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คู่มอืการตดิตงั ภาษาไทย
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คาํเตือน
อ่านคู่มอืการใชง้านและบาํรงุรกัษาใหล้ะเอยีดก่อนเรมิใชเ้ครอืงปรบัอากาศ มหีลายสงิทสีาํคญั
ทตีอ้งระลกึไว ้ในระหว่างใชง้านประจาํวนั
สอบถามผูต้ดิตงัเกยีวกบัตาํแหน่งสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าหากเกดิปัญหาขนึในเครอืง
ปรบัอากาศใหโ้ยกสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปทตีาํแหน่ง OFF แลว้ตดิตอ่ชา่งบรกิาร
ควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ทีางบรษิทัฯ ระบุบเป็นชนิส่วนอะไหล่เท่านนั การใชผ้ลติภณัฑท์ไีมไ่ด้
ระบุบไวอ้าจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู นํารวัซมึหรอืปัญหาอนืๆได ้และตอ้งใหผู้เ้ชยีวชาญ

ก่อนเปิดช่องดดูอากาศเขา้ของตวัเครอืงภายใน หรอืแผงควบคมุไฟฟ้าตอ้งโยกสวติชข์อง
เครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปทตีาํแหน่ง OFF มฉิะนนัอาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจร ผูต้ดิตงั หรอืชา่ง
บรกิารทมีคีวามชาํนาณเท่านันทจีะสามารถเปิดช่องดดูอากาศเขา้ของตวัเครอืงภายในหรอื

ภายในเครอืงปรบัอาศมไีฟฟ้าแรงสงู และมชีนิส่วนทกีาํลงัหมนุ หา้มถอดแผงควบคมุไฟฟ้า 
เพราะอาจเกดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดู นิวมอืหรอืส่วนตา่งๆ ของรา่งกายอาจตดิเขา้ไปใน
ชนิสว่นทกีาํลงัหมนุ เมอืมคีวามจาํเป็นทจีะตอ้งถอดชนิส่วนเหล่านีออกมา โปรดตดิตอ่ผูต้ดิตงั

อย่าเคลอืนยา้ยเครอืงปรบัอาศดว้ยตนเอง เนืองจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายในตวัเครอืง ทา่นอาจถกู

อยา่ใหร้า่งกายสมัผสัลมเยน็โดยตรงเป็นเวลานาน และอย่าใหร้า่งกายเยน็จนเกนิไปอาจทาํให้
สภาพรา่งการทรดุโทรม และเจบ็ป่วยได้
หยุดการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศและปิดเครอืงตดักระแสไฟฟ้าก่อนการทาํความสะอาด
มฉิะนนัอาจไดร้บับาดเจบ็เนืองจากพดัลมหมนุดว้ยความเรว็สงู
หากเกดิปัญหาใดๆ ขนึ (เช่น เมอืปรากฎสญัญาณแสดงขอ้ผดิพลาด ไดก้ลนิไหม ้เสยีงดงั
ผดิปกต ิเครอืงปรบัอากาศไมท่าํความเยน็ หรอืมนีํารวั) ในเครอืงปรบัอากาศ อยา่สมัผสักบั
เครอืงปรบัอากาศเอง ใหโ้ยกสวติชข์องเครอืงตดักระแสไฟฟ้าไปทตีาํแหน่ง OFF แลว้ตดิตอ่
ช่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญ การใชเ้ครอืงในสภาพทมีปีัญหาต่อไปอาจทาํใหก้ลไกการทาํงาน
ของเครอืงเกดิปัญหาเพมิขนึหรอือาจเกดิไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอนืๆ ได้
อย่าปรบัแต่งตวัเครอืงเอง เพราะอาจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอนืๆ ได้
เมอืจะยา้ยตาํแหน่งเครอืงปรบัอากาศ อย่ายา้ยตาํแหน่งดว้ยตวัเองใหต้ดิต่อผูต้ดิตงั หรอืชา่ง
ทมีคีวามชาํนาญ การยา้ยตาํแหน่งทไีมเ่หมาะสมอาจทาํใหไ้ฟฟ้าดดู และ/หรอืเกดิไฟไหมไ้ด้

ไฟฟ้าดดูขณะถอดฝาครอบ
อยา่สมัผสัครบีอลมูเินียมภายในตวัเครอืง เพราะอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็ได้

ข้อควรระวงัเพือความปลอดภยั

เป็นผูต้ดิตงัให้

แผงควบคมุไฟฟ้า และปฏบิตังิานได้

หรอืชา่งบรกิารทมีคีวามชาํนาญ

ความหมายของสญัลกัษณ์ทีปรากฎบนตวัเครือง

คาํเตือน
(ความเสยีงต่อการ
เกดิเพลงิไหม)้

สญัลกัษณ์นีใชไ้ดก้บัสารทําความเยน็ R32 เท่านนั 
ประเภทของสารทําความเยน็ระบุอยูบ่นฉลากของตวัเครอืง
ในกรณทสีารทําความเยน็ชนิดนีคอื R32 หนวย่นีจะใชส้ารทําความเยน็ทตีดิไฟ
ได ้หากสารคาํความเยน็นีรวัไหลและสมัผสักบัเปลวไฟหรอืชนิส่วนทมีคีวาม
รอ้นอาจทําใหเ้กดิก๊าซทเีป็นอนัตรายและมคีวามเสยีงต่อการเกดิไฟไหมไ้ด้



การใช้งานทีแผงสวิตชห์น้าเครือง

ปุ่ มกด : แผงสวิตชห์น้าเครืองจะมีปุ่ มกดอยู่  ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

1. POWER ON/OFF เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเปิด/ปิดการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ
2. FAN เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัระดบัความเรว็ของพดัลม

4. TEMP. UP เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมูขินึ
5. TEMP. DOWN เมอืกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมูลิง
6. SWING เมอืกดปุ่ มใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงาน

1

3

4

2

5

6

3. MODE เมอืกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL->DRY

กดปุ่ ม POWER จะเป็นการเปิด/ปิด หากเปิดเครอืงปรบัอากาศจะทาํงานตามคา่ทตีงัไวเ้ดมิ

กดปุ่ ม FAN เพอืเปลยีนความเรว็พดัลม โดยสามารถเปลยีนความเรว็ได ้  ระดบั  แบบดงันี

ปุ่ ม POWER ON/OFF

ปุ่ ม FAN

การทาํงานของพดัลมในแบบอตัโนมตั ิ(FAN AUTO) พดัลมจะทาํงาน โดยเปลยีนความเรว็
ของพดัลมตามความแตกต่างของอุณหภมูหิอ้งกบัอุณหภมูทิตีงัไว ้

วิธีการใช้แผงสวิตชห์น้าเครือง

AUTO(FA)       LOW(F1)       MEDIUM(F2)       HIGH(F3)
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F-15 : Miss mounting of temperature sensor (TE, TS).
H-01

L-10

H-02
H-03
H-04

: Compressor break down.
: Compressor lock.
: Outdoor unit current detection.
: Case thermostat operation.
: Outdoor board wrong model.

ปุ่ ม MODE
กดปุ่ ม MODE เพอืเลอืกระบบการทาํงานของเครอืงปรบัอากาศ ดงันี

COOL       DRY       FAN

ปุ่ ม TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม TEMP. UP หรอื TEMP. DOWN เพอืปรบัอุณหภมูโิดยสามารถตงัไดใ้นชว่ง 15-30°C

ปุ่ ม SWING
กดปุ่ ม SWING ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงาน ยกเลกิโดยการกดซาํอกีครงั

คณุสมบตัิของระบบ

หลงัจากจ่ายไฟ แผงสวติชห์น้าเครอืงจะรอใหข้อ้มลูดงัต่อไปนี UPDATE จาก MAINBOARD
การตงัค่าพารามิเตอร์

- POWER STATUS
- SWING STATUS
- MODE
- SETTING TEMPERATURE
- FAN SPEED
ในขณะกาํลงั UPDATE หน้าจอจะกระพรบิ         ท ี7-SEGMENT ประมาณ  นาที

หน่วยความจาํ
คา่ระดบัความเรว็พดัลม สถานะการเปิด/ปิด SWING และคา่อุณหภมู ิSETTING จะถกูจาํที
MAINBOARD แยกกนัตาม MODE ดงันันเมอืมกีารเปลยีน MODE คา่ SETTING ขา้งตน้
จะถกู UPDATE เป็นคา่ทเีคยถกูตงัไวใ้น MODE นนัๆ

รหสัความผิดพลาด

จอแสดงผลบนแผงสวติชห์น้าเครอืงสามารถแสดงรหสัความผดิพลาด โดยจะกระพรบิแสดง
รหสัเป็นตวัอกัษรสลบักบัตวัเลข โดยมรีหสัทแีสดงผลไดด้งันี

E-04
P-10
P-12
P-03
P-04
P-05
P-07
P-20
P-22

: Miss wiring between indoor unit and outdoor unit.
: Overflow was detected.
: Indoor DC fan error.

F-01
F-02
F-03
F-04
F-06
F-07
F-08
F-12

: Outdoor unit discharge temperature sensor error.
: Case thermostat operation.
: Power supply error.
: Heat sink overheat error.
: High pressure protective operation.
: Outdoor unit fan system error.
: Heat exchanger sensor error (TCJ) error.
: Heat exchanger sensor error (TC) error.
: Heat exchanger sensor error (TA) error.
: Discharge temperature sensor (TD) error.
: TE, TS, TL error.
: Heat exchanger sensor error (TL) error.
: Outside air temperature sensor (TO) error.
: Suction temperature sensor (TS) error.

F-13 : Heat sink temperature sensor (TH) error.

ST
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เพอืป้องกนัความสญูเสยีจากสภาพแวดลอ้ม ขอแนะนําใหท้่านทาํความสะอาด และบาํรงุรกัษา
ตวัเครอืงภายใน และตวัเครอืงภายนอกของเครอืงปรบัอากาศเป็นประจาํ เมอืใชง้าน
เครอืงปรบัอากาศเป็นเวลานาน ขอแนะนําใหด้าํเนินการบาํรงุรกัษาเครอืงตามชว่งเวลา (ปีละครงั) 
นอกจากนีควรตรวจสอบรอยขดีขว่น หรอืสนิมทตีวัเครอืงภายนอกอยู่เสมอ และกาํจดัสนิมออก 
หรอืใชน้ํายาป้องกนัสนิม หากจาํเป็น ตามขอ้ควรปฏบิตัทิวัไป เมอืใชง้านตวัเครอืงภายในเป็น
เวลาตงัแต่  ชวัโมงขนึไปต่อวนั ตอ้งทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดอืน, ลา้งทาํความ
สะอาดแผงคอยลต์วัเครอืงภายใน และตวัเครอืงภายนอกอย่างน้อยทกุๆ  เดอืน โดยให้
ผูเ้ชยีวชาญเป็นผูด้าํเนินการให ้การบาํรงุรกัษาอยู่เสมอดงัทกีล่าวมาจะช่วยยดือายกุารใชง้านของ
ผลติภณัฑ ์และยงัเป็นการลดคา่ใชจ้่ายของผูใ้ชง้านเครอืงปรบัอากาศดว้ย การไมบ่าํรงุรกัษาตวั
เครอืงภายนอก และตวัเครอืงภายในอยู่เสมอ อาจทาํใหป้ระสทิธภิาพของตวัเครอืงปรบัอากาศ

เลอืนฟิลเตอรอ์อก

การบาํรงุรกัษา

ลดลง มนีํารวัซมึ หรอืแมแ้ต่อาจทาํใหค้อมเพรสเซอรบ์กพรอ่งได้

เมอืใชง้านเครอืงปรบัอากาศไประยะหนึงอาจจะมฝีุ่ นละอองเขา้ไปสะสมในตวัเครอืงสง่ผลให ้
เครอืงปรบัอากาศอาจจะทาํความเยน็ไดน้้อยลง หรอืส่งลมเยน็ไดน้้อยลง จงึควรมกีารบาํรงุรกัษา
ดงันี

.ปิดเมนสวติชเ์พอืตดักระแสไฟฟ้าเขา้เครอืง

.ถอดแผงกรองอากาศมาทาํความสะอาดดว้ยนําผสมสบู่หรอืผงซกัฟอก ลา้งออกดว้ยนําสะอาด
ผงึแดดใหแ้หง้อย่างน้อยเดอืนละครงั
.ทาํความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ โดยใชฟ้องนําชุบสบู่เหลวไลใ้หท้วัคอยลแ์ลว้ใชแ้ปรงลวดโลหะ
อ่อนปัดเบาๆ จนสะอาด อย่างน้อยทุกๆ  เดอืน (ควรใชช้่างบรกิารทมีคีวามชาํนาญ)

เปิดชอ่งลมเขา้
โดยถอดสกร ู  ตวั
ดว้ยไขควงแฉก
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เมอืเครอืงภายในของท่านขดัขอ้ง ก่อนเรยีกช่างบรกิารโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
.อุปกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอยู่ในตาํแหน่ง ON
.สวติชค์วบคมุอุณหภมูอิยู่ในหมายเลขตาํสดุ
.สวติชค์วบคมุการทาํงานของพดัลมอยู่ในตาํแหน่ง HIGH
.แผงกรองอากาศอยู่ในสภาพทสีะอาดเพยีงพอ
.สวติชค์วบคมุการทาํงานอยู่ในตาํแหน่ง COOL

เมอืตรวจเชค็หากพบว่าเครอืงทาํความเยน็ยงัไมท่าํงาน หรอืไมส่ามารถทาํความเยน็ไดต้ามปกติ
ใหท้าํการปิดสวติชค์วบคมุการทาํงาน และเมนสวติช ์และเรยีกช่างบรกิารทเีชอืถอืไดม้าบรกิารให้

การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ใหต้รวจสอบรายการต่อไปนีก่อนการเรยีกช่าง เพราะท่านอาจสามารถแกไ้ขได ้ถา้ภายหลงัจากที
ไดต้รวจสอบดแูลว้เครอืงปรบัอากาศยงัทาํงานผดิปกต ิกรณุาหยุดการใชง้านเครอืงปรบัอากาศ 
และปรกึษาตวัแทนจาํหน่ายของทา่น

ข้อบกพร่อง
เครอืงปรบัอากาศ

สาเหตุ
>ตรวจดสูายไฟว่าขาดหรอืไม ่และดวูา่สวทิชเ์บรกเกอรเ์ปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจดไูฟฟ้าขดัขอ้งหรอืไม่
>ตรวจดวู่ารโีมทคอนโทรลตงัเวลาถกูตอ้งหรอืไม่

เครอืงปรบัอากาศ >ตรวจดวู่าอุณหภมูทิตีงัไวเ้หมาะสมหรอืไม่
ทาํงานแตเ่ยน็น้อย >ตรวจดวูา่แสงแดดสอ่งเขา้มาในหอ้งโดยตรงหรอืไม่

>ตรวจดวูา่หน้าต่างหรอืประตเูปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่สงิใดไปขดัขวาง ช่องส่งลมเยน็ของเครอืงทอียู่ดา้นใน
และดา้นนอกหรอืไม่
>ตรวจสอบดวู่ามแีหล่งความรอ้นมากเกนิไปอยูใ่นหอ้งหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่พดัลมระบายอากาศยงัทาํงานอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรอืไม่

ไอนําหรอืหมอกควนั
ออกมาจากเครอืง
ปรบัอากาศในขณะที

>สาเหตุอาจเกดิจากความรอ้นภายในหอ้งทาํปฏกิรยิากบัความเยน็ที
ออกมาจากเครอืงปรบัอากาศ

ไมท่าํงานเลย

เครอืงทาํงาน

การแก้ไขปัญหาเบืองต้น
- 5 -

บนัทึก



บนัทึก

- 6 -

บนัทึก



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
/ -  ชนั -  

ถนนเทพรตัน กม. .  แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรงุเทพฯ 

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. - -
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