบาดเจ็บ น้ําร่ัวซึม เสียงรบกวน และการส่ัน 
สะเทือนได

• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางจากที่ระบุไวในการเติมหรือเปล่ียน มิฉะน้ัน อาจทําใหมีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นในวงจร 
การทําความเย็น ซึ่งอาจทําใหผลิตภัณฑน้ีทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได

• การทํางานของตัวเคร่ืองภายนอกอาจสรางเสียงรบกวน (โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตอกับเพ่ือนบาน จึงควรพิจารณาเสียงรบกวนใน 
ขณะติดต้ังเคร่ืองดวย) 

การเคล่ือนยายและจัดเก็บ

• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง ตองสวมใสรองเทาที่ปกปดน้ิวเทา สวมถุงมือปองกัน และสวมใสเคร่ืองแตงกายปองกันอ่ืนๆ
• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง หามจับถือที่สายรัดกลองผลิตภัณฑ ทานอาจบาดเจ็บไดหากสายขาด
• กอนวางซอนกลองผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บหรือเคล่ือนยาย โปรดอานคําแนะนําที่ระบุไวบนกลองใหละเอียด การไมปฏิบัติตามคํา 
แนะนําเหลาน้ันอาจทําใหกองของกลองผลิตภัณฑลมลงมาได

• เคร่ืองปรับอากาศตองเคล่ือนยายในสภาพสมบูรณ หากสวนใดสวนหน่ึงของผลิตภัณฑเสียหาย โปรดติดตอผูแทนจําหนาย
• เมื่อตองเคล่ือนยายเคร่ืองปรับอากาศดวยมือ ตองใชคนอยางนอยสองคน

การติดต้ัง

• การดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟากับเคร่ืองปรับอากาศตองกระทําโดยผูติดต้ังที่ชํานาญหรือชางบริการที่ชํานาญเทาน้ัน ผูที่ไมมีความ 
ชํานาญไมสามารถดําเนินการเองได เพราะการดําเนินการท่ีไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดไฟฟาดูดและ/หรือไฟฟาร่ัวได

• ภายหลังเสร็จสิ้นการติดต้ัง ใหผูติดต้ังชี้แจงเกี่ยวกับตําแหนงสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา หากเกิดปญหาขึ้นในเคร่ืองปรับ 
อากาศ ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการ

• หากติดต้ังเคร่ืองในหองขนาดเล็ก จะตองเติมสารทําความเย็นในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกินคาจํากัดความเขมขน มิฉะน้ัน 
อาจเกิดการร่ัวซึมได ปรึกษาผูแทนจําหนายท่ีทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศน้ีเมื่อทานตองการคํานวณปริมาณสารทําความเย็น 
การสะสมของสารทําความเย็นที่มีความเขมขนสูงอาจกอใหเกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจน

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณที่อาจเส่ียงตอการสัมผัสกับกาซไวไฟ หากกาซร่ัวและสะสมอยูรอบเคร่ือง อาจเกิดไฟไหมได
• ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทระบุเปนช้ินสวนอะไหลเทาน้ัน การใชผลิตภัณฑที่ไมไดระบุไวอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด 
น้ําร่ัวซึม หรือปญหาอ่ืนๆ ได และตองใหผูเชี่ยวชาญเปนผูติดต้ังให

• ตองแนใจวาไดตอสายดินอยางถูกตอง

การใชงาน

• กอนเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก ตองโยกสวิตชของเคร่ืองตัด 
กระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF มิฉะน้ันอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรกับช้ินสวนภายในผานหนาสัมผัสได ผูติดต้ังหรือชางบริการที่มี 
ความชํานาญเทาน้ันที่จะเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอกและปฏิบัติงาน 
ที่ตองการได

• ภายในเคร่ืองปรับอากาศมีไฟฟาแรงสูงและมีช้ินสวนท่ีกําลังหมุน หามถอดแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจ 
เกิดอันตรายจากไฟฟาดูดนิ้วมือหรือสวนตางๆ ของรางกายอาจติดเขาไปในช้ินสวนท่ีกําลังหมุน เมื่อมีความจําเปนที่จะตองถอด 
ช้ินสวนเหลาน้ีออกมา โปรดติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญ

• อยาเคล่ือนยายหรือซอมเคร่ืองปรับอากาศดวยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟาแรงสูงภายในเคร่ือง ทานอาจถูกไฟฟาดูดขณะถอด 
ฝาครอบ

• ใชบันไดที่สูงกวา 50 เซนติเมตร ในการทําความสะอาดแผนกรองอากาศของตัวเคร่ืองภายในหรือทํางานอ่ืนๆ ที่อยูบนท่ีสูง 
เนื่องจากผูไมมีความชํานาญอาจเกิดอันตรายจากการตกบันไดและบาดเจ็บจากการทํางานบนท่ีสูง เมื่อตองทํางานเชนน้ันจึงไม 
ควรทําดวยตนเอง แตควรติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนผูทําให

• อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจจะทําใหไดรับบาดเจ็บได
• อยาปนขึ้นไปหรือวางส่ิงของไวดานบนของตัวเคร่ืองภายนอก ตัวทานหรือส่ิงของอาจตกลงมาจากตัวเคร่ืองทําใหไดรับบาดเจ็บได
• อยาวางอุปกรณที่มีการเผาไหมใดๆ ไวในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง มิฉะน้ันอาจเกิดการเผาไหมที่ไม 
สมบูรณ

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศทํางานในสถานท่ีเดียวกับอุปกรณที่มีการเผาไหมอ่ืน ควรใหอากาศถายเทไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเท 
ไดไมดีอาจทําใหขาดออกซิเจนได

• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศในหองปด ควรใหหองถายเทอากาศไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเทไดไมดีจะทําใหขาดออกซิเจน
• อยาใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานาน และอยาใหรางกายเย็นเกินไป อาจทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมและเจ็บปวย
• หามสอดน้ิวหรือไมเขาไปในชองดูดอากาศเขาหรือชองดูดอากาศออก เพราะอาจไดรับบาดเจ็บไดเนื่องจากพัดลมหมุนดวย 
ความเร็วสูง

• ปรึกษารานคาที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหากเคร่ืองปรับอากาศทําความเย็นไดไมดีซึ่งอาจเกิดจากสารทําความเย็นร่ัว ตรวจสอบ
ขอมูลการซอมกับชางบริการใหแนใจเมื่อมีการเรียกเก็บคาสารทําความเย็นเพิ่มเติม

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนการทําความสะอาด มิฉะน้ันอาจไดรับบาดเจ็บเน่ืองจาก 
พัดลมหมุนดวยความเร็วสูงภายในตัวเคร่ือง

การซอม

• หากเกิดปญหาใดๆ ขึ้น (เชน เมื่อปรากฏสัญลักษณขอผิดพลาด ไดกลิ่นไหม ไดยินเสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไมทําความ 
เย็น หรือน้ําร่ัว) ในเคร่ืองปรับอากาศ อยาสัมผัสเครื่องปรับอากาศเอง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF 
แลวติดตอชางบริการที่มีความชํานาญ ทําอยางใดอยางหนึ่งใหแนใจวาเคร่ืองจะไมถูกเปดขึ้น (เชน เขียนวา “เครื่องเสีย” ไวใกล 
กับเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา) จนกวาชางจะมาถึง การใชเคร่ืองในสภาพท่ีมีปญหาตอไปอาจทําใหกลไกการทํางานของเคร่ืองเกิด 
ปญหาเพ่ิมขึ้นหรืออาจเกิดไฟฟาดูดหรือปญหาอ่ืนๆ ได

• หากชองพัดลมเสียหาย อยาเขาใกลตัวเคร่ืองภายนอก ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอ ใหชาง
บริการที่มีความชํานาญมาซอม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะซอมเรียบรอยแลว

• หากตัวเคร่ืองภายในตกลงมา อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดต้ัง 
หรือชางบริการที่มีความชํานาญมาติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะติดต้ัง 
ใหมเรียบรอยแลว

• หากตัวเคร่ืองภายนอกลมลง อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดต้ัง 
หรือชางบริการที่มีความชํานาญมาแกไขหรือติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวา 
จะแกไขหรือติดต้ังใหมเรียบรอยแลว

• อยาปรับแตงเครื่องเอง เพราะอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือปญหาอ่ืนๆ ได 

การยายตําแหนง

• เมื่อจะยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศ อยายายตําแหนงดวยตนเอง ใหติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญ การยาย 
ตําแหนงที่ไมเหมาะสมอาจทําใหไฟฟาดูดและ/หรือเกิดไฟไหมได
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 ขอควรระวัง

ถอดปล๊ักอุปกรณจากแหลงจายไฟหลัก

• อุปกรณน้ีตองตอกับแหลงจายไฟหลักดวยสวิตชซึ่งมีระยะหางหนาสัมผัสขั้วตออยางนอย 3 มม.

สายไฟของแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศนี้ตองใชฟวสในการติดต้ัง (ใชไดทุกชนิด)

การติดต้ัง

• วางทอน้ําท้ิงใหถูกตองเพื่อใหระบายน้ําไดดี การระบายน้ําที่ไมดีอาจทําใหน้ําขังและทําใหเฟอรนิเจอรเปยก
• ตอเคร่ืองปรับอากาศเขากับแหลงจายไฟท่ีมีแรงดันตามท่ีกําหนด มิฉะน้ันเคร่ืองอาจเสียหรือทําใหเกิดไฟไหม
• แนใจวาตัวเคร่ืองภายนอกยึดอยูกับฐาน มิฉะน้ันเคร่ืองอาจลมลงหรืออาจเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ

การใชงาน

• อยาใชเคร่ืองปรับอากาศน้ีผิดวัตถุประสงค เชน ใชเก็บอาหาร เครื่องมือวัด งานศิลปะ สัตวเลี้ยง รถ เรือ
• อยาสัมผัสสวิตชใดๆ ในขณะมือเปยก มิฉะน้ันทานอาจถูกไฟฟาดูด
• หากไมใชเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน ใหปดเคร่ืองหรือตัดกระแสไฟฟาเพ่ือความปลอดภัย
• เพื่อใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานเปนปกติ เปดใชในชวงอุณหภูมิที่ระบุในคําแนะนํา มิฉะน้ันเคร่ืองอาจทํางานผิดพลาดหรือเกิด 
น้ําร่ัว

• อยาใหน้ํา น้ําผลไม หรือของเหลวใดๆ หยดหรือหกใสรีโมทคอนโทรล
• อยาลางเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําใหไฟฟาดูด
• ตรวจสอบวาฐานยึดและอุปกรณอ่ืนๆ ชํารุดหรือไมหลังจากการใชงานเปนเวลานาน ในกรณีที่ฐานยึดชํารุดอาจทําใหตัวเคร่ือง 
ลมลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บได

• อยาใหละอองกาซหรือวัตถุไวไฟอ่ืนเขาใกลเครื่องปรับอากาศ และอยาพนสารไวไฟไปท่ีเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําใหสาร 
เหลาน้ันติดไฟได

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟากอนทําความสะอาด มิฉะน้ันอาจบาดเจ็บไดเพราะพัดลมหมุนดวย 
ความเร็วสูง

• ใหผูแทนจําหนายทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให การทําความสะอาดท่ีไมถูกวิธีอาจทําใหช้ินสวนพลาสติกเสียหาย 
ฉนวนของช้ินสวนไฟฟาหรือสวนอ่ืนๆ ละลาย และทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด ในกรณีรายแรง อาจเกิดน้ํารั่วซึม ไฟฟาดูด 
เกิดควัน หรือไฟไหมได

• อยาวางภาชนะใสน้ํา เชน แจกัน บนตัวเคร่ือง น้ําที่ซึมเขาไปในเคร่ืองอาจทําใหฉนวนไฟฟาชํารุด และทําใหเกิดไฟฟาดูดได

 ■ขอมูลเก่ียวกับการเคล่ือนยาย การจับถือ และการจัดเก็บกลองผลิตภัณฑ

ตัวอยางสัญลักษณบนกลอง

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย

เก็บในท่ีแหง หามทําตก

แตกงาย หามวางนอน

การวางซอน
(กรณีน้ีซอนได 9 ช้ัน)

หามเดินบนกลอง

หงายดานน้ีขึ้น หามเหยียบ

จับถือดวยความระมัดระวัง

ขอควรระวังอื่นๆ ความหมาย

ขอควรระวัง 

อาจเกิดการบาดเจ็บ
อยาจับถือที่สายรัดกลอง อาจเกิดการบาดเจ็บถาสายขาด

คําแนะนําในการวางซอน

ถากลองกระดาษย่ืนออกมานอกแทนวางขณะวางซอน
ควรรองดวยไมอัดหนา 10 มม.บนแทนวาง
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13

14
9

6
2

7

5
4

3

12

11

8
10

1

ON OFF

 ■ตัวเคร่ืองภายใน

 ■ตัวเคร่ืองภายนอก (ภาพแสดงจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเคร่ืองภายนอก ภาพแสดงตอไปน้ีเปนภาพ

ตัวอยางประกอบ)

2 ชื่อชิ้นสวน 3 รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย

1 ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด

สงสัญญาณไปยังตัวเคร่ืองภายใน

2 ปุมเปด/ปดเคร่ือง

กดปุมเพื่อเร่ิมการทํางาน
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)
กดปุมอีกครั้งเพื่อหยุดการทํางาน
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)
ถาเสียงสัญญาณจากตัวเคร่ืองภายในไมดัง กดปุมสองคร้ัง

3 ปุมเลือกโหมด (MODE)

กดปุมนี้เพื่อเลือกโหมด
แตละคร้ังที่กดปุมนี้ จะเลือกโหมดตามลําดับ
จากโหมด A : Auto ปรับความเย็นอัตโนมัติ,  : Cool,  

 : Dry,  : Fan only แลวกลับไปยังโหมด A (เสียง
สัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)

4 ปุมปรับอุณหภูมิ ( TEMP )
TEMP ...... ปรับอุณหภูมิสูงขึ้นเปน 30°C
TEMP ...... ปรับอุณหภูมิลดลงเปน 17°C (เสียงสัญญาณดัง

หนึ่งคร้ัง)
...... คาอุณหภูมิไมแสดงขณะเปดพัดลมเทาน้ัน

5 ปุมความเร็วพัดลม (FAN)
กดปุมนี้เพื่อเลือกความเร็วพัดลม เมื่อเลือกความเร็วเปน
AUTO พัดลมจะปรับความเร็วโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิหอง
ทานยังสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมที่ตองการเองได
จาก 5 รูปแบบ
(LOW , LOW+ , MED ,
MED+ , HIGH )
แสดง 5 รูปแบบ แต LOW+  เทากับ LOW , และ 
MED+  เทากับ MED .
เมื่อเลือกโหมด Dry พัดลมจะปรับความเร็วเปน AUTO 

 โดยอัตโนมัติ และจะปรับความเร็วดวยตนเองไมได
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)

6 ปุมสายบานเกล็ด (SWING)
กดปุมนี้เพื่อสายบานเกล็ด
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)
กดปุม SWING เพื่อหยุดการสายบานเกล็ด
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)

7 ปุมต้ังบานเกล็ด (FIX)
กดปุมนี้เพื่อปรับทิศทางลม
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)
ไมสามารถกดคางเพื่อปรับได
ตองกดปุมเปนจังหวะ

8 ปุมต้ังเวลาปด (OFF)
กดปุมนี้เพื่อต้ังเวลาปดเคร่ือง

9 ปุมต้ังเวลาเปด (ON)
กดปุมนี้เพื่อต้ังเวลาเปดเคร่ือง

10 ปุมบันทึกคา (SET)
กดปุมนี้เพื่อบันทึกคาเวลา
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)

11 ปุมยกเลิก (CLR)
กดปุมนี้เพื่อยกเลิกเวลาเปดและเวลาปดที่ต้ังไว
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งคร้ัง)

12 ปุมไฮเพาเวอร (Hi-POWER)
กดปุมนี้เพื่อเร่ิมการทํางานแบบไฮเพาเวอร
ใชไดในโหมดทําความเย็นอัตโนมัติหรือโหมด Cool 
เทาน้ันฟงกชันน้ีใชควบคุมเปนกลุมไมได

3-1. ชื่อชิ้นสวนของรีโมทคอนโทรล

 ■รีโมทคอนโทรลไรสายและฟงกชันการทํางาน
ปุมล็อค สกรูยึดสายดิน

ชองดูดอากาศเขา

บานเกล็ดกระจายลม
ของชองอากาศออก

แผนกรองอากาศ

ตัวรับสัญญาณ

ภาพขยายของ

แผนกรองอากาศ

ปุมล็อคเปดและปด
ชองดูดอากาศ

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปทางชองน้ี

เปล่ียนทิศทางของลมที่ปลอย
ออกมาตามโหมดทําความเย็น

ดักฝุนหรือส่ิงสกปรก
(อยูในชองดูดอากาศ)

ชองอากาศเขา

(ดานขางและดานหนา)

ฝาครอบ

ภายในมีสกรูยึดสายดิน วาลว
และช้ินสวนไฟฟา

ชองอากาศออก

ฝาครอบทอ

รูสายไฟ

ชองออกทอสารทําความเย็น
ขายึด
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13 ปุมต้ังเครื่องลวงหนา (PRESET)

กดปุมนี้เพื่อเปล่ียนโหมดการทํางานเปนโหมดท่ีตองการ
ซึ่งไดบันทึกความจําไวลวงหนา ในการบันทึกความจํา
โหมดการทํางาน กดปุมนี้คางไวอยางนอย 3 วินาที เมื่อ
เคร่ืองอยูในโหมดท่ีตองการ สัญลักษณ P จะแสดงข้ึน
เมื่อโหมดการทํางานไดรับการบันทึก

14 ปุม (SLEEP)

กดปุมนี้เพื่อเร่ิมการทํางานต้ังเวลาปด ซึ่งจะปรับ
อุณหภูมิหองและความเร็วพัดลมอัตโนมัติ
ทานสามารถเลือกเวลาปดได 4 ชวงเวลา (1, 3, 5 หรือ
9 ช่ัวโมง)

 ■ชื่อและฟงกชันการทํางานของสัญลักษณ

บนรีโมทคอนโทรลไรสาย

 ◆ หนาจอ
สัญลักษณทั้งหมดนอกจากสัญลักษณนาฬกา จะแสดงข้ึน
เมื่อกดปุมเปด/ปดเคร่ือง 

8
7
5
46

1 23

• ภาพตัวอยาง แสดงสัญลักษณทั้งหมดเพื่อประกอบการ
อธิบายระหวางการทํางาน
สัญลักษณที่เกี่ยวของเทาน้ันจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

1 สัญลักษณการสงสัญญาณ

สัญลักษณการสงสัญญาณน้ี ( ) จะแสดงเม่ือรีโมท
คอนโทรลสงสัญญาณไปยังตัวเคร่ืองภายใน

2 สัญลักษณแสดงโหมด

แสดงโหมดการทํางานท่ีเลือกในขณะน้ัน
(A : Auto ปรับความเย็นอัตโนมัติ  : Cool,  : Dry, 

 : Fan only)

3 แสดงอุณหภูมิ

แสดงคาอุณหภูมิที่ต้ังไว (17°C ถึง 30°C)
เมื่อเลือกโหมดการทํางานเปน  Fan only จะไมแสดง
คาอุณหภูมิใดๆ

 ■การเตรียมการและตรวจสอบกอนใชงาน

 ◆ การใสแบตเตอร่ี

1 ถอดฝาครอบแบตเตอร่ี

2 ใสแบตเตอรี่ใหม 2 กอน (R03 [AAA]) ตามตําแหนง

(+) และ (–)

AC
L

 ◆ แบตเตอรี่
• ในการเปล่ียนแบตเตอร่ี ใชแบตเตอร่ีใหม 2 กอน (R03 

[AAA])
• ในการใชงานปกติ แบตเตอร่ีจะใชไดนานประมาณ 1 ป
• เปล่ียนแบตเตอร่ีเมื่อไมมีเสียงสัญญาณจากตัวเคร่ืองภายใน 
หรือเมื่อใชรีโมทคอนโทรลส่ังงานเคร่ืองปรับอากาศไมได

• เพ่ือหลีกเลี่ยงการทํางานผิดปกติจากแบตเตอร่ีร่ัว ถอด 
แบตเตอร่ีออกเม่ือไมใชงานรีโมทคอนโทรลนานกวา 1 เดือน

3-2. การปรับต้ังนาฬกา

 ◆ ตั้งนาฬกา
กอนเร่ิมใชงานเคร่ืองปรับอากาศ ต้ังนาฬกาของ 
รีโมทคอนโทรลตามข้ันตอนท่ีใหไวในคูมือสวนน้ี สวนแสดงผล 
นาฬกาบนรีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลา ไมวาจะใชงานเคร่ือง 
ปรับอากาศอยูหรือไม

 ■คาเริ่มตน

เมื่อใสแบตเตอร่ีในรีโมทคอนโทรล สวนแสดงผลนาฬกาจะ
แสดงคา AM 0:00 และกะพริบ

2
1

ON OFF

1 ปุมต้ังเวลาเปด หรือปุมต้ังเวลาปด 

กดปุมตั้งเวลาเปด  หรือปุมตั้งเวลาปด  เพื่อต้ัง
เวลาปจจุบัน 
การกดปุมตั้งเวลาแตละคร้ังจะปรับคาเวลาคร้ังละ 
1 นาที การกดปุมตั้งเวลาคางจะปรับคาเวลาคร้ังละ 
10 นาที

2 ปุมบันทึกคา 

กดปุมบันทึกคา 
เวลาปจจุบันจะแสดงข้ึนและนาฬกาเริ่มทํางาน

4 แสดงความเร็วพัดลม

แสดงความเร็วพัดลมที่เลือกไว แสดงคา AUTO หรือ
ระดับความเร็วพัดลม 5 ระดับ (LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH )
จะแสดงคา  เมื่อเลือกโหมดการทํางาน  : Dry

5 แสดงผลการตั้งเวลาและนาฬกา

แสดงเวลาท่ีต้ังสําหรับการต้ังเวลาและเวลานาฬกา
เวลาปจจุบันจะแสดงเสมอ นอกจากขณะต้ังเวลา

6 สัญลักษณแสดงผลการเลือก Hi POWER

แสดงเมื่อเร่ิมการทํางาน High Power
กดปุม Hi-POWER เพ่ือเร่ิมการทํางาน และกดอีกครั้ง
เพ่ือหยุดการทํางาน

7 สัญลักษณแสดงการตั้งเครื่องลวงหนา P

แสดงขณะบันทึกความจําโหมดการทํางานท่ีตองการ 
หรือเมื่อคาน้ันไดบันทึกไวแลว
สัญลักษณน้ียังปรากฏขึ้นดวยเมื่อการทํางานท่ีตองการท่ี
ไดบันทึกไวแสดงข้ึน

8 สัญลักษณแสดงการสายบานเกล็ด

แสดงในระหวางการสายบานเกล็ด เมื่อบานเกล็ด
แนวนอนสายขึ้นหรือลงอัตโนมัติ

– 27 –  

11-TH 12-TH

1115350207_TH.indd   271115350207_TH.indd   27 3/15/2559 BE   08:443/15/2559 BE   08:44



3-3. การถือรีโมทคอนโทรล

 ขอควรระวัง

• เคร่ืองปรับอากาศจะไมทํางานหากมีผามาน ประตู หรือ 
วัตถุใดๆ ปดกั้นสัญญาณท่ีสงจากรีโมทคอนโทรลไปยัง 
ตัวเคร่ืองภายใน

• อยาใหของเหลวใดๆ หยดใสรีโมทคอนโทรล
• อยาใหรีโมทคอนโทรลสัมผัสแสงแดดหรือความรอน โดยตรง
• หากตัวรับสัญญาณอินฟราเรดของตัวเคร่ืองภายในสัมผัส 
แสงแดดโดยตรง เคร่ืองปรับอากาศอาจทํางานผิดปกติได 
ควรใชผามานบังแสงแดดไมใหสัมผัสตัวรับสัญญาณ

• หากหองที่ใชงานเคร่ืองปรับอากาศใชแสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตซึ่งมีสตารทเตอรไฟฟา เคร่ืองอาจรับ 
สัญญาณไมถูกตอง หากทานต้ังใจจะใชหลอดไฟฟลูออเรส-
เซนต เชนน้ัน ปรึกษาผูแทนจําหนายใกลบานทาน

• หากเครื่องใชไฟฟาอ่ืนๆ ตอบสนองตอรีโมทคอนโทรล 
ยายตําแหนงเครื่องใชไฟฟาเหลาน้ัน หรือปรึกษาผูแทน 
จําหนายใกลบานทาน 

 ■ตําแหนงของรีโมทคอนโทรล

• ระยะการรับสัญญาณมาตรฐานอยูที่ประมาณ 8 เมตร ใน
แนวตรงนับจากตัวรับสัญญาณ ระยะการรับสัญญาณ จะส้ัน
ลงในมุมเฉียงออกจากตัวรับสัญญาณ ระยะการรับสัญญาณ
จะเปล่ียนแปลงเล็กนอยตามความจุ ของแบตเตอร่ีหรือปจจัย
อ่ืนๆ

8 m

90°

ตัวรับสัญญาณ

• ใชรีโมทคอนโทรลหางจากเคร่ืองใชอ่ืนๆ เชน โทรทัศน 
สเตอริโอ ฯลฯ อยางนอย 1 เมตร (อาจรบกวนภาพหรือเกิด
เสียงดัง)

• เพ่ือปองกันการทํางานผิดพลาด เลือกสถานท่ีที่ไมไดรับ ผล
กระทบจากแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงแดด

• สามารถติดต้ังตัวเคร่ืองภายในซ่ึงใชรีโมทคอนโทรลไรสาย 
ได 2 เคร่ืองขึ้นไป (จนถึง 6 เคร่ือง) ในหองเดียวกัน

3-4. ตัวรับสัญญาณ

ตัวรับสัญญาณติดต้ังไวบนตัวเคร่ืองภายใน

1

2

3

4
5
6

1 ปุมการทํางานชั่วคราว (ดูหนาที่ 36)

2 สวนรับสัญญาณ

รับสัญญาณท่ีสงมาจากรีโมทคอนโทรล

3 ไฟเตือน

ไฟเตือนดวงหน่ึงจะกะพริบขณะเกิดขอผิดพลาด
เมื่อไฟเตือนกะพริบ ใหดูที่ “การแกไขปญหา”

4 ไฟเตือน  (สีเขียว)

ไฟดวงน้ีสวางขึ้นเมื่อเปดเคร่ือง

5 ไฟเตือน  (สีเขียว)

ไฟดวงน้ีสวางขึ้นเมื่อต้ังคาเวลา

6 ไฟเตือน  (สีสม)

ไฟดวงน้ีกะพริบระหวางการทําความสะอาดดวยตนเอง
และมีการติดตอเบ้ืองตน

 ขอควรระวัง

โหมดการทํางานไมตรงกัน

• หากใชรีโมทคอนโทรลไรสายของเคร่ืองปรับอากาศโตชิบา 
รุนอ่ืน และพยายามใชฟงกชันการทํางานท่ีเครื่องรุนน้ี 
ไมรองรับ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเทาน้ัน แตฟงกชันจะไม 
ทํางาน (ไฟเตือน  และไฟเตือน  อาจกะพริบสลับกัน 
เพื่อแจงสถานะขางตน)

• เมื่อเลือกการต้ังเวลาทํางาน รีโมทคอนโทรลจะสงสัญญาณ 
ไปยังตัวเคร่ืองภายในตามเวลาท่ีระบุไวโดยอัตโนมัติ หาก
เก็บรีโมทคอนโทรลไวในตําแหนงที่ขัดขวางการสง สัญญาณ
ที่เหมาะสม อาจเกิดการหนวงเวลาไดถึง 15 นาที

 ■การยึดรีโมทคอนโทรลบนผนัง

ผนัง

สกรูยึดรีโมท
คอนโทรล

ดานหลังของ
รีโมทคอนโทรล

เมื่อจะยึดรีโมทคอนโทรลบนผนัง ขันสกรูยึดรีโมทคอนโทรล 
ที่ใหบนผนัง โดยเหลือชองวางระหวางผนังกับหัวสกรูไวเล็ก 
นอย แลวแขวนรีโมทคอนโทรลไวกับหัวสกรูตรงตําแหนง 
ที่ระบุไวดานหลังรีโมทคอนโทรล

 ■การปรับต้ังนาฬกา

2
1

ON OFF

1 ปุมนาฬกา

กดปุม CLOCK  โดยใชปลายดินสอ
คานาฬกาจะกะพริบ

2 ปุมต้ังเวลาเปด หรือปุมต้ังเวลาปด 

กดปุมตั้งเวลาเปด  หรือปุมต้ังเวลาปด เพื่อต้ังเวลา
ปจจุบัน
การกดปุมตั้งเวลาแตละคร้ังจะปรับคาเวลาคร้ังละ 
1 นาที การกดปุมต้ังเวลาคางจะปรับคาเวลาคร้ังละ 
10 นาที

3 ปุมบันทึกคา 

กดปุมบันทึกคา 
เวลาปจจุบันจะแสดงข้ึนและนาฬกาเริ่มทํางาน
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3-5. วิธีใชรีโมทคอนโทรล

 ■ระบบทําความเย็น/พัดลมอยางเดียว

 ◆ เริ่มการทํางาน

2

4
3

1

1 ปุมเปด/ปดเคร่ือง ( )

กดปุมนี้เพื่อเปดเคร่ืองปรับอากาศ

2 ปุมเลือกโหมด (MODE)

เลือกทําความเย็น (Cool)  หรือพัดลมอยางเดียว
(Fan only) 

3 ปุมปรับอุณหภูมิ ( TEMP )

ต้ังคาอุณหภูมิที่ตองการ
หากเครื่องปรับอากาศอยูในโหมดพัดลมอยางเดียว
(FAN ONLY) คาอุณหภูมิจะไมแสดง

4 ปุมปรับความเร็วพัดลม (FAN)

เลือกหน่ึงคาจาก  LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH 

• ไฟแสดงการทํางาน  (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสวาง
ขึ้น และการทํางานจะเร่ิมขึ้นหลังจากน้ันประมาณ 3 นาที
(หากเลือกโหมดพัดลมอยางเดียว (FAN ONLY) เครื่องจะ
เริ่มทํางานทันที)

• โหมด  : พัดลมเพียงอยางเดียว จะไมควบคุมอุณหภูมิ

 ◆ หยุดการทํางาน
ปุมเปด/ปดเคร่ือง ( )

กดปุมนี้อีกคร้ังเพื่อปดเคร่ืองปรับอากาศ
ในโหมดทําความเย็น โหมดลดความช้ืน หรือโหมด (ทําความ
เย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อ
ทําความสะอาดอัตโนมัติ

 ■ระบบลดความช้ืน

 ◆ เริ่มการทํางาน

2

3

1

1 ปุมเปด/ปดเคร่ือง ( )

กดปุมนี้เพ่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศ

2 ปุมเลือกโหมด (MODE)

เลือกลดความช้ืน (Dry) 

3 ปุมปรับอุณหภูมิ ( TEMP )

ต้ังคาอุณหภูมิที่ตองการ

• คาความเร็วพัดลมแสดง 
• ไฟแสดงการทํางาน  (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสวาง
ขึ้น และการทํางานจะเร่ิมขึ้นหลังจากน้ันประมาณ 3 นาที

 ◆ หยุดการทํางาน
ปุมเปด/ปดเคร่ือง ( )

กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อปดเคร่ืองปรับอากาศ
ในโหมดทําความเย็น โหมดลดความช้ืน หรือโหมด (ทําความ
เย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพ่ือ
ทําความสะอาดอัตโนมัติ

 ■ระบบอัตโนมัติ (ปรับโหมดการทํางาน

อัตโนมัติ)

 ◆ เริ่มการทํางาน

2

4
3

1

1 ปุมเปด/ปดเคร่ือง ( )

กดปุมนี้เพื่อเปดเคร่ืองปรับอากาศ

2 ปุมเลือกโหมด (MODE)

เลือก A

3 ปุมปรับอุณหภูมิ ( TEMP )

ต้ังคาอุณหภูมิที่ตองการ

4 ปุมปรับความเร็วพัดลม (FAN)

เลือกหนึ่งคาจาก  LOW , LOW+ , MED 
, MED+ , HIGH .

• ไฟแสดงการทํางาน  (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสวาง
ขึ้น เคร่ืองจะเลือกโหมดการทํางานเองตามอุณหภูมิหอง 
และ การทํางานจะเร่ิมขึ้นหลังจากน้ันประมาณ 3 นาที  

• หากโหมดอัตโนมัติไมทําใหรูสึกสบาย ทานอาจเลือกปรับคา 
ตางๆ ที่ตองการไดดวยตนเอง

 ◆ หยุดการทํางาน
ปุมเปด/ปดเคร่ือง ( )

กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อปดเคร่ืองปรับอากาศ
ในโหมดทําความเย็น โหมดลดความช้ืน หรือโหมด (ทําความ
เย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อ
ทําความสะอาดอัตโนมัติ
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 ■ระบบต้ังเวลา

ใชรีโมทคอนโทรลแบบมีสายต้ังเวลา หากใชงานอยูดวย

 ◆ ตั้งเวลาเปดและปด

2
3
1

ON OFF

การตั้งเวลา

1 กดปุมต้ังเวลาเปดและปุมต้ังเวลาปด ( หรือ ) 

ในขณะเคร่ืองทํางาน

กดปุมตั้งเวลาเปดหรือต้ังเวลาปดตามตองการ
• คาเวลาท่ีต้ังไวกอนหนาจะปรากฏข้ึนและกะพริบพรอม
กับสัญลักษณแสดงการต้ังเวลาเปดและปด

ต้ังเวลาเปนเวลาท่ีตองการ
การกดปุมตั้งเวลาแตละคร้ังจะปรับคาเวลาคร้ังละ 10 นาที
การกดปุมตั้งเวลาคางจะปรับคาเวลาคร้ังละ 1 ช่ัวโมง

2 ปุมบันทึกคา 

กดปุมบันทึกคา  เพื่อต้ังเวลา
เวลาท่ีต้ังจะแสดง และการต้ังเวลาจะเร่ิมทํางาน

การยกเลิกการต้ังเวลา

3 ปุมยกเลิก 

กดปุมยกเลิก  เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

 ขอควรระวัง

• เมื่อเลือกการต้ังเวลา รีโมทคอนโทรลจะสงสัญญาณการ 
ต้ังเวลาไปยังตัวเคร่ืองภายในโดยอัตโนมัติในเวลาท่ีต้ังไว 
ดังน้ัน ควรเก็บรีโมทคอนโทรลไวในที่ซึ่งสามารถสง สัญญาณ
ไปยังตัวเคร่ืองภายในไดดี มิฉะน้ัน อาจเกิดการ หนวงเวลา
ไดถึง 15 นาที

• หากไมกดปุมบันทึกคา  ภายใน 30 วินาที หลังจาก 
ต้ังคาเวลาแลว คาเวลาท่ีต้ังจะถูกยกเลิก 

เมื่อทานไดเลือกโหมดต้ังเวลา คาที่ต้ังไวจะบันทึกไวใน
รีโมทคอนโทรล
หลังจากน้ัน เคร่ืองปรับอากาศจะเร่ิมการทํางานตามคาตางๆ
ที่ต้ังไวเชนเดิมเมื่อกดปุมเปด/ปดเคร่ืองบนรีโมทคอนโทรล

หากคานาฬกากะพริบ และต้ังเวลาไมได
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในสวน “ต้ังนาฬกา” แลวจึงตั้งเวลา

 ◆ การตั้งเวลารวม (ตั้งทั้งเวลาเปดและเวลาปด

พรอมกัน)

เวลาปด —> เวลาเปด

(ทํางาน —> หยุดทํางาน —> ทํางาน)

คุณสมบัติน้ีมีประโยชนเมื่อทานตองการปดเคร่ืองปรับอากาศ
หลังจากเขานอนแลว และเปดเคร่ืองอีกครั้งในตอนเชาเมื่อ
ทานต่ืนนอนหรือกลับบาน
ตัวอยาง :
ปดเคร่ืองปรับอากาศและเปดอีกครั้งในเชาวันรุงขึ้น

ทํางาน ทํางานอีกคร้ัง

หยุดทํางาน

 ▼ การตั้งเวลารวม

1 กดปุมต้ังเวลาปด เพ่ือปรับต้ังคาเวลาปด

2 กดปุมต้ังเวลาเปด เพ่ือปรับต้ังคาเวลาเปด

3 กดปุมบันทึกคา 

เวลาเปด —> เวลาปด

(หยุดทํางาน —> ทํางาน —> หยุดทํางาน)

ทานใชการต้ังคาน้ีไดเพื่อเปดเคร่ืองปรับอากาศเม่ือทาน
ต่ืนนอนและปดเคร่ืองเมื่อทานออกจากบาน
ตัวอยาง :
เปดเคร่ืองปรับอากาศในเชาวันรุงขึ้นและปดเคร่ือง

ทํางาน

หยุดทํางาน หยุดทํางาน

 ▼ การตั้งเวลารวม

1 กดปุมต้ังเวลาเปด  เพ่ือปรับต้ังคาเวลาเปด

2 กดปุมต้ังเวลาปด เพ่ือปรับต้ังคาเวลาปด

3 กดปุมบันทึกคา 

• ไมวาฟงกชันเวลาเปดหรือเวลาปดที่ต้ังไวซึ่งใกลกับเวลา
ปจจุบันจะเร่ิมทํางานกอน

• หากเวลาเปดและเวลาปดต้ังไวเปนเวลาเดียวกัน การต้ังเวลา
เปดและปดจะไมทํางาน และเคร่ืองปรับอากาศอาจจะหยุด
ทํางาน

 ◆ ตั้งเวลารวมประจําวัน (ตั้งทั้งเวลาเปดและ

เวลาปดพรอมกัน และเรียกใชงานทุกวัน)

คุณสมบัติน้ีมีประโยชนเมื่อทานตองใชงานการต้ังเวลารวม
ในเวลาเดียวกันทุกวัน

 ▼ การตั้งเวลารวม

1 กดปุมต้ังเวลาเปด  เพ่ือปรับต้ังคาเวลาเปด

2 กดปุมต้ังเวลาปด เพ่ือปรับต้ังคาเวลาปด

3 กดปุมบันทึกคา 

4 หลังขั้นตอนท่ี 3 เคร่ืองหมายลูกศร (  หรือ ) 

จะกะพริบประมาณ 3 วินาที ระหวางที่กะพริบ

ใหกดปุมบันทึกคา

• ในระหวางที่การต้ังเวลาประจําวันทํางาน ลูกศรทั้งสอง 
( , ) จะปรากฏข้ึน

 ◆ ยกเลิกการต้ังเวลา
กดปุมยกเลิก 

 ◆ การแสดงนาฬกา
ในระหวางการต้ังเวลา (ON-OFF, OFF-ON, OFF timer) ตัวเลข
นาฬกาจะหายไปเพื่อแสดงคาเวลาท่ีปรับต้ัง หากตองการดู
เวลาปจจุบัน กดปุมบันทึกคาส้ันๆ เวลาปจจุบันจะแสดงข้ึน
ประมาณ 3 วินาที
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 ■ระบบไฮเพาเวอร

 ◆ ระบบไฮเพาเวอร (Hi POWER)
ระบบไฮเพาเวอร (high power operation) จะควบคุมอุณหภูมิ
หอง ความเร็วพัดลม และโหมดการทํางานโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ใหหองเย็นลงอยางรวดเร็ว

1

 ◆ การตั้งระบบไฮเพาเวอร

1 ปุม Hi-POWER

กดปุม Hi-POWER หลังจากเริ่มโหมดการทํางานใดๆ
พรอมกันน้ันสัญลักษณ “Hi POWER” จะแสดงข้ึนบน
รีโมทคอนโทรล

 ◆ การยกเลิกระบบไฮเพาเวอร

1 ปุม Hi-POWER

กดปุม Hi-POWER อีกครั้ง
พรอมกันน้ันสัญลักษณ “Hi POWER” บน
รีโมทคอนโทรลจะหายไป

 ขอควรระวัง

• ระบบไฮเพาเวอรไมสามารถใชงานไดในโหมดลดความช้ืน 
และโหมดพัดลมเพียงอยางเดียว และเม่ือมีการต้ังเวลาเปด 
ลวงหนาไว 

• ระบบไฮเพาเวอรใชกับการควบคุมเครื่องเปนกลุมไมได 
เมื่อสัญญาณ Hi POWER สงไปยังตัวเคร่ืองภายในหลัก 
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น แตระบบไฮเพาเวอรจะไมทํางาน 
โปรดยกเลิกระบบไฮเพาเวอร

 ■การตั้งโหมดการทํางานลวงหนา

ต้ังโหมดการทํางานท่ีทานตองการไวเพ่ือใชงานในอนาคต
คาดังกลาวจะบันทึกไวในตัวเคร่ืองเพ่ือการทํางานในอนาคต
(ยกเวนคาทิศทางลม)

1

เลือกโหมดการทํางานท่ีทานตองการ

1 กดปุม PRESET 3 วินาที เพ่ือบันทึกคา

สัญลักษณ P จะปรากฏข้ึน

เมื่อทานกดปุมนี้ในคร้ังตอไป จะเปดโหมดการทํางาน
ที่บันทึกไวน้ี

 ■การตั้งชวงเวลาปดเคร่ือง

เริ่มการต้ังชวงเวลาปดเคร่ือง (เวลาปดเคร่ือง)

ON OFF

1

1 กดปุม SLEEP

เลือกเวลาปดเคร่ืองใน 1, 3, 5 หรือ 9 ช่ัวโมง
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4 รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

ภาพตัวอยางหนาจอดานลาง แสดงสัญลักษณทั้งหมด ขณะเคร่ืองทํางาน จะแสดง
สัญลักษณที่เกี่ยวของเทาน้ัน
• เมื่อเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาเปนคร้ังแรก สัญลักษณ  กะพริบบนหนา
จอรีโมทคอนโทรล

• ขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบ เครื่องจะไดรับการยืนยันการทํางานโดยอัตโนมัติ
รอจนกวาสัญลักษณ  จะหายไปจึงเริ่มใชรีโมทคอนโทรลได

1 โหมดการทํางาน

แสดงโหมดการทํางานท่ีเลือก

2 สัญลักษณขอผิดพลาด

แสดงเมื่อเคร่ืองมืออุปกรณปองกันทํางานหรือ
เกิดขอผิดพลาด

3 สัญลักษณการตั้งคา

แสดงระหวางการต้ังเวลาหรือการต้ังคาอ่ืนๆ

4 สัญลักษณการทดสอบเคร่ือง

แสดงระหวางการทดสอบเคร่ือง

5 ตัวเลขเวลา

เมื่อเกิดขอผิดพลาด จะแสดงรหัสขอผิดพลาด

6 แสดงโหมดตั้งเวลา

แสดงโหมดต้ังเวลาท่ีเลือก

7 สัญลักษณตําแหนงบานเกล็ด

แสดงตําแหนงบานเกล็ด

8 สัญลักษณการสายบานเกล็ด

แสดงระหวางการสายข้ึนลงของบานเกล็ด

9 สัญลักษณแผนกรองอากาศ

เตือนใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

10 สัญลักษณความเร็วพัดลม

แสดงโหมดความเร็วพัดลมที่เลือก

(อัตโนมัติ) 
(สูง) 
(ปานกลาง) 
(ต่ํา) 

11 แสดงผลการตั้งอุณหภูมิ

แสดงคาอุณหภูมิที่ต้ังไวที่เลือก

12 สัญลักษณโหมดประหยัดพลังงาน

จํากัดความเร็ว (กําลัง) คอมเพรสเซอร เพ่ือประหยัด
พลังงาน

หมวดการแสดงผล

หมวดการทํางาน

รีโมทคอนโทรลน้ีสามารถควบคุมการทํางานของตัวเคร่ืองภายในไดถึง 8 เคร่ือง

4-1. หมวดการแสดงผล

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1

6
2

5
9

10

4 123

11

87
13 แสดงจํานวนเคร่ือง

แสดงจํานวนตัวเคร่ืองภายในท่ีเลือกใช
และยังแสดงรหัสขอผิดพลาดของตัวเคร่ืองภายในและ
ภายนอก

14 สัญลักษณเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

แสดงขณะใชงานเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

15 สัญลักษณไมมีฟงกชัน

แสดงเม่ือฟงกชันที่ตองการไมมีในเคร่ืองรุนน้ัน

16 สัญลักษณการซอมบํารุง

17 สัญลักษณพรอมทํางาน

สัญลักษณน้ีแสดงในเคร่ืองบางรุน

18 แสดงจํานวนบานเกล็ด

(เชน : 01, 02, 03, 04)

19 สัญลักษณการล็อกบานเกล็ด

แสดงเมื่อมีเครื่องที่ล็อกบานเกล็ดไวในกลุม (รวมตัว
เครื่องภายใน 1 เครื่อง กับตัวเคร่ืองภายนอก 1 
เครื่อง)
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4
3

2
5 
7

10

12

1

9 
11

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 
3 2 

4
1 ปุม  (ปุมปรับอุณหภูมิ)

ปรับคาท่ีต้ังไว
เลือกคาท่ีตองการโดยการกด  TEMP.  หรือ 
 TEMP. .

2 ปุม  (ปุมต้ังเวลา)

ใชสําหรับการต้ังเวลา

3 ปุม  (ปุมต้ังคาแผนกรองใหม)

ต้ังคา “ ” ใหมจะปรากฏข้ึนหลังการทําความสะอาด
แผนกรอง

4 ปุม  (ปุมทดสอบ)

ใชสําหรับการบริการเทาน้ัน
(อยาใชปุมนี้ในระหวางการใชงานปกติ)

5 ปุม  

เมื่อกดปุมนี้ การทํางานจะเร่ิมขึ้น และจะหยุดทํางาน
เมื่อกดปุมนี้อีกครั้ง
เมื่อการทํางานหยุดลงแลว ไฟแสดงการทํางานและการ
แสดงผลทั้งหมดจะหายไป

6 ไฟแสดงการทํางาน

เมื่อเปดเคร่ือง ไฟแสดงสีเขียวจะสวางขึ้น
นอกจากน้ีไฟแสดงจะกะพริบเมื่อใชงานอุปกรณปองกัน
หรือมีความบกพรองเกิดข้ึน

7 ปุม  (ปุมโหมดการทํางาน)

เลือกโหมดการทํางานท่ีตองการ

8 ปุม  (ปุมความเร็วพัดลม)

เลือกระดับความเร็วพัดลมตามท่ีตองการ

9 ปุม  (ปุมระบายอากาศ)

ไมสามารถใชงานได
• “ ” จะปรากฏข้ึนบนรีโมทคอนโทรลเม่ือกดปุมนี้

10 ปุม  (การทํางานแบบประหยัดพลังงาน)

เคร่ืองปรับอากาศน้ีไมสามารถใชการทํางานได

11 ปุม  (ปุมเลือกตัวเคร่ือง/บานเกล็ด)

เลือกจํานวนเคร่ือง (ซาย) และจํานวนบานเกล็ด (ขวา)
ตัวเคร่ือง :

เลอืกตวัเครือ่งภายในเมือ่ควบคุมการปรับทิศทางลมของตวั
เครื่องภายในหลายเคร่ืองดวยรีโมทคอนโทรลเคร่ืองเดียว
บานเกล็ด :

เลือกบานเกล็ดเม่ือปรับต้ังทิศทางลมของแตละ

เคร่ืองแยกออกจากกัน

12 ปุม  (ปุมสายบานเกล็ด/ทิศทางของ

บานเกล็ด)

เลือกการสายบานเกล็ดอัตโนมัติ หรือต้ังทิศทางการ

สายของบานเกล็ด

ตัวเลือกเสริม :

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

โดยท่ัวไป เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเคร่ืองภายในจะทําหนาที่
ตรวจจับอุณหภูมิ และยังสามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบๆ
รีโมทคอนโทรลได
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูแทนจําหนายจาก
รานคาที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศน้ี

4-2. หมวดการทํางาน

กดปุมแตละปุมเพื่อเลือกการใชงานที่ตองการ
• หลังจากการต้ังคาคร้ังแรก รีโมทคอนโทรลจะบันทึกคําส่ังไวในหนวยความจํา จึงไมจําเปนตองต้ังคาใดๆ เพ่ิมเติมอีก นอกจาก
ตองการเปล่ียนการต้ังคาใหม สามารถใชงานเคร่ืองปรับอากาศไดโดยการกดปุม 

เริ่มทํางาน

1 กดปุม 

ไฟแสดงการทํางานจะสวางขึ้น และตัวเคร่ืองจะเร่ิม
ทํางาน

2 เลือกโหมดการทํางานดวยปุม “ ”

กดปุมเพียงหนึ่งคร้ัง จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับที่
แสดงทางดานลางน้ี

naFyrDotu looCA

3 เลือกความเร็วพัดลมดวยปุม “ ”

กดปุมเพียงหนึ่งคร้ัง จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ที่แสดงดานลางน้ี

        Low         Medium         High     Auto

• เมื่อพัดลมอยูในโหมด “  Auto” ระดับความเร็ว 
ของพัดลมจะถูกปรับตามความแตกตางระหวางคาที่ 
กําหนดไว และอุณหภูมิหอง

• เซ็นเซอรอุณหภูมิจะตรวจจับอุณหภูมิลมกลับที่ตัว 
เครื่องภายในซ่ึงแตกตางจากอุณหภูมิหอง โดยข้ึนอยู 
กับสภาพการติดต้ัง 
คาที่กําหนด คือ อุณหภูมิหองที่ตองการปรับ 
(ไมสามารถเลือก “  Auto” ในโหมดพัดลมได)

4 เลือกอุณหภูมิที่ตองการปรับดวยการกดปุม

“TEMP. ” หรือ “TEMP. ”

หยุดทํางาน

กดปุม 

ไฟแสดงการทํางานจะดับลง และหยุดการทํางาน ในโหมด
Cool, Dry หรือ Auto (ทําความเย็น) พัดลมจะยังคงทํางานเปน
เวลา 10 นาที (หรือมากกวาน้ัน) เพื่อทําความสะอาดตัวเอง

• เมื่อเปดใชงานเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา เสนแบงสวนจะปรากฏข้ึนบนรีโมทคอนโทรล
* หลังจากเปดใชเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา รีโมทคอนโทรลจะยังไมตอบรับคําสั่งใดๆ เปนเวลาประมาณ 1 นาที ซ่ึงไมใช

อาการผิดปกติแตอยางใด

4-3. การใชงานอยางถูกตอง

การใชงานเคร่ืองปรับอากาศคร้ังแรก หรือเม่ือเปล่ียนการต้ังคา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี คาที่ปรับต้ังจะถูกจัดเก็บไวในหนวย

ความจํา และจะแสดงข้ึนทุกครั้งที่เปดใชงานตัวเคร่ืองโดยการกดปุม 

 ■การเตรียมการ

ขอกําหนด

เมื่อเปดใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกครั้งหลังจากไมไดใชงานเปนเวลานาน จะตองเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาทิ้งไวอยางนอย
12 ช่ัวโมง กอนเร่ิมใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกครั้ง

ขอสังเกต

การเปล่ียนโหมดอัตโนมัติ

• เมื่ออยูในโหมด Auto ตัวเคร่ืองจะเลือกโหมดการทํางาน (ทําความเย็น หรือพัดลมเทาน้ัน) ตามอุณหภูมิที่ผูใชงานกําหนดไว
• หากโหมด Auto ไมตรงกับความตองการของทาน ทานสามารถเลือกโหมดที่ตองการดวยตนเองได

การทําความเย็น

• หากมีการสั่งงานใหทําความเย็น เครื่องจะเร่ิมทํางานหลังจากที่เลือกโหมดประมาณ 1 นาที

เมื่อเร่ิมการทํางานใหมหลังจากหยุดทํางาน

หากพยายามเปดใชงานตัวเคร่ืองอีกครั้งทันทีหลังจากตัวเคร่ืองหยุดทํางาน จะไมสามารถใชงานตัวเคร่ืองไดประมาณ 3 นาที
เพ่ือเปนการปกปองคอมเพรสเซอร
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1 

3
2 
4

1

1

การตั้งคา

1 กดปุม 

โหมดต้ังเวลาเปดปดจะเปล่ียนไปในแตละคร้ังที่กดปุม

 

Off

(ต้ังเวลาปด)

Off

(ต้ังเวลาปดซ้ํา)

ไมปรากฏ

On

(ต้ังเวลาเปด)

• การแสดงผล  และการต้ังเวลาเปดปดจะกะพริบ

2 กดปุม  เพ่ือเลือก “ตั้งเวลา”

• แตละคร้ังที่กดปุม  เวลาท่ีต้ังจะเพ่ิมขึ้นคร้ังละ 0.5 
ช่ัวโมง (30 นาที) 
หากต้ังเวลาเปดปดมากกวา 24 ช่ัวโมง จะสามารถ 
ต้ังเวลาเพ่ิมขึ้นไดคร้ังละ 1 ช่ัวโมง เวลาสูงสุดที่สามารถ 
ต้ังไดคือ 168 ช่ัวโมง (7 วัน) 
รีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลาท่ีต้ังไว และเวลา (ระหวาง 
0.5 ถึง 23.5 ช่ัวโมง) (*1) หรือ จํานวนวันและเวลา 
(24 ช่ัวโมงข้ึนไป) (*2) ตามท่ีแสดงดานลาง

• แตละคร้ังที่กดปุม  เวลาท่ีต้ังจะลดลงคร้ังละ 0.5 
ช่ัวโมง (30 นาที) (0.5 – 23.5 ช่ัวโมง) หรือ 1 
ช่ัวโมง (24 – 168 ช่ัวโมง)

ตัวอยางการแสดงผลของรีโมทคอนโทรล

• 23.5 ชั่วโมง (*1)

• 34 ชั่วโมง (*2)

เวลาจํานวนวัน

  แสดง 1 วัน (24 ช่ัวโมง)
 แสดง 10 ช่ัวโมง (ทั้งหมด 34 ช่ัวโมง)

3 กดปุม 

• สัญลักษณ  จะปรากฏข้ึนและเวลาจะแสดง
และสัญลักษณ  หรือ  กะพริบ
(เมื่อใชงานต้ังเวลาเปดนาฬกาและตัวต้ังเวลา  
จะปรากฏและสัญลักษณอ่ืนจะหายไป)

4 ยกเลิกการต้ังเวลา

กดปุม 

สัญลักษณตัวต้ังเวลาจะหายไป

ขอสังเกต

• ตัวเคร่ืองจะหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังปดไว ใหกดปุม 
 หากตองการใหฟงกชันต้ังเวลาปดซ่ึงทํางานตอ

และหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาปดซ้ําที่ต้ังไว 
• เมื่อกดปุม  ขณะฟงกชันต้ังเวลาปดทํางานอยูไฟเตือน
ของฟงกชันต้ังเวลาจะดับไป จากน้ันจะปรากฏข้ึนอีกครั้งหลัง
จากผานไป 5 วินาที ซึ่งเปนกระบวนการทํางานปกติของ
รีโมทคอนโทรล

4-4. การใชงานต้ังเวลาเปดปด

• สามารถใชงานต้ังเวลาเปดปดไดสามโหมด : (สามารถต้ังเวลาไดถึง 168 ช่ัวโมง)
ต้ังเวลาปด  : เครื่องจะหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไว
ต้ังเวลาปดซ้ํา  : เครื่องจะหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไวทุกวัน
ต้ังเวลาเปด  : เครื่องจะเร่ิมทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไว

5 การปรับทิศทางลม

เพ่ือการทําความเย็นที่ดีที่สุด ใหปรับบานเกล็ด (การปรับแผน
ปรับทิศทางลม ขึ้น/ลง) ใหเหมาะสมที่สุด ลมเย็นจะกระจาย
ลงดานลางเพื่อทําความเย็น

การปรับทิศทางลมสายอัตโนมัติ

ใชงานฟงกชันน้ีในขณะท่ีเครื่องปรับอากาศทํางาน

สําหรับการทําความเย็น (COOL)

ใหปรับบานเกล็ดในทิศทางแนวนอน

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศไมทํางาน บานเกล็ดจะถูกปรับใหอยู
ในทิศทางแนวนอนโดยอัตโนมัติ

 ■รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย

การปรับทิศทางลม

1 ปุม FIX

• มุมบานเกล็ดจะยังไมเปล่ียนแปลงทันทีหลังจากที่ 
กดปุม FIX ตรวจสอบสถานะของบานเกล็ด และกดปุม 
FIX อีกครั้งหลังจากเวลาผานไปครูหนึ่ง

• สําหรับการใชงานในคร้ังตอไป ทิศทางลมในแนวต้ัง 
จะถูกปรับอัตโนมัติตามทิศทางที่ทานไดปรับบานเกล็ด 
ไวดวยปุม FIX

1 ปุม SWING

กดปุม SWING บนรีโมทคอนโทรล
• กดปุม SWING ซํ้า เพื่อหยุดใชงานฟงกชันน้ี

 ขอควรระวัง

• ปุม FIX และปุม SWING จะถูกยกเลิกการทํางานเม่ือไมได 
ใชงานเคร่ืองปรับอากาศ (รวมถึงเมื่อต้ังเวลาเปดเคร่ืองไว)

• ไมสามารถเปล่ียนมุมบานเกล็ดได หากกดปุม FIX ใน ระหวาง
ที่ใชงานสายบานเกล็ด จะตองหยุดการสาย บานเกล็ดกอน
เปล่ียนมุมบานเกล็ด

• อยาใชงานเคร่ืองปรับอากาศนานหลายช่ัวโมงโดยปรับต้ัง 
ทิศทางลมใหเปาลงดานลาง ระหวางที่ใชงานโหมด ทําความ
เย็น หรือลดความช้ืน มิฉะน้ัน อาจทําใหเกิดไอน้ําเกาะบนพ้ืน
ผวิของบานเกล็ด ปรับทิศทางลมแนวต้ัง และทําใหมีน้ําหยด

• อยาปรับบานเกล็ดปรับลมในแนวต้ังดวยตนเอง ใหใชปุม FIX 
ในการปรับเสมอ หากทานปรับบานเกล็ดดวยตนเอง 
อาจทําใหบานเกล็ด เกิดความบกพรองในระหวางใชงาน 
หากบานเกล็ดบกพรอง ใหปดการทํางานของเคร่ืองปรับ 
อากาศทันที และเร่ิมการทํางานใหม

• เมื่อเปดใชงานเคร่ืองปรับอากาศทันทีหลังจากที่ปดเคร่ือง 
บานเกล็ดปรับลมแนวต้ังอาจไมสายเปนเวลา 10 วินาที หรือ
อาจไมสายเลย

• การใชงานบานเกล็ดจะถูกจาํกัดเมื่อทําการควบคุมเครื่อง 
ปรับอากาศแบบกลุม
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 ■รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

การปรับต้ังทิศทางของบานเกล็ด

1 กดปุม  ขณะที่เคร่ืองปรับอากาศทํางาน

ทิศทางของบานเกล็ดจะเปล่ียนไปในแตละคร้ังที่กดปุม

ในโหมดการทําความเย็น/ลดความช้ืน

ปรับใหบานเกล็ด (แผนปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) สายในแนวนอน
หากปรับใหสายลงดานลาง อาจทําใหมีหยดน้ําเกาะบนพ้ืนผิว
ของชองปลอยลม และทําใหน้ําหยด

คาเร่ิมแรก

ในโหมดพัดลม

เลือกทิศทางบานเกล็ดตามความตองการ

คาเร่ิมแรก

วิธีเริ่มการสายบานเกล็ด

1 กด  และปรับบานเกล็ด (แผนปรับทิศทาง

ลมข้ึน/ลง) ไปท่ีตําแหนงต่ําสุด จากนั้นกด  

อีกคร้ัง

SWING  จะปรากฏ และทิศทางขึ้น/ลงของบานเกล็ด
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
การแสดงผลขณะสาย

ทําซ้ํา

วิธีหยุดการสายบานเกล็ด

1 กด  ในตําแหนงที่ตองการขณะที่บานเกล็ด

กําลังสาย 

• หากกด  หลังจากนั้น จะสามารถปรับทิศทาง

ลมไดอีกคร้ังจากตําแหนงสูงสุด

* อยางไรก็ตาม หากกด  ในขณะท่ีบานเกล็ดกําลังสาย 
ตําแหนงบานเกล็ดจะปรากฏดังน้ี และอาจไมสามารถเลือก
ตําแหนงสูงสุดของบานเกล็ดได

การแสดงผลเมื่อหยุดการสายบานเกล็ด

การทํางาน
โหมดพัดลม

การทําความเย็น/
การลดความช้ืน

ในกรณีน้ี ใหกด  อีกครั้ง หลังจากผานไป 2 วินาที
• ในโหมดทําความเย็น/ลดความช้ืน บานเกล็ดจะไมหยุดสาย
เนื่องจากทิศทางของบานเกล็ดจะสายลงดานลาง หากหยุด
สายบานเกล็ดขณะที่สายลงดานลางในโหมดสายบานเกล็ด
บานเกล็ดจะหยุดสายหลังจากที่สายไปถึงตําแหนงที่สาม
จากตําแหนงสูงสุด

การแสดงผลเมื่อหยุดสายบานเกล็ด

การทํางาน
โหมดพัดลม

การทําความเย็น/
การลดความช้ืน

ปุมเลือกตัวเคร่ือง

• เมื่อควบคุมตัวเคร่ืองภายในหลายเคร่ืองดวยรีโมทคอนโทรล 
ตัวเดียว จะสามารถปรับทิศทางของบานเกล็ดสําหรับตัว 
เคร่ืองภายในแตละเคร่ืองได 

• การปรับบานเกล็ดสําหรับตัวเคร่ืองภายในแตละเคร่ือง 
ใหกดปุม  เพ่ือแสดงจํานวนตัวเคร่ืองภายในในกลุม 
ควบคุม จากน้ันปรับต้ังทิศทางลมของตัวเคร่ืองภายในท่ี 
ปรากฏ

• หากไมมีจํานวนตัวเคร่ืองภายในปรากฏข้ึน จะสามารถ 
ควบคุมตัวเคร่ืองภายในท้ังหมดในกลุมควบคุมพรอมกันได 

• แตละคร้ังที่กดปุม  จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตาม 
ลําดับดังน้ี :

หมายเลข
เคร่ือง 1-1

หมายเลข
เคร่ือง 1-2

หมายเลข
เคร่ือง 1-3

หมายเลข
เคร่ือง 1-4

ไมแสดง

ปุมเลือกตัวเคร่ือง

 ◆ วิธีการตั้งทิศทางลมของบานเกล็ดสําหรับ

แตละเคร่ือง

1 เลือกตัวเคร่ืองภายในที่จะตั้งคาโดยการกด  

(ดานซายของปุม) ระหวางการทํางาน

หมายเลขตัวเคร่ืองภายในจะเปล่ียนในแตคร้ังที่กดปุม
หมายเลข
เคร่ือง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-3

หมายเลข
เครื่อง 1-4

ไมแสดง

* เมื่อไมมีหมายเลขตัวเคร่ืองปรากฏข้ึน ตัวเคร่ืองภายใน
ทุกเครื่องจะถูกเลือก

2 เลือกบานเกล็ดท่ีทานตองการปรับเปล่ียนโดยการ

กด  (ดานขวาของปุม)

• แตละคร้ังที่กดปุม การแสดงผลทางดานซายของ
รีโมทคอนโทรลจะเปล่ียนไปตามลําดับดังน้ี :

ไมแสดง

* หากไมมีหมายเลขบานเกล็ดปรากฏข้ึน บานเกล็ดทั้งสี่จะ
ถูกเลือก

3 กําหนดทิศทางลมของบานเกล็ดท่ีเลือกโดยการกด 

• แตละคร้ังที่กดปุม จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ดังน้ี :

(1) (2) (3) (4)

(7) (6) (5)

* ระหวางโหมดทําความเย็น (ลดความช้ืน) (4) และ (5)
จะไมปรากฏขึ้น

หมายเลขบานเกล็ด
กลองควบคุมดวยไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

ทอน้ําทิ้ง
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6 การใชงานเครื่องปรับอากาศโดยไมใชรีโมทคอนโทรล

(การเปดใชงานชั่วคราว)

7 การเลือกรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย A-B

สามารถใชงานเครื่องปรับอากาศโดยไมใชรีโมทคอนโทรลไดดวยปุมใชงานชั่วคราวบนตัวรับสัญญาณ ในกรณีตอไปน้ี :

• แบตเตอร่ีในรีโมทคอนโทรลหมด
• รีโมทคอนโทรลมีปญหา
• รีโมทคอนโทรลสูญหาย

การแยกใชรีโมทคอนโทรลสําหรับตัวเคร่ืองภายในแตละเคร่ือง
ในกรณีที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 2 ตัวไวใกลกัน

การตั้งรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย B

1. กดปุมใชงานช่ัวคราวเพ่ือเร่ิมใชงานเคร่ืองปรับอากาศ 
2. ช้ีรีโมทคอนโทรลแบบไรสายไปที่ตัวเคร่ืองภายใน 
3. กดปุม CHK  บนรีโมทคอนโทรลคางไวโดยใชปลายดินสอ 

“00” จะปรากฏบนจอแสดงผล 
4. กดปุม MODE  ระหวางที่กด CHK . อยู “B” จะปรากฏ

บน จอแสดงผล และ “00” จะหายไป และเคร่ืองปรับ
อากาศจะปดการทํางาน พรอมทั้งบันทึกรีโมทคอนโทรล
แบบไรสาย B ไวในหนวยความจํา

ขอสังเกต

• ทําซ้ําขั้นตอนดานบนสําหรับการต้ังใหใชงานกับ
รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย A

• รีโมทคอนโทรลแบบไรสายจะไมแสดง “A”
• คาต้ังจากโรงงานของรีโมทคอนโทรลแบบไรสายคือ “A”

1 เริ่มทํางาน

กดปุมใชงานช่ัวคราว
• โหมดใชงานช่ัวคราวเปนทางเลือกสุดทาย
หากทานตองการเปล่ียน ใหปดเคร่ือง จากน้ัน
เปดเคร่ืองและกดปุมใชงานช่ัวคราวอีกครั้ง

2 หยุดทํางาน

กดปุมใชงานช่ัวคราวอีกครั้ง

“B” ปรากฏ
“00” ปรากฏ
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8 การตั้งคาขั้นสูง

กรณีที่ใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

 ■วิธีการตั้งประเภทการสายบานเกล็ด

1 กด  คางไวอยางนอย 4 วินาที ในขณะท่ี

เคร่ืองปรับอากาศไมทํางาน

• , สัญลักษณ และตัวเลขจะกะพริบ

2 เลือกตัวเคร่ืองภายในที่ตองการตั้งคาโดยการกด 

 (ดานซายของปุม)

• แตละคร้ังที่กดปุม หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนไปตาม
ลําดับดังน้ี :
หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-3

หมายเลข
เครื่อง 1-4

ไมแสดง

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
เริ่มสาย

3 เลือกประเภทการสาย โดยการกดปุม TIME  

รหัสต้ังคาการสาย

รหัสต้ังคาการสาย การสายของบานเกล็ด

0001 การสายมาตรฐาน
(คาต้ังจากโรงงาน)

0002 การสายสองจังหวะ

0003 การสายรอบทิศทาง

 ▼ การสายมาตรฐาน

บานเกล็ดทั้งสี่บานจะสายพรอมกันในมุมเดียวกัน

 ▼ การสายรอบทิศทาง (แนะนําใหใชกับโหมดทําความเย็น)

บานเกล็ดทั้งสี่จะสายไมพรอมกันเปนลักษณะเหมือนคล่ืน

 ▼ การสายสองจังหวะ

บานเกล็ดซ่ึงอยูติดกันจะสายเปนแนวนอน และสายลงดานลาง

 ขอควรระวัง

อยาต้ังรหัสกําหนดประเภทการสายเปน “0000”
(การต้ังคาน้ีอาจทําใหบานเกล็ดทํางานผิดพลาดได)

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพ่ือเสร็จสิ้นการต้ังคา

สาย

แนวนอน

แนวนอน

แนวนอน

แนวนอน

ดานลาง

ดานลาง ดานลาง

ดานลาง
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03

01

0204

0000

 ■การตั้งล็อกบานเกล็ด

1 กดปุม  คางไว (ดานขวาของปุม) อยางนอย

4 วินาที ขณะที่การทํางานจะหยุดลง

 จะกะพริบ
• หากไมมีหมายเลขตัวเคร่ืองแสดงข้ึน ตัวเลือกทั้งหมด
จะถูกเลือก

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกตัวเคร่ือง

หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนแตละคร้ังที่กดปุม
หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-3

หมายเลข
เครื่อง 1-4

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางาน และบานเกล็ดจะ
สายไปมา

3 กดปุม “TEMP.  ” เพ่ือแสดงจํานวน

บานเกล็ดท่ีตองการล็อก

บานเกล็ดท่ีเลือกจะสายไปมา

4 กดปุม   เพ่ือเลือกทิศทางที่ไมตองการให

บานเกล็ดสาย

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

* หาก (4) หรือ (5) ถูกเลือก อาจเกิดไอน้ําขึ้นระหวาง
การทํางานโหมดทําความเย็น

5 กดปุม  เพ่ือยืนยันการต้ังคา

เมื่อยืนยันการต้ังคา เครื่องหมาย  จะสวางขึ้น
(การต้ังล็อกบานเกล็ดของเคร่ืองตัวอ่ืน ใหทําซ้ําจาก
ขั้นตอนท่ี 2 สําหรับการต้ังล็อกบานเกล็ดอ่ืนของตัว
เคร่ืองเดียวกัน ใหทําซ้ําจากขั้นตอนท่ี 3)

6 กดปุม  เพ่ือใหการตั้งคาเสร็จสิ้น

 ■การยกเลิกล็อกบานเกล็ด

ตั้งคา “0000” ในขั้นตอนท่ี 4 ของ “การตั้งคาล็อก

บานเกล็ด”

เคร่ืองหมาย  จะหายไป
* ใชขั้นตอนท่ี 1-3 และ 5-6
ของ “การต้ังคาล็อกบานเกล็ด”
ในการยกเลิกล็อกบานเกล็ด

 ◆ การปรับทิศทางแนวนอน

1 กดปุม  และ “TEMP.  ” คางไวอยางนอย 4 

วินาที ขณะหยุดการทํางาน

 จะกะพริบ
“01” ปรากฏใน CODE No.

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกเคร่ือง

ปรับอากาศ

หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนแตละคร้ังที่กดปุม
หมายเลข
เคร่ือง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-3

หมายเลข
เครื่อง 1-4

ไมแสดง

พัดลมของตัวเคร่ืองท่ีเลือกจะทํางาน และบานเกล็ดจะสาย

3 กดปุม “TEMP.  ” เพ่ือเปล่ียน CODE No.

เปน “45”

4 กดปุม “TIME  ” เพ่ือเลือกทิศทาง

ขอมูลกําหนดทิศทาง การกําหนดทิศทาง

“0000”
ตําแหนงลดส่ิงสกปรก

(ลดส่ิงสกปรกที่ติดอยูบนเพดาน)

“0002”

ตําแหนงกระแสลมเย็น
(ลดลมเย็นที่ไปสัมผัสกับรางกาย

ทานโดยตรง)
(คาต้ังจากโรงงาน)

5 กดปุม  เพ่ือตรวจสอบการตั้งคา

ไฟแสดงหยุดกะพริบและสวางคาง และการต้ังคาไดรับ
การยืนยัน

6 กดปุม  เพ่ือสิ้นสุดการต้ังคา

* หากเลือกตําแหนงกระแสลมเย็น ประสิทธิภาพใน
การลดส่ิงสกปรกที่ติดบนเพดานจะลดลง

0001 - 0005
(รหัสตําแหนง
บานเกล็ด)

กลองควบคุมดวยไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

ทอน้ําทิ้ง

* F1 จะปรากฏในสวนของ CODE No. บนรีโมทคอนโทรล
ซึ่งเปนการแสดงวาบานเกล็ด 01 ที่แสดงในภาพ
ตอไปน้ีถูกเลือก

ขอสังเกต

แมอยูในโหมดล็อก บานเกล็ดจะยังคงสายเพียงชั่วคราว

ในกรณีตอไปน้ี :

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศหยุดทํางาน

หมายเลขบานเกล็ด
ต้ังคาขอมูล
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การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

การอุดตันของแผนกรองอากาศจะทําใหประสิทธิภาพในการทําความเย็นลดลง

 ◆ กรณีใชกับรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

(1)

(2)

เมื่อไมใชงานเครื่องเปนเวลานาน

1. ใหใชงานพัดลมเปนเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เพื่อลดความช้ืนภายในเคร่ืองปรับอากาศ
2. กดปุม START/STOP (หรือปุม ON/OFF) บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือหยุดการทํางาน และปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
3. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และติดต้ังกลับเขาที่

กอนถึงชวงเวลาท่ีมีอากาศเย็น

ทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้ง

• ติดตอผูแทนจําหนายจากรานท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑ
(การระบายน้ําท้ิงอาจไมสามารถทําไดหากชองระบายอากาศ หรือถาดรับน้ําทิ้งอุดตัน ในบางกรณีน้ําทิ้งอาจลนออก และทําให
ผนังหรือพ้ืนเปยก ดังน้ัน ควรแนใจวาไดทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้งกอนถึงชวงเวลาท่ีมีอากาศเย็น)

9 การบํารุงรักษา

 คําเตือน

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และสวนอ่ืนๆ ของแผนกรองอากาศเปนการเสี่ยงอันตรายจากการทํางานในที่สูง

ดังนั้น ควรใหชางติดต้ังที่มีความชํานาญ หรือผูใหบริการที่มีความชํานาญงานเปนผูใหดําเนินการให อยาพยายามดําเนิน

การดวยตัวทานเอง หลังการทํางานในโหมดทําความเย็นหรือลดความช้ืนอัตโนมัติ (ทําความเย็น) เสร็จสิ้นลง ระบบ

ลดความช้ืน และพัดลมจะเร่ิมทํางาน เมื่อทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ใหหยุดการทํางานของโหมดลดความชื้น

และปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาเพื่อปองกันไฟดูด

การตรวจเช็คตามระยะเวลา

• หากใชงานเคร่ืองมาเปนระยะเวลานาน ช้ินสวนตางๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ และเปนสาเหตุใหเกิดความบกพรองขึ้น หรือ
การระบายน้ําทิ้งจากโหมดลดความช้ืนมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความรอน ความช้ืน หรือส่ิงสกปรก

• นอกจากการบํารุงรักษาอยูเปนประจําแลว แนะนําใหมีการตรวจเช็คตัวเคร่ือง และบํารุงรักษาโดยผูแทนจําหนายจากรานคา
ที่ทานซ้ือผลิตภัณฑน้ี

ขอสังเกต

เพ่ือปองกันความสูญเสียจากสภาพแวดลอม ขอแนะนําใหทานทําความสะอาด และบํารุงรักษาตัวเคร่ืองภายในและตัวเคร่ือง
ภายนอกของเคร่ืองปรับอากาศเปนประจํา เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน ขอแนะนําใหดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
ตามชวงเวลา (ปละคร้ัง) นอกจากน้ีควรตรวจสอบรอยขีดขวน หรือสนิมที่ตัวเคร่ืองภายนอกอยูเสมอ และกําจัดสนิมออก หรือใช
น้ํายาปองกันสนิม หากจําเปน
ตามขอควรปฏิบัติทั่วไป เมื่อใชงานตัวเคร่ืองภายในเปนเวลาต้ังแต 3 ชั่วโมงข้ึนไปตอวัน ตองทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายในและ
ตัวเคร่ืองภายนอกอยางนอยทุกๆ 3 เดือน โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการให
การบํารุงรักษาอยูเสมอดังที่กลาวมาจะชวยยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ และยังเปนการลดคาใชจายของผูใชงานเคร่ืองดวย
การไมบํารุงรักษาตัวเคร่ืองภายนอกและตัวเคร่ืองภายในอยูเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของตัวเคร่ืองลดลง มีน้ําร่ัวซึม หรือแมแต
อาจทําใหคอมเพรสเซอรบกพรองได

รายการการบํารุงรักษา

ชิ้นสวน ตัวเคร่ือง การตรวจเช็ค (ดู/ฟงเสียง) การบํารุงรักษา

เคร่ืองแลกเปล่ียน
ความรอน

ตัวเคร่ืองภายใน/
ตัวเคร่ืองภายนอก

ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน
ทําความสะอาดเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน
เมื่อเกิดการอุดตัน

มอเตอรพัดลม
ตัวเคร่ืองภายใน/
ตัวเคร่ืองภายนอก

เสียง
ตรวจสอบดวยวิธีการที่เหมาะสมเมื่อเกิดเสียงดัง
ผิดปกติ

แผนกรอง ตัวเคร่ืองภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, การแตกหัก
• ใชน้ําทําความสะอาดแผนกรองเมื่อมีคราบ
สกปรกมาก

• เปล่ียนใหมเมื่อชํารุด

พัดลม ตัวเคร่ืองภายใน
• การสั่น, ความสมดุล
• ฝุน/สิ่งสกปรก, รูปราง

• เปล่ียนพัดลมเม่ือเกิดการส่ันขณะทํางาน 
หรือไมสมดุล

• ขัดหรือทําความสะอาดพัดลมเม่ือสกปรก

ชองอากาศเขา/
แผงปลอยลมออก

ตัวเคร่ืองภายใน/
ตัวเคร่ืองภายนอก

ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน
ซอมหรือเปล่ียนใหมเมื่อช้ินสวนผิดรูป 
หรือเสียหาย

ถาดรับน้ําทิ้ง ตัวเคร่ืองภายใน
ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, การปน
เปอนของน้ําทิ้ง

ทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้งและตรวจสอบการ
วางทอใหอยูในแนวราบเพ่ือใหระบายน้ําทิ้งไดดี

แผงตกแตง,
บานเกล็ด

ตัวเคร่ืองภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, รอยขีดขวน ทําความสะอาดเม่ือสกปรกหรือทาน้ํายาเคลือบ

ภายนอก ตัวเคร่ืองภายนอก
• สนิม, ฉนวนหลุดออก
• พื้นผิวตัวเคร่ืองหลุด/กะเทาะออก

ทาน้ํายาเคลือบ

1) หาก “ ” ปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรล ใหทําความ
สะอาดแผนกรองอากาศ

2) เมื่อทําความสะอาดแผนกรองอากาศเสร็จแลว ใหกดปุม 
 และ “ ” จะหายไป
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10 การแกไขปญหา

ตรวจสอบขอตางๆ ขางลางน้ีกอนแจงซอม

อาการ สาเหตุ

อา
กา

รเ
ห
ลา

นี้
ไม

ผิด
ป
กติ

ตัวเคร่ือง
ภายนอก

• มีเสียงดังเมื่อเปดเคร่ือง • ตัวเคร่ืองภายนอกกําลังเตรียมการทํางาน

ตัวเคร่ืองภายใน

• บางคร้ังมีเสียงฟูดังขึ้น • เมื่อตัวเคร่ืองเร่ิมทํางาน ระหวางการทํางาน หรือทันที
ที่ตัวเคร่ือง หยุดทํางาน อาจมีเสียง เชน เสียงน้ําไหล
ดังขึ้น หรือเสียงการทํางานอาจดังกวาปกติสักครูทันที
ที่เคร่ืองเร่ิมทํางาน เปนเสียง สารทําความเย็นไหลหรือ
เสียงระบายน้ําในเคร่ืองลดความช้ืน

• มีเสียงแกรกดังขึ้น • เปนเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน ฯลฯ 
ขยายตัว และหดตัวเล็กนอยเน่ืองจากอุณหภูมิ
เปล่ียนแปลง

• ลมที่ปลอยออกมามีกลิ่นไมปกติ • กลิ่นตางๆ จากผนัง พรม เสื้อผา บุหรี่ เคร่ืองสําอาง ฯลฯ 
ถูกดูด เขาไปในเคร่ืองปรับอากาศ

• พัดลมยังคงทํางานแมจะปดเคร่ืองไปแลว • พัดลมยังทํางานอยูเพ่ือทําหนาที่ทําความสะอาดอัตโนมัติ
ขณะ เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนอยูระหวางทําใหแหง

ไมเร่ิมการทํางาน
แมวาเปดสวิตช
แลว

• เครื่องปรับอากาศไมทํางานหรือระบบ 
ไฟฟามีปญหา

• กดปุมเปด/ปดเคร่ือง (ON/OFF) บนรีโมทคอนโทรลอีก
คร้ัง

• ไมไดเปดสวิตชเปดเคร่ือง • เปดสวิตชถาปดอยู

• เครื่องปรับอากาศอยูในโหมดต้ังเวลาเปด • ยกเลิกการตั้งเวลา

• แบตเตอร่ีของรีโมทคอนโทรลเหลือนอย • เปล่ียนแบตเตอร่ี

• ไฟเตือนบนตัวรับสัญญาณอยูในสภาวะ 
ไมปกติหรือโหมดการทํางานไมถูกตอง

• เปล่ียนโหมดการทํางาน

ตร
วจ

สอ
บ
อีก

คร
ั้ง

หองไมเย็นลง

• ชองอากาศเขาหรือชองอากาศออกของตัวเคร่ืองภายนอก
อุดตัน หรือไม?

• ประตูหรือหนาตางเปดอยูหรือไม?

• แผนกรองอากาศเต็มไปดวยฝุนหรือไม?

• ต้ังความแรงลมเปน “Low” หรือต้ังโหมดการทํางานเปน 
“Fan” หรือไม?

• อุณหภูมิที่ต้ังไวเหมาะสมหรือไม?

หากขอใดขอหน่ึงดานลางน้ีเกิดข้ึน ใหหยุดการทํางานของเคร่ืองทันทีและปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา แลวติดตอผูแทนจําหนายที่
ทานซ้ือผลิตภัณฑน้ี

• สวิตชทํางานผิดปกติ
• เคร่ืองตัดกระแสไฟฟาหยุดทํางานบอยคร้ัง
• ทานเผลอทําใหวัตถุแปลกปลอมหรือน้ําเขาไปในเคร่ือง
• ตัวเคร่ืองทํางานไมไดแมจะหยุดการทํางานของอุปกรณปองกันไปแลว
• พบสภาวะผิดปกติอ่ืนๆ

 ■ปญหาของรีโมทคอนโทรล

<ตัวอยางปญหา>

ติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได

ไฟเตือนไมสวางหรือ
กะพริบแมจะส่ังการ
ดวยรีโมทคอนโทรล

- ไมไดเปดเคร่ือง
- การสื่อสารระหวางตัวรับสัญญาณกับตัวเคร่ืองภายในไมถูกตอง

ไฟเตือนกะพริบ

ความผิดพลาดในการส่ือสารระหวางตัวรับสัญญาณกับตัวเคร่ืองภายในหรือการ
ต้ังคาการรับสงเมื่อใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

ความผิดพลาดในการส่ือสารระหวางตัวเคร่ืองภายในกับตัวเคร่ืองภายนอก

อุปกรณปองกันของตัวเคร่ืองภายในทํางาน

อุปกรณปองกันของตัวเคร่ืองภายนอกทํางาน

เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเคร่ืองภายในทํางานผิดพลาด

คอมเพรสเซอรของตัวเคร่ืองภายนอกถูกปดไว

เครื่องปรับอากาศกําลังทดสอบการทํางาน

ไฟเตือนบนตัวรับสัญญาณ  : ปด  : กะพริบ (ทุก 0.5 วินาที)
สีไฟเตือน  : เขียว : เขียว  : สม
ตรวจสอบรายการดังกลาว หากปญหาใดยังมีอยูให หยุดการทํางานและปดเคร่ือง ติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ
แจงชื่อรุนของเคร่ืองปรับอากาศและรายละเอียดความผิดพลาด (รวมท้ังสถานะการกะพริบของไฟเตือน) อยาซอมเคร่ืองใดๆ ดวย
ตนเองเพราะจะเกิดอันตราย
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11 การทํางานและประสิทธิภาพ

 ■การยืนยันและตรวจสอบ

เมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ รหัสขอผิดพลาด
และหมายเลขตัวเคร่ืองภายในจะปรากฏบนสวนหนาจอของ
รีโมทคอนโทรล
รหัสขอผิดพลาดจะแสดงระหวางการทํางานเทาน้ัน หากรหัส
ที่แสดงหายไป ตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศตามหัวขอ “การ
ยืนยันรายงานขอผิดพลาด” ตอไปน้ีเพื่อยืนยันปญหา

รหัสขอผิดพลาด หมายเลขตัวเคร่ือง
ภายในท่ีเกิดปญหา

 ■ปญหาของรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

หากเกิดส่ิงผิดปกติบางอยางหลังจากการตรวจสอบขางตน หยุดการทํางานของเคร่ือง ปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา และแจงหมายเลข
เคร่ืองและอาการของผลิตภัณฑแกผูแทนจําหนายท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑ อยาพยายามซอมเคร่ืองเองเพราะจะเกิดอันตราย หากรหัส
ขอผิดพลาด ( , , , ฯลฯ) แสดงบนหนาจอของรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย แจงใหผูแทนจําหนายทราบดวย

 ▼ ตรวจสอบกอนเริ่มทํางาน

• ตรวจสอบวาสายดินถูกตัดหรือขาดหรือไม 
• ตรวจสอบวาติดต้ังแผนกรองอากาศหรือไม 
• เปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนเร่ิมการทํางานอยางนอย 

12 ช่ัวโมง

 ▼ ฟงกชันการปองกัน 3 นาที

ฟงกชันการปองกัน 3 นาทีจะปองกันไมใหเครื่องปรับอากาศ
เริ่มทํางานใหมใน 3 นาทีแรกหลังจากเปดสวิตชจายไฟหลัก
หรือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา

 ▼ ระบบเร่ิมทํางานใหมอัตโนมัติ

เคร่ืองปรับอากาศน้ีติดต้ังระบบเร่ิมทํางานใหมอัตโนมัติไว ซึ่ง
ทําใหเคร่ืองปรับอากาศน้ีเรียกคาการทํางานท่ีต้ังไวกลับคืนมา
ไดเมื่อปดแหลงจายไฟโดยไมใชรีโมทคอนโทรล
ระบบการทํางานจะกลับสูสถานะเดิมโดยไมมีการเตือนในเวลา
3 นาทีหลังจากแหลงจายไฟทํางานอีกครั้ง

 ▼ ระบบไฟฟาขัดของ

ฟาผาหรือการใชโทรศัพทติดรถยนตไรสายใกลๆ อาจทําให
เคร่ืองทํางานผิดพลาด ปดสวิตชแหลงจายไฟหลักหรือเคร่ือง
ตัดกระแสไฟฟา แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุมเปด/ปดเคร่ือง
บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือเร่ิมการทํางาน

 ▼ การควบคุมเปนกลุม

สามารถใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (แยกขายตางหาก)
ควบคุมเครื่องพรอมกันไดถึง 8 เครื่อง ติดตอขอรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดที่ผูแทนจําหนายใกลบานทาน

 ▼ เงื่อนไขการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ควรใชงานเคร่ืองปรับอากาศภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิดังน้ี :

อุณหภูมิภายนอก : 21 °C ถึง 43 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง)

อุณหภูมิภายใน : 21 °C ถึง 32 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง) , 15 °C ถึง 24 °C (อุณหภูมิกระเปาะเปยก)

[ขอควรระวัง] 
ความช้ืนสัมพัทธในหอง – นอยกวา 80% หากเครื่องปรับอากาศทํางานในสภาพเกินกวาคาน้ี 
อาจเกิดละอองน้ําบนพ้ืนผิวของเคร่ืองปรับอากาศ

หากใชงานเคร่ืองปรับอากาศนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาว ระบบรักษาความปลอดภัยจะทํางาน

 ▼ อุปกรณปองกัน

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศเม่ือเคร่ืองทํางานหนัก 
เกินไป 

• หากอุปกรณปองกันเร่ิมทํางาน ตัวเคร่ืองหยุดทํางาน และ 
สัญลักษณแสดงการทํางานและการตรวจสอบบนตัวรับ 
สัญญาณจะกะพริบ

 ▼ หากอุปกรณปองกันทํางาน

• ปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาและตรวจสอบ การใชงานเคร่ือง 
ตอไปอาจเกิดความผิดพลาด 

• ตรวจสอบวาไดติดต้ังแผนกรองอากาศหรือไม ถาไมได ติด
ต้ัง ฝุนอาจอุดตันในอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน และ อาจ
เกิดน้ําร่ัวซึมได

 ▼ ระหวางการทําความเย็น

• ชองอากาศเขาและชองอากาศออกของตัวเคร่ืองภายนอกจะ 
ถูกปดกั้นไว 

• ลมแรงจะเปาออกจากชองอากาศออกของตัวเคร่ืองภายนอก 
อยางตอเน่ือง

 ▼ อยาปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา

ระหวางใชงานเคร่ืองปรับอากาศ ใหเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
ทิ้งไว แลวใชปุมเปด/ปดเคร่ืองบนรีโมทคอนโทรล

 ■การยืนยันรายงานขอผิดพลาด

เมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ สามารถยืนยัน
รายงานขอผิดพลาดไดตามข้ันตอนตอไปน้ี (รายงานขอ
ผิดพลาดจะบันทึกไวไดถึง 4 ขอ)
การยืนยันรายงานขอผิดพลาดไดทั้งในขณะเคร่ืองทํางานและ
หยุดทํางาน

3

2

1

1 เมื่อกดปุม  และ  พรอมกันอยางนอย 4 วินาที

หนาจอจะแสดงดังนี้

หากสัญลักษณ  ปรากฏขึ้น โหมดการทํางานจะ

เขาสูโหมดยืนยันรหัสขอผิดพลาด

• [01: ลําดับของรายงานขอผิดพลาด] แสดงที่ CODE No.
• [รหัสขอผิดพลาด] จะแสดงท่ี CHECK
• [หมายเลขตัวเคร่ืองภายในท่ีเกิดขอผิดพลาด] จะแสดงท่ี 

Unit No.

2 แตละคร้ังที่กดปุมปรับอุณหภูมิ  รายงาน

ขอผิดพลาดในบันทึกอยูในหนวยความจําจะแสดง

ตามลําดับ

ตัวเลขใน CODE No. แสดงลําดับรายงานขอผิดพลาด

[01] (ลาสุด) → [04] (เกาที่สุด)

ขอกําหนด

อยากดปุม  เพราะรายงานขอผิดพลาดท้ังหมดของตัวเคร่ือง
ภายในจะถูกลบทิ้ง

3 หลังจากยืนยันแลว กดปุม  เพ่ือกลับสูหนาจอปกติ
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12 การติดต้ัง

อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีตอไปน้ี

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใกลกับโทรทัศน ลําโพง หรือชุดเคร่ืองเสียง ภายในระยะ 1 ม. หากติดต้ังตัวเคร่ืองในสถานท่ีดังกลาว 
สัญญาณท่ีสงออกจากเคร่ืองปรับอากาศอาจไปรบกวนการทํางานของอุปกรณเหลาน้ัน

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใกลกับอุปกรณที่มีคล่ืนความถ่ีสูง (เครื่องเย็บผา หรือเคร่ืองนวดท่ีใชงานในเชิงธุรกิจ ฯลฯ) มิฉะน้ัน 
อาจทําใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานบกพรองได

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในท่ีที่อาจมีผงเหล็กหรือโลหะอ่ืนๆ หากผงเหลาน้ีเกาะอยู หรือสะสมอยูภายในตัวเคร่ืองปรับอากาศ 
อาจทําใหเกิดการเผาไหมภายในและติดไฟได

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในท่ีที่มีความช้ืนหรือมีคราบน้ํามัน หรือในท่ีที่มีการปลอยไอน้ํา, เขมา หรือ กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีมีความเค็มหรือ ใกลกับชายหาด
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการใชน้ํามันเคร่ืองในปริมาณมาก
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีที่สัมผัสกับลมแรงบอยๆ เชน บริเวณชายหาด
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการปลอยกาซซัลเฟอร เชน สปา
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในเรือเดินสมุทร หรือรถเครนเคล่ือนท่ี
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีที่มีความเปนกรด หรือเปนดาง (เชน บริเวณน้ําพุรอน หรือใกลโรงเคมี หรือในบริเวณที่ 
อาจสัมผัสกับไอเสีย) อาจเกิดการกัดกรอนท่ีครีบอะลูมิเนียม และทอตะก่ัวของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใกลกับส่ิงกีดขวาง (ชองลม อุปกรณใหแสงสวาง ฯลฯ) ซึ่งอาจกีดขวางการปลอยลม (กระแสลมท่ีไม 
สมํ่าเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณน้ันลดลง)

• อยาใชเคร่ืองปรับอากาศผิดวัตถุประสงค เชน เก็บอาหาร เครื่องมือวัด อุปกรณศิลปะ สัตวเลี้ยง หรือปลูกตนไม (การกระทําดัง
กลาวอาจทําใหสิ่งของที่จัดเก็บไวมีคุณภาพลดลง)

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศไวเหนือส่ิงของที่ไมสามารถโดนน้ําได (อาจมีน้ําหยดจากตัวเคร่ืองภายในท่ีความช้ืนสูงกวา 80% 
ขึ้นไป เมื่อชองระบายน้ําทิ้งอุดตัน)

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการใชตัวทําละลายอินทรีย
• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศใกลกับประตู หรือหนาตางซ่ึงอาจสัมผัสกับอากาศช้ืนภายนอกได อาจทําใหมีไอน้ํากอตัวอยูภายใน
เคร่ืองปรับอากาศ

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในท่ีที่มีการใชสเปรยบอยๆ

ระมัดระวังเมื่อมีเสียงดังผิดปกติ หรือเครื่องสั่น

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในท่ีเสียงของตัวเคร่ืองภายนอก หรือ ลมรอนท่ีปลอยออกมาจากตัวเคร่ืองรบกวนเพ่ือนบานได
• ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศบนพ้ืนผิวท่ีมีความแข็งแรงและเรียบเพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงกอง หรือเสียงดังในการทํางาน และ 
การสั่นสะเทือน

• หากตัวเคร่ืองภายในหน่ึงตัวกําลังทํางานอยู อาจไดยินเสียงจากเครื่องที่ไมไดทํางานดวย

– 42 – 

EN

TH

ID

41-TH 42-TH

1115350207_TH.indd   421115350207_TH.indd   42 3/15/2559 BE   08:443/15/2559 BE   08:44



1115350207

1115350207_TH.indd   431115350207_TH.indd   43 3/15/2559 BE   08:443/15/2559 BE   08:44


