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ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

 อันตราย 

•  หามประกอบ, ซอมแซม, เปด หรือถอดฝาครอบ อาจทําใหไดรับอันตรายจากแรงเคล่ือน
ไฟฟาสูง กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูชํานาญงานในการประกอบการดังกลาว

• การปดเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือปองกันไฟฟาช็อตซ่ึงอาจเกิดขึ้นได
• ควรติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามขอกําหนดการเดินสายไฟ 
• วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจายไฟหลักที่มีระยะหางหนาสัมผัสของขั้วตอทุกขั้วอยางนอย 

3 มม. ตองใชรวมในการเดินสายแบบตายตัว

 คําเตือน

• อยาใหรางกายรับลมเย็นโดยตรงจากเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน
• หามแหยน้ิวมือหรือวัตถุใดๆ เขาไปในชองลมเขาหรือชองลมออก
• เมื่อมีสิ่งผิดปกติ (เชน กลิ่นไหม เปนตน) เกิดขึ้น ปดเคร่ืองปรับอากาศและถอดปล๊ักออก

จากเตาเสียบ หรือปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
• การติดต้ังตองทําโดยตัวแทนจําหนายปลีกหรือผูใหบริการติดต้ังมืออาชีพ การติดต้ังตอง

อาศัยความรูและทักษะ หากทานติดต้ังเครื่องปรับอากาศเอง อาจเปนเหตุใหเกิดไฟไหม 
ไฟดูด การบาดเจ็บหรือเกิดน้ําร่ัวได

• อยาเลือกบริเวณติดต้ังใกลกับกาซไวไฟเพราะกาซอาจร่ัว หากมีกาซร่ัวหรือกาซสะสม
รอบๆ ตัวเคร่ืองปรับอากาศ อาจทําใหไฟไหมได 

• อยาเปด/ปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาหรือปุมการทํางานเม่ือมือเปยก เพราะอาจทําใหไฟดูด
• อยาถอดแยกสวน ปรับแตงหรือยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศดวยตัวเอง เพราะอาจทําให

ไฟไหม ไฟดูด หรือน้ําร่ัวได สําหรับการซอมหรือการยายตําแหนง โปรดขอรับบริการจาก
ตัวแทนจําหนายปลีก

• อยาเลือกบริเวณติดต้ังที่อาจมีน้ําขังหรือช้ืนเกินไป เชน ในหองน้ํา เพราะอาจทําใหฉนวน
เสื่อมและทําใหเกิดไฟดูดหรือไฟไหมตามมา

• เมื่อยายตําแหนงหรือซอมเคร่ือง โปรดติดตอตัวแทนจําหนายปลีก เมื่อมีรอยตําหนิเกิดขึ้น
บนสายไฟ อาจทําใหเกิดไฟดูดหรือไฟไหมได

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศเกิดขอผิดพลาด (เชน มีกลิ่นไหม ไมเย็น หรือไมอุน) ใหหยุดการ
ทํางานของเคร่ืองแลวปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา หากทํางานตออาจทําใหเกิดไฟไหมหรือ
ไฟดูด โปรดขอรับบริการการซอมจากตัวแทนจําหนายปลีก

• การเดินสายดินจะตองรับบริการจากตัวแทนจําหนายปลีกหรือผูใหบริการมืออาชีพ 
การเดินสายดินที่ไมเหมาะสมอาจทําใหเกิดไฟดูด หามตอสายดินเขากับทอแกส, ทอน้ํา
ประปา, สายลอฟาหรือสายดินของโทรศัพท

• หากทอของเคร่ืองปรับอากาศโผลออกมาเน่ืองจากการยายตําแหนง ใหปดใหเรียบรอย 
หากแตะโดนช้ินสวนไฟฟาดานในอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือไฟดูดได

• อยาสอดวัสดุใด (ไมวาจะเปนเหล็ก, กระดาษ, น้ํา ฯลฯ) เขาไปในชองระบายอากาศหรือ
ชองรับอากาศ เพราะพัดลมดานในหมุนดวยความเร็วสูงและมีกระแสไฟฟาสูง อาจทําให
ไดรับบาดเจ็บหรือไฟดูดได

• หามเสียบปล๊ักรวมกับอุปกรณชนิดอ่ืน มิฉะน้ันอาจเกิดไฟไหม
• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศไมเย็นหรือไมอุน แสดงวาสารทําความเย็นอาจร่ัว ใหปรึกษาตัวแทน

จําหนายปลีก สารทําความเย็นที่ใชในเคร่ืองปรับอากาศน้ีปลอดภัยและจะไมร่ัวไหลใน
สภาพการทํางานปกติแตหากสารทําความเย็นร่ัวไหลอยูในหองและสัมผัสกับแหลง
ทําความรอน เชน ฮีตเตอรหรือเตา อาจทําใหเกิดปฏิกิริยารายแรงได

• เมื่อน้ําหรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนเขาไปในเคร่ืองปรับอากาศ ใหหยุดการทํางานและปดเคร่ือง
ตัดกระแสไฟฟาทันที หากใชงานเคร่ืองปรับอากาศตออาจทําใหไฟไหมหรือไฟดูด โปรด
ติดตอตัวแทนจําหนายปลีกเพื่อรับการซอม

• อยาทําความสะอาดดานในของเคร่ืองปรับอากาศดวยตัวเอง ใหติดตอตัวแทนจําหนาย
ปลีกเปนผูทําความสะอาดให การทําความสะอาดท่ีไมถูกตองอาจทําใหสวนท่ีเปนเรซิน
หรือสวนฉนวนไฟฟาเสียหาย สงผลใหน้ําร่ัว เกิดไฟดูดหรือไฟไหมได

• หามปรับแตงหรือทําใหสายไฟเสียหาย อยาเสียบสายไฟไมสุดหรือใชเตาเสียบรวมกับ
อุปกรณชนิดอ่ืน มิฉะน้ันอาจเกิดไฟไหม

• อยาวางของหนักไวบนสายไฟ อยาใหสายไฟโดนความรอนและอยาดึงสายไฟ มิฉะน้ันอาจ
เกิดไฟดูดหรือไฟไหม

• เครื่องน้ีไมเหมาะสําหรับการใชงานโดยผูทุพพลภาพ (รวมถึงเด็ก), ผูที่มีปญหาดาน
ประสาท การรับรูหรือดานสุขภาพจิต รวมถึงผูที่ขาดประสบการณหรือความรูในการใชงาน 
หากปราศจากผูทําหนาที่แนะนําการใชงานเคร่ืองและดูแลความปลอดภัยให

• ควรดูแลไมใหเด็กเลนเคร่ือง
•  หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางไปจากที่ระบุไวใหสําหรับการเติม หรือการเปล่ียน 

มิฉะน้ัน อาจมีแรงดันสูงผิดปกติแพรกระจายเขาสูวงจรการทําความเย็น ซึ่งทําใหผลิตภัณฑน้ี
ทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได

1  ไฟแสดง Hi POWER (สีเขียว)

2  ไฟแสดง FILTER (สีสม)

3  ไฟแสดง FAN-ONLY (สีสม)

4  ไฟแสดง TIMER (สีเหลือง)

5  ไฟแสดง OPERATION (สีเขียว)

6  ปุม RESET

 ขอควรระวัง

•  ตรวจดูวาติดต้ังเครื่องตัดกระแสไฟฟาถูกตอง หากติดต้ังไมถูกตองอาจทําใหเกิดไฟดูด 
การตรวจสอบวิธีการติดต้ัง กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายปลีกหรือผูใหบริการมืออาชีพ
ที่ทําการติดต้ังเครื่อง

• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศในหองปด หรือใชรวมกับอุปกรณที่มีการเผาไหมอ่ืนๆ ควร
เปดหนาตางเปนระยะเพ่ือใหมีอากาศไหลเวียนเพียงพอ มิฉะน้ันอาจเกิดอาการขาดอากาศ
เนื่องจากออกซิเจนไมเพียงพอได

• หลีกเลี่ยงการใชงานเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานานในท่ีที่มีความช้ืนสูง (มากกวา 80%) 
เชน ใชงานขณะเปดหนาตางหรือประตู เพราะอาจเกิดการควบแนนภายในเคร่ืองจนมีหยด
น้ําไหลออกมาเปอนเฟอรนิเจอรได

• หากจะไมใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ใหปดสวิตชหลักหรือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน จะตองทําการซอมบํารุงเครื่องโดยผูเชี่ยวชาญ
• จะตองตรวจดูวาโตะสําหรับต้ังตัวเคร่ืองภายนอกเสียหายหรือไมอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

หากไมตรวจดูตัวเคร่ืองภายนอกอาจลมลงมา ทําใหไดรับบาดเจ็บ
• ในการติดต้ัง/ถอดแผงดานหนา/กรองอากาศ/กรองฟอกอากาศตองใชบันไดที่แข็งแรง 

มิฉะน้ันอาจตกลงมาไดรับบาดเจ็บ
• หามยืนหรือวางส่ิงของไวบนตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บหาก

ตกลงมา หากตัวเคร่ืองเกิดความเสียหายอาจทําใหไฟดูดหรือไฟไหม
• หามใชงานอุปกรณที่มีการเผาไหมใตกระแสลมจากเคร่ืองปรับอากาศ การสันดาปท่ีไมดี

ของอุปกรณที่มีการเผาไหมอาจทําใหขาดอากาศหายใจได
• อยาวางส่ิงของรอบตัวเคร่ืองภายนอกและอยาใหใบไมสุมอยูรอบๆ ตัวเคร่ือง หากมีกองใบไม

สุมอยูใกลตัวเคร่ืองอาจมีสัตวเล็กๆ หลุดรอดเขาไปในเคร่ืองบริเวณที่เปนวงจรไฟฟา จนเปน
เหตุใหเครื่องเสียหรือเกิดไฟไหม

• อยาวางสัตวหรือพืชไวในบริเวณที่โดนลมจากเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง เพราะอาจมีผล
กระทบทางลบตอสัตวหรือพืชน้ัน

• ตองแนใจวาระบายน้ําออกหมด หากระบายน้ําออกไมหมดอาจทําใหน้ําร่ัวออกมาโดน
เฟอรนิเจอรเสียหายได การตรวจสอบวาขั้นตอนการติดต้ังถูกตองใหตรวจสอบตัวแทน
จําหนายปลีกหรือผูใหบริการมืออาชีพที่เปนคนติดต้ังเครื่องปรับอากาศน้ี

• อยาวางภาชนะเชน แจกันที่บรรจุน้ําไวบนเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําใหน้ําเขาไปใน
เครื่องและทําลายฉนวนกันไฟ ทําใหเกิดไฟช็อตได

• หามใชเครื่องปรับอากาศน้ีผิดวัตถุประสงคเชน นําไปใชเปนที่เก็บอาหารหรือสัตว หรือใช
เปนที่วางตนไม นาฬกาหรือวัตถุตกแตงเพื่อความสวยงาม หามนําเคร่ืองน้ีไปใชที่อ่ืน เชน 
ในเรือ หรือบนรถ เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองปรับอากาศได นอกจากน้ี
การทํางานของเคร่ืองอาจทําใหสิ่งของเหลาน้ีเสียหาย

• อยาวางอุปกรณไฟฟาหรือเฟอรนิเจอรใตเครื่องปรับอากาศ เพราะน้ําจากเคร่ืองอาจหยด
ลงไปเกิดความเสียหายได

• เมื่อทําความสะอาด จะตองปดเคร่ืองปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟา เพราะพัดลมภายใน
เครื่องอาจหมุนดวยความเร็วสูง ทําใหไดรับบาดเจ็บได

• อยาลางเคร่ืองปรับอากาศดวยน้ํา เพราะอาจทําใหไฟฟาช็อต
• เมื่อทําความสะอาดแผงดานหนา/กรองอากาศแลว ใหเช็ดน้ําออกแลวรอใหแหง หากยังมี

น้ําเหลืออยูอาจทําใหไฟช็อตได
• เมื่อถอดแผงดานหนาออก อยาสัมผัสสวนท่ีเปนโลหะบนเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําให

ไดรับบาดเจ็บ
• หามสัมผัสสวนดูดอากาศเขาหรือสวนท่ีเปนครีบอะลูมิเนียม เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
• เมื่อทานไดยินเสียงฟารองที่แสดงวาอาจมีฟาผา ใหปดเคร่ืองปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟา 

เพราะหากฟาผาอาจทําใหเครื่องเสีย
• แบตเตอร่ีสําหรับรีโมทคอนโทรล:

- ควรเสียบขั้ว (+) และ (-) ใหถูกตอง
- ไมควรชารจใหมเมื่อพลังงานหมด
- หามใชแบตเตอร่ีที่อายุเกิน “ชวงเวลาท่ีแนะนําใหใช” แลว
- อยาเก็บแบตเตอร่ีใชแลวไวในรีโมทคอนโทรล
- อยาใชแบตเตอร่ีหลายประเภทปะปนกัน หรือใชแบตเตอร่ีใหมรวมกับแบตเตอร่ีเกา
- หามบัดกรีแบตเตอร่ี
- หามลัดวงจร, แยกชิ้นสวน, ใหความรอน หรือโยนแบตเตอร่ีลงไปในกองไฟ หากทําลาย

แบตเตอร่ีไมถูกวิธีอาจทําใหระเบิดหรือมีของเหลวร่ัวไหล กอใหเกิดการบาดเจ็บ 
หากสัมผัสโดนของเหลวท่ีไหลออกมา ใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก หากของเหลวดัง
กลาวโดนถูกเครื่อง ใหเช็ดออกและอยาสัมผัสโดนบริเวณดังกลาวโดยตรง

- หามวางแบตเตอร่ีไวในที่ใกลมือเด็ก หากเด็กกลืนแบตเตอร่ีเขาไป  ใหพาไปพบแพทย
ทันที

• ผูผลิตจะไมรับประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยตอคําแนะนําในคูมือเลมนี้

จอแสดงตัวเคร่ืองภายใน1
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1 กดปุม 
FIX

 : ปรับบานเกล็ดในทิศทาง 
การไหลของอากาศในแนวต้ังตามตองการ

2 กดปุม 
SWING

 : สายลมโดยอัตโนมัติ 

และกดปุมนี้ อีกครั้งเพื่อหยุดการทํางาน

3 สําหรับบานเกล็ดในแนวนอน ใหใชมือปรับ

การเตรียมแผนกรอง
1. เปดชองลมเขา แลวถอดแผนกรองอากาศออก
2. ประกอบแผนกรอง (ดูรายละเอียดที่คูมือการติดต้ัง)

การใสแบตเตอรี่
1. ถอดฝาครอบแบตเตอร่ีออก
2. ใสแบตเตอร่ีใหม 2 กอน (ขนาด AAA) 

ใหถูกขั้วทั้งขั้วบวก (+) และข้ัวลบ (-)

การตั้งนาิกา

1. ใชปลายดินสอกด CLOCK •
 หากไฟแสดงการตั้งเวลากะพริบ ไปยังขั้นตอนท่ี 2

2. กด ON  หรือ OFF  : ปรับเวลา

3. กด SET  : ต้ังเวลา

การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล
1. ถอดแบตเตอร่ี
2. กด 
3. ใสแบตเตอร่ี

หมายเหตุ:

• อยาปรับบานเกล็ดดวยมือเอง
• บานเกล็ดจะปรับตําแหนงเองโดยอัตโนมัติในบางโหมดการทํางาน

1  ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด
2  ปุมเปด/ปด
3  ปุมเลือกการทํางาน (MODE)
4  ปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP)
5  ปุมความเร็วพัดลม (FAN)
6  ปุมสายบานเกล็ด (SWING)
7  ปุมตั้งบานเกล็ด (FIX)
8  ปุมตั้งเวลาเปด (ON)
9  ปุมตั้งเวลาปด (OFF)
!  ปุมตั้งเวลาขณะหลับ (SLEEP)
"  ปุมตั้งคา (SET)
#  ปุมยกเลิก (CLR)
$ ปุมตั้งความจําและต้ังเครื่องลวงหนา (PRESET)
%  ปุมสัมผัสเดียว (ONE-TOUCH)
&  ปุมไฮเพาเวอร (Hi-POWER)
(  ปุมทํางานแบบประหยัด (ECO)
)  ปุมควบคุมเสียง (QUIET)
~  ปุมควบคุมความเย็นขณะหลับ (COMFORT SLEEP)
+  ปุมตั้งคากรองอากาศใหม (FILTER)
,  ปุมตั้งนาิกาใหม (CLOCK)
-  ปุมตรวจสอบ (CHK)

กดปุม “ONE-TOUCH” เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งสามารถต้ัง
ไดตามตองการ ตามทองถ่ินที่ทานอาศัยอยู การต้ังคาตามตองการสามารถควบคุมอุณหภูมิ
แรงลม ทิศทางลมและการต้ังคาอ่ืนๆ เพียงกดปุม “ONE-TOUCH” ซําๆ ทานก็สามารถ
เลือกต้ังคาฟงกช่ันการทํางานมากมายไดตามตองการ

 กดปุม 
ONE-TOUCH

 : เริ่มการทํางาน

1.  กดปุม 
MODE

 : เลือกความเย็น  หรือพัดลมอยางเดียว 

2.  กดปุม TEMP  : ต้ังอุณหภูมิที่ตองการ

 การทําความเย็น: 17°C พัดลมอยางเดียว: ไมมีการแสดงอุณหภูมิ

3.  กดปุม 
FAN

 : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , หรือ 

HIGH

ในการลดความช้ืน จะมีการควบคุมสมรรถนะในการทําความเย็นโดยอัตโนมัติ

 1. กดปุม 
MODE

 : เลือกระบบลดความช้ืน 

 2. กดปุม 
TEMP

 : ต้ังอุณหภูมิที่ตองการ

   หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองโดยอัตโนมัติเพื่อใหกระแสลมพัดเย็นและแรงข้ึน (ยกเวนใน
ระบบ DRY และ FAN ONLY)

กดปุม 
Hi-POWER

 : เริ่มและหยุดการทํางาน

ในกรณีที่วางรีโมทคอนโทรลผิดที่หรือแบตเตอร่ีหมด
• กดปุม RESET เพื่อเปดหรือปดเคร่ืองปรับอากาศ   
 โดยไมตองใชรีโมทคอนโทรล
•  โหมดการทํางานต้ังไวที่ระบบ AUTOMATIC อุณหภูมิที่
 ต้ังลวงหนาอยูที่ 24°C สวนพัดลมจะทํางานท่ีความเร็ว
 อัตโนมัติ

ต้ังเวลาท่ีจะใหเครื่องปรับอากาศทํางาน

การต้ังเวลาเปด การต้ังเวลาปด

1 กดปุม 
ON  : ต้ังเวลาเปดที่ตองการ กดปุม OFF  : ต้ังเวลาปดที่ตองการ

2 กดปุม SET  : ต้ังเวลาท่ีตองการ กดปุม SET  : ต้ังเวลาท่ีตองการ

3 กดปุม CLR  : ยกเลิกการต้ังเวลา กดปุม CLR  : ยกเลิกการต้ังเวลา

การต้ังเวลารายวันชวยใหทานสามารถตั้งเวลาเปดและปดไดสําหรับทุกวัน

การต้ังเวลาแบบทุกวัน

1 กดปุม 
ON

 : ต้ังเวลาเปด (ON) 3 กดปุม SET

2 กดปุม 
OFF  : ต้ังเวลาปด (OFF) 4 กดปุม SET  ขณะท่ีลูกศร (  หรือ ) 

กะพริบ

•  ขณะที่ระบบการต้ังเวลาทุกวันทํางาน ลูกศรทั้งสองตัว ( , ) จะปรากฏบนจอแสดงบน
 รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ:
•  เก็บรีโมทคอนโทรลไวในที่ที่สามารถสงสัญญาณไปยังตัวเคร่ืองภายในได มิฉะน้ันอาจ
 เกิดการยืดเวลาออกไปถึง 15 นาที
•  การต้ังเวลาจะถูกบันทึกไวเพื่อใชงานในสภาวะเดียวกันในคร้ังตอไป

ใชเมื่อตองการควบคุมอุณหภูมิหองแบบประหยัดพลังงาน (ยกเวนในระบบ DRY และ FAN 

ONLY)

กดปุม 
ECO

 : เริ่มและหยุดการทํางาน

หมายเหตุ: ในระบบทําความเย็น อุณหภูมิที่ต้ังจะเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา/1-2 ช่ัวโมง 

(เพิ่มสูงสุด 2 องศา)

ระบบทําความเย็น / พัดลมอยางเดียว7

ระบบลดความช้ืน8

ระบบไฮเพาเวอร9

ระบบประหยัดพลังงาน10

ระบบทํางานชั่วคราว11

ระบบต้ังเวลา12

2

3

การทํางานของรีโมทคอนโทรล4

สัมผัสเดียว5

การเตรียมการกอนใชงาน

ทิศทางการไหลของอากาศ

เลือกระบบการทํางานโดยอัตโนมัติระหวางการทําความเย็น หรือพัดลมอยางเดียว

1.  กดปุม 
MODE

 : เลือก A

2.  กดปุม 
TEMP

 :  ต้ังอุณหภูมิที่ตองการ

3.  กดปุม 
FAN

 : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , หรือ 

HIGH

ระบบอัตโนมัติ6
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ต้ังระบบการทํางานท่ีตองการเพ่ือการทํางานในคร้ังตอไป เครื่องจะบันทึกการตั้งคาไวเพื่อ
การทํางานในคร้ังตอไป (ยกเวนทิศทางการไหลของอากาศ)
 1. เลือกระบบการทํางานท่ีตองการ

 2. กดปุม 
PRESET

 คางไว 3 วินาที เพื่อบันทึกคาปรับต้ัง เครื่องหมาย P จะปรากฏ

 3. กดปุม 
PRESET

 : ระบบท่ีต้ังไวเริ่มทํางาน

ใชสําหรับเร่ิมการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศโดยอัตโนมัติหลังไฟดับ (เครื่องปรับอากาศ
ตองเปดอยู)

การตั้งคา
1. กดปุม RESET บนตัวเคร่ืองภายในคางไว 3 วินาทีเพือ่ต้ังการทาํงาน (จะไดยนิเสยีงบ๊ีบ
 3 คร้ังจากน้ันไฟ OPERATION จะกะพริบ 5 คร้ัง/วินาทีเปนเวลา 5 วินาที)
2. กดปุม RESET บนตัวเคร่ืองภายในคางไว 3 วินาทีเพือ่ยกเลกิการทาํงาน (จะไดยนิเสยีง
 บ๊ีบ 3 คร้ังและไฟไมกะพริบ)
 •  ในกรณีที่มีการต้ังเวลาเปด (ON) หรือการต้ังเวลาปด (OFF) ระบบน้ีจะไมทํางาน

เคร่ืองจะทํางานดวยพัดลมความเร็วตํามากเพื่อใหเกิดเสียงนอยที่สุด (ไมสามารถใชไดใน
ระบบลดความช้ืน)

 กดปุม 
QUIET

 : เริ่มและหยุดการทํางาน

หมายเหตุ: ในสภาพบางอยาง ระบบ QUIET อาจไมสามารถทําความเย็นไดเนื่องจาก

        ฟงกช่ันเสียงเบา

เพื่อการนอนหลับที่สบาย ระบบน้ีจะควบคุมกระแสลมโดยอัตโนมัติและปดระบบเองอัตโนมัติ

 กด 

COMFORT
SLEEP

 : เลือก 1, 3, 5 หรือ 9 ช่ัวโมงสําหรับการต้ังเวลาปด

 หมายเหตุ: ในระบบทําความเย็น อุณหภูมิที่ต้ังจะเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา/

        1-2 ช่ัวโมง (เพิ่มสูงสุด 2 องศา) 

ระบบน้ีใชเพื่อปดเคร่ืองปรับอากาศเม่ือนอนหลับไปแลว (ต้ังเวลาปด)

 กดปุม SLEEP  : เลือกต้ังเวลาปดเปน 1, 3, 5 หรือ 9 ช่ัวโมง

การตั้งคาแผนกรองใหม (เฉพาะบางรุนเทานั้น)
ไฟแสดง FILTER สวางข้ึน; ตองทําความสะอาดแผนกรองแลว
ในการปดไฟแสดง กดปุม RESET บนตัวเคร่ืองภายในหรือปุม FILTER บนรีโมทคอนโทรล

ตัวเคร่ืองภายในและรีโมทคอนโทรล
•  ทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายในและรีโมทคอนโทรลดวยผาชุบน้ําหมาดๆ 
•  หามใชน้ํามันเบนซิน, ทินเนอร, ผงขัดเงา หรือน้ํายากําจัดฝุนที่เปนสารเคมี

 1.  ระบบการคุมครองสามนาที: ปองกันตัวเคร่ืองไมใหทํางานเปนเวลา 3 นาที เมื่อเคร่ือง
  เริ่มทํางานใหมทันทีหรือเมื่อเปดเคร่ือง
 2. เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดขึ้นขณะทํางาน ซึ่งเปนเร่ืองปกติเพราะเสียงดังกลาวอาจเกิดขึ้น
  เพราะการขยายตัว/หดตัวของพลาสติก

สภาวะการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

ปองกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากความอับช้ืนในตัวเคร่ืองภายใน
1. หากกดปุม  หน่ึงคร้ังขณะทีอ่ยูในระบบ “ทาํความเย็น” หรอื “ลดความช้ืน”
 พดัลมจะทํางานตอไปอีก 30 นาที และจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ ทาํใหสามารถลด
 ความช้ืนในตัวเคร่ืองภายในได
2. หากตองการหยุดการทาํงานของระบบ กดปุม  มากกวา 2 คร้ัง ภายใน 30 วินาที

อุณหภูม ิ

ระบบ
อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิหอง

การทําความเย็น 10°C ~ 46°C 18°C ~ 32°C

การลดความช้ืน 10°C ~ 46°C 18°C ~ 32°C

สําหรับแยกการใชรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานเคร่ืองปรับอากาศแตละตัว ในกรณีที่ติด
เครื่องปรับอากาศสองเคร่ืองใกลกัน

การต้ังคารีโมทคอนโทรล B
 1.  กดปุม RESET บนตัวเคร่ืองภายในเพ่ือเปดเคร่ืองปรับอากาศ 
 2.  ช้ีรีโมทคอนโทรลไปท่ีตัวเคร่ืองภายใน
 3.  กดปุม CHK ● บนรีโมทคอนโทรลคางไว โดยใชปลายดินสอ “00” จะแสดง
  ขึ้นบนจอรีโมทคอนโทรล

 4.  กดปุม 
MODE

 ในขณะท่ีกดปุม CHK ● คางไวอยู สัญลักษณ “B” จะแสดงข้ึนบน

  หนาจอและขอความ “00” จะหายไป และเคร่ืองปรับอากาศจะปดการทํางานพรอมทั้ง

  บันทึกรีโมทคอนโทรล B ไวในหนวยความจํา

หมายเหตุ:  1.  ทาํตามข้ันตอนดานบนเพ่ือต้ังคารีโมท

            คอนโทรลเปนรีโมทคอนโทรล A

   2.  รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดง “A” ขึน้บนจอ

   3.  คาต้ังจากโรงงานสําหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

ตัวเคร่ืองไมทํางาน การทําความเย็นมีประสิทธิภาพตํา

•  สวิตชหลักปดอยู 
•  เครือ่งตัดกระแสไฟฟาทาํงานเพ่ือตัดการ

จายไฟ 
•  ไฟตก
•  ต้ังเวลาเปด (ON) 

•  แผนกรองเต็มไปดวยฝุน
•  ต้ังอุณหภูมิไมถูกตอง
•  หนาตางหรือประตูเปดอยู
•  ชองลมเขาหรือชองลมออกของตัวเคร่ือง
    ภายนอกถูกกีดขวาง
•  ความเร็วพัดลมตําเกินไป
•  เครื่องปรับอากาศอยูในระบบ FAN หรือ
    DRY

การทํางานและสมรรถนะ20

การแกไขปญหา (จุดท่ีตองตรวจสอบ)21

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B22

การต้ังลวงหนา13

ระบบเร่ิมทํางานอัตโนมัติ14

ระบบการทํางานแบบเสียงเงียบ15

ระบบหลับสบาย16

ระบบต้ังเวลาขณะหลับ17

การบํารุงรักษา18

ระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ (สําหรับระบบ
ทําความเย็นและระบบลดความช้ืนเทานั้น)
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