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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อันตราย
ห้ามประกอบ, ซ่อมแซม, เปิ ด หรือถอดฝาครอบ อาจทําให้ได้รบั อันตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้ าสูง กรุณา
ติดต่อตัวแทนจําหน่าย หรือผูช้ าํ นาญงานในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว
การปิ ดเครื่องไม่ได้เป็ นการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้
ควรติดตัง้ เครื่องตามข้อกําหนดการเดินสายไฟ
คําเตือน
ห้ามแตะต้องเครือ่ งปรับอากาศในขณะทีร่ า่ งกายเปี ยกชืน้
ห้ามทําความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศในขณะทีเ่ ครือ่ งทํางาน
อย่าให้รา่ งกายรับลมเย็นโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็ นเวลานาน
ห้ามแหย่น้ิวมือ หรือวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องลมเข้า และช่องลมออก
เมือ่ มีสงิ่ ผิดปกติ (เช่น กลิน่ ไหม้ เป็ นต้น) เกิดขึน้ ให้ปิดเครือ่ งปรับอากาศ และปิ ดอุปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้ า
(CIRCUIT BREAKER)
ควรต่อสายดินตามข้อแนะนํา และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของการไฟฟ้ าฯ
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้น้ําล้างเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทําให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ห้ามใช้เครือ่ งปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื เช่น การถนอมอาหาร หรือเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น
ห้ามเหยียบ หรือวางสิง่ ของใดๆ บนตัวเครื่องภายใน หรือตัวเครื่องภายนอก ท่านอาจได้รบั บาดเจ็บหรือ
อาจทําให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้
ปิ ดสวิตช์หลัก หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าก่อนทีจ่ ะทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
เมือ่ ไม่ใช้เครือ่ งปรับอากาศเป็ นเวลานาน ต้องปิ ดสวิตช์หลัก หรือเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย
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่ 10 ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปมกดอยู
ุ่
POWER เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการเปิ ด/ปิ ดการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ
1
2
FAN เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->LOW ตามลําดับ
3
MODE เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL->DRY
4
UP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ขึน้
5
DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ลง
6
TURBO เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก TURBO
SLEEP เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SLEEP
7
8
SWEEP เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SWEEP
9
CLOCK / TIMER เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ นาฬิกาทีต่ วั รีโมท/ ใช้ตงั ้ ON/OFF TIMER
CANCEL เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการยกเลิก ON/OFF TIMER
10
MODE

TURBO

SLEEP

SWEEP

CANCEL

สถานะไฟแสดงผล : ชุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลหน้ าเครื่องจะมี LED 4 ดวงโดยแบ่งเป็ น
A
POWER LED แสดงสถานะการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
TIMER LED แสดงสถานะการตัง้ เวลาเปิ ด/ปิ ด เครือ่ งปรับอากาศ
B
COMP LED แสดงสถานะการทํางานของ COMPRESSOR
C
TURBO LED แสดงสถานะการทํางานของ TURBO
D
ปุ่ ม POWER ที่ชุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ใช้เพื่อเปิ ด/ปิ ดเครื่องในกรณีรโี มทฯหาย โดยจะทํางานใน COOL MODE และอุณหภูม ิ 24°C
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วิ ธีการใช้รีโมทคอนโทรล
- เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศได้รบั สัญญาณทีถ่ ูกต้องจากรีโมทคอนโทรลจะมีเสียง " ปี๊ ป " ดังขึน้
- เมือ่ สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลถูกกัน้ ด้วยสิง่ กีดขวาง จะไม่มกี ารตอบสนองจากคําสัง่
- การกดปุ่มต่างๆ ให้เลือกกดเพียงปุ่มเดียวหากกดพร้อมกัน 2 ปุ่ม การทํางานอาจผิดพลาดได้
POWER
กดปุ่ม
เพือ่ เปิ ด/ปิ ด เครือ่ งปรับอากาศโดยจะทํางานตามโปรแกรมสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ทต่ี วั รีโมทพร้อม
ทัง้ แสดงอุณหภูมหิ อ้ งเป็ น °C
1

2

FAN
ใช้ควบคุมการทํางานของพัดลม เมือ่ กดปุ่มนี้พดั ลมจะเปลีย่ นความเร็วเป็ นลําดับดังนี้
กดปุ่ม
- HIGHT, MEDIUM, LOW พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่ สูง, กลาง, ตํ่า ตามลําดับ
- AUTO เป็ นการตัง้ ให้พดั ลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัตเิ มื่อห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพือ่ ระบาย
ความร้อน เมื่อห้องเริม่ เย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัตเิ ป็ นกลาง ตํ่าในทีส่ ดุ
AUTO(FA)

HIGH(F3)

MEDIUM(F2)

LOW(F1)

AUTO FAN
ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็ว สูง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็ว กลาง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็ว ตํ่า
ความเร็วพัดลม

COOL MOOD
อุณหภูมหิ อ้ ง

สูง
กลาง
ตํ่า
23

3

24

อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
25 26 27

อุณหภูมิ

MODE
กดปุ่ม
จะสามารถตัง้ ให้เครือ่ งปรับอากาศทํางานได้ 3 ระบบ คือ FAN, COOL, DRY
- FAN MODE : เมื่ออยูใ่ นระบบนี้เครือ่ งจะทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน้ โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดง
และ
/
สถานะ FAN ขณะทีป่ ่ มุ
จะไม่ทาํ งาน
- COOL MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่ งจะทํางานเป็ นเครือ่ งปรับอากาศให้
ความเย็นโดยที่
คอมเพรสเซอร์จะเริม่ ทํางานเมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง > ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ +1°C
คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมหิ อ้ ง < ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขที่
ว่าเมื่อหยุดทํางานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทํางานใหม่ได้ตอ้ งรอเวลา 3 นาที
- DRY MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใช้เมือ่ ต้องการลดความชืน้ ภายในห้อง
MODE

MODE

SLEEP
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5
TEMPERATURE SETTING
เพือ่ ปรับเพิม่ หรือลด อุณหภูมหิ อ้ งโดยทีห่ น้าจอของรีโมทฯ จะแสดงค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้
กดปุ่ม
/
ไว้ให้ทราบ โดยสามารถตัง้ ได้ในช่วง 18-30°C
4

6

TURBO
กดปุ่ม
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO จะแสดง พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูงสุด
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม
ซํ้าอีกครัง้ หรือ กดปุ่ม
เมือ่ ยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทํางานตามความเร็วเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้
ขณะทีท่ าํ งานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถใช้ป่ มุ TURBO ได้
TURBO

TURBO

TURBO

7

SLEEP
กดปุ่ม
โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสัญญาลักษณ์
เมือ่ เครือ่ งอยูใ่ นระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะถูกปรับขึน้ ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัวโมง
่
SLEEP

SLEEP

ROOM TEMPERATURE

COOL MODE

23.0
TEMPERATURE
RAISED UP
1 DEGREE

22.5
22.0

START TO SET SLEEP

0

1

2

HOURE

หมายเหตุ :
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม
ซํ้าอีกครัง้
ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับอุณหภูม ิ ค่าอุณหภูมจิ ะถูกปรับเพิม่ ขึน้ / ลดลง 1°C
จากค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้หลังสุด
เมือ่ ไฟฟ้ าดับหรือมีการปิ ดเครือ่ งปรับอากาศหรือมีการเปลีย่ นโหมดจะยกเลิกเงือ่ นไข SLEEP
SLEEP

8

SWEEP
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพื่อกระจายลมให้ทวห้
ั ่ อง เมือ่ กดซํ้าใบสวิงปรับทิศทางลม
กดปุ่ม
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิ ดลงอัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมือ่ ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิ ดขึน้ อัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมื่อเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
SWEEP

SWEEP

9

CLOCK / TIMER
กดปุ่ม
เพือ่ ใช้ตงั ้ นาฬิกาทีต่ วั รีโมทหรือใช้ตงั ้ เวลาเปิ ด-ปิ ด เครือ่ งปรับอากาศล่วงหน้า
การตัง้ นาฬิกาทีช่ ดุ รีโมททําได้โดย
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ทีห่ น้าจอของรีโมทฯ จะกระพริบ
กดปุ่ม
เพือ่ ตัง้ นาฬิกา
/
-5-

กดปุ่ม
เพือ่ ยืนยันหลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับสูห่ น้าจอหลัก
การตัง้ เวลาเปิ ด-ปิ ด เครื่องปรับอากาศล่วงหน้า
สามารถตัง้ เวลาทัง้ เปิ ด/ปิ ดล่วงหน้าได้ 24 ชัวโมง
่
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลา
กดปุ่ม
ทีต่ งั ้ ไว้เดิม
กดปุ่ม
/
เพือ่ เปลีย่ นแปลงเวลา
เพือ่ ยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทัง้ คู่ หลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับไป
กดปุ่ม
ทีห่ น้าจอหลัก
10

CANCEL
กดปุ่ม
เพือ่ การยกเลิกเปิ ด/ปิ ดล่วงหน้า
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ทีต่ อ้ งการยกเลิกกะพริบ
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทัง้ คูจ่ ะหายไป
CANCEL

CANCEL

CANCEL

สัญญาณแจ้งเมื่อมีเหตุขดั ข้อง
A ไฟแสดงสถานะ POWER ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบแบบเป็ นจังหวะ ในกรณีเกิด
การทํางานทีผ่ ดิ ปกติของปั ม๊ นํ้า
B ไฟแสดงสถานะ TIMER ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบ เมือ่ เกิดการขาด หรือลัดวงจร
(OPEND OR SHORT CIRCUIT) ทีต่ วั จับอุณหภูมหิ อ้ ง (SENSOR ROOM)
C ไฟแสดงสถานะ COMP ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบ เมือ่ เกิดการขาด หรือลัดวงจร
(OPEND OR SHORT CIRCUIT) ทีต่ วั จับการเกิดนํ้าแข็งทีแ่ ผงคอยล์ (SENSOR FREEZE)
D ไฟแสดงสถานะ TURBO ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบ เมือ่ เกิดนํ้าแข็ง (FREEZE)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ในระบบควบคุมเมือ่ มีการทํางานผิดพลาดเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ อาจเกิดจากแรงดันไฟฟ้ า
ไม่คงที่ หรือสัญญาณรบกวนระบบจะสังให้
่ คอมพิวเตอร์เริม่ ทํางานใหม่ (RESET) ทันที
กรณีทไ่ี ฟฟ้ าดับ เมือ่ ไฟฟ้ ากลับมาทํางานตามปกติระบบจะทํางานตามโปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้ตามเดิมรวม
ถึงจําค่ามุมใบสวิง ค่าสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ดว้ ยโดยจะไม่จาํ ค่า SLEEP และ TIMER เท่านัน้ โดยค่าทีถ่ กู เก็บ
ลง MEMORY จะต้องหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงค่าแล้วอย่างน้อย 5 วินาที แล้วเกิดไฟดับเมือ่ ระบบ
กลับมาทํางานก็จะทํางานตามค่าในหน่วยความจําก่อนมีการเปลีย่ นแปลง
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์หยุดทํางาน จะต้องมีการหน่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเริม่ การทํางานอีกครัง้ เป็ นเวลา
3 นาทีเสมอ และกรณีทต่ี ดั ไฟทีจ่ ่ายให้ระบบแล้วจ่ายไฟเข้าใหม่ จะต้องมีการหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์เป็ นเวลา 3-4 นาที โดยจะเป็ นไปอย่างสุม่ (RANDOM)
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์เริม่ ทํางาน จะต้องทํางานอย่างน้อย 24 วินาที จึงจะสามารถหยุดทํางานได้ ไม่
ว่าจะเปลีย่ น MODE หรือ กดปุ่มเพื่อปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ ถ้าคอมเพรสเซอร์ทาํ งานไม่ถงึ 24 วินาที
ก็จะไม่หยุดทํางาน
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิ ดมีสาย
1

4

3

5

8

2

7

10

9

6
A-F

ปุ่ มสัมผัส : รีโมทมีสายจะมีปมสั
ุ่ มผัสอยู่ 10 ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

POWER เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการเปิ ด/ปิ ดการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ เมือ่ เริม่ ทํางาน
โดยกดปุ่มนี้ ระบบจะยกเลิกการทํางานของ TIMER และ SLEEP ถ้ามีการตัง้ ไว้
MODE เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL
FAN เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->LOW โดยจอ 7-SEGMENT แสดงผลเป็ น FA->F3->F2->F1 ตามลําดับ
UP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ขึน้
DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ลง
TIMER เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก ON/OFF TIMER
ECONO เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก ECONO
TURBO เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก TURBO
SLEEP เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SLEEP
SWEEP เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SWEEP

สถานะไฟแสดงผล : ตัวแสดงผลจะมี LED 6 ดวงโดยแบ่งเป็ น
A
B
C
D
E
F

FAN LED แสดงสถานะการทํางานใน FAN MODE
COOL LED แสดงสถานะการทํางานใน COOL MODE หรือ DRY MODE
TIMER LED แสดงสถานะการตัง้ เวลาเปิ ด/ปิ ดเครื่องปรับอากาศ
ECONO LED แสดงสถานะการทํางานของ ECONO MODE
TURBO LED แสดงสถานะการทํางานของ TURBO
SLEEP LED แสดงสถานะการตัง้ ระบบปรับอุณหภูมอิ ตั โนมัตขิ ณะนอนหลับ
LED 7-SEGMENT : ตัวแสดงผลจะมี ตัวเลข 2 หลักโดยจะแสดงอุณหภูมหิ อ้ ง และจะแสดง
ค่า SETTING TEMPERATURE / FAN SPEED / TIMER เมือ่ มีคา่ ต่างๆถูกปรับโดยผูใ้ ช้
(จุดทศนิยมตัวเลขหลักสุดท้ายจะแสดงสถานะการทํางานของคอมเพรสเซอร์)
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1

POWER
กดปุ่ม
(ขณะทีอ่ ยู่ในสถานะปิ ดอยู่) จะเป็ นการเปิ ดเครื่องปรับอากาศตามค่าทีต่ งั ้ ไว้เดิมพร้อมทัง้
ไฟอุณหภูมหิ อ้ งติดสว่าง เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปิ ดอยู่ DISPLAY จะไม่แสดงค่าอะไรยกเว้นไฟแสดง
สถานะการตัง้ เวลาทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศจะเริม่ ทํางาน (START) หรือเวลาทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศหยุดทํางาน
(STOP) ถ้ามีการตัง้ เวลาไว้

2

MODE
จะสามารถตัง้ ให้เครื่องปรับอากาศทํางานได้ 2 ระบบ คือ FAN, COOL
กดปุ่ม
- FAN MODE : เครือ่ งปรับอากาศทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน้ (คอมเพรสเซอร์ไม่ทาํ งาน) และใน MODE
นี้ไม่สามารถใช้ SLEEP และไม่สามารถตัง้ อุณหภูมไิ ด้ โดยรีโมทจะไม่แสดงอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้
- COOL MODE : เครื่องปรับอากาศจะทํางานเป็ นแบบเครื่องทําความเย็น โดยเมื่ออุณหภูมหิ อ้ งสูงกว่า
อุณหภูมทิ ผ่ี ใู้ ช้มกี ารตัง้ เอาไว้ และคอมเพรสเซอร์หยุดทํางานนานกว่า 3 นาที คอมเพรสเซอร์จะทํางาน
เพือ่ ทําให้อุณหภูมหิ อ้ งลดลง

3

FAN
(ปุ่มนี้จะทํางานได้เมือ่ อยู่ใน MODE การทํางาน FAN, COOL เท่านัน้ ใน DRY MODE
กดปุ่ม
จะไม่ทาํ งาน) จะเปลีย่ นความเร็วของพัดลมตามลําดับดังนี้
AUTO(FA)

HIGH(F3)

MEDIUM(F2)

LOW(F1)

การทํางานของพัดลมในแบบอัตโนมัติ (FAN AUTO) พัดลมจะทํางาน โดยเปลีย่ นความเร็วของพัดลม
ตามความแตกต่างของอุณหภูมหิ อ้ งกับอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้
ความเร็วพัดลม

COOL MOOD
อุณหภูมหิ อ้ ง

สูง
กลาง
ตํ่า
23

24

อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
25 26 27

อุณหภูมิ

เมื่ออยู่ใน FAN MODE หรือ COOL MODE
เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 3°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูง
เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วกลาง
เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 1°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วตํ่า
TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ม
/
จะเป็ นการตัง้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ เมือ่ กด
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะเพิม่ ขึน้ ครัง้ ละ 1°C
และเมื่อกดปุ่ม
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะลดลงครัง้ ละ 1°C โดยสามารถตัง้ ได้ในช่วง 18-30°C
4

5
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6

TIMER
กดปุ่ม
เป็ นการตัง้ เวลาเปิ ด/ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ ค่าทีต่ งั ้ จะเป็ นเวลาทีต่ อ้ งการทีจ่ ะให้เครือ่ ง
ปรับอากาศทํางาน (STAR) หรือให้เครือ่ งปรับอากาศหยุดทํางาน (STOP)
การตัง้ เวลา เปิ ด/ปิ ด
กดปุ่ม
ในขณะทีไ่ ฟแสดงสถานะการตัง้ TIMER ดับอยู่ เพื่อเป็ นการเริม่ ตัง้ เวลา โดยถ้ากด
ในขณะทีเ่ ครื่องปิ ดอยูจ่ ะเป็ นการตัง้ เวลาเพื่อเปิ ด แต่กด
ในขณะทีเ่ ครื่องเปิ ดอยูจ่ ะเป็ น
การตัง้ เวลาเพื่อปิ ด ตัวเลขบน DISPLAY กระพริบแสดงจํานวนชัวโมงของการนั
่
บเวลาถอยหลังของ
TIMER และ LED TIMER จะติด
กดปุ่ม
/
บน DISPLAY เพือ่ เลือกจํานวนชัวโมงที
่
ต่ อ้ งการ
ปล่อยทิง้ ไว้ 5 วินาทีเพื่อยืนยัน ตัวเลขจะหยุดกระพริบ และกลับเข้าสู่สภาวะการทํางานปกติ
การยกเลิ กตัง้ เวลา เปิ ด/ปิ ด
เมือ่ ต้องการทีจ่ ะยกเลิกการตัง้ เวลาให้กดปุ่ม
อีกครัง้ จะทําให้ไฟแสดงสถานการณ์ตงั ้ เวลาบน
DISPLAY ดับไป

7

ECONO
ขณะอยู่ใน COOL MODE จะสามารถเลือกใช้งาน ECONO ได้โดยกดปุ่ม
ไฟ
กดปุ่ม
LED ตํ่าแหน่ง ECONO บน DISPLAY จะติดและระบบควบคุมจะทํางานในระบบประหยัดพลังงาน
โดยขณะทีท่ าํ งานใน COOL MODE จะเป็ นการตัง้ อุณหภูมทิ ่ี 25°C และความเร็วพัดลมจะเป็ น AUTO
โดยสามารถยกเลิก ECONO ได้โดยกดปุ่ม
อีกครัง้

8

TURBO
ในขณะทีอ่ ยู่ใน FAN MODE หรือ COOL MODE จะเปิ ด หรือ ปิ ดการใช้งาน TURBO
กดปุ่ม
ทํางานอยู่ LED TURBO จะติดสว่างพัดลมทํางานทีค่ วามเร็วสูงพิเศษ (TURBO SPEED) TURBO จะ
หยุดทํางานเมื่อกดปุ่ม
ให้หยุด หรือ กดปุ่ม
เพือ่ เปลีย่ นความเร็วพัดลม

9

SLEEP
(ปุ่มนี้ทาํ งานได้เมือ่ อยู่ใน COOL MODE เท่านัน้ ) เพือ่ ต้องการให้ ระบบควบคุมปรับ
กดปุ่ม
อุณหภูมใิ ห้เราโดยอัตโนมัตขิ ณะทีเ่ รานอน สําหรับใน COOL MODE อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะเพิม่ 1°C หลัง
จากเราตัง้ SLEEP นาน 1 ชัวโมง
่ แล้วกลับไปทํางานตามปกติ โดยสัญลักษณ์ SLEEP จะดับไปและค่า
อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการทีต่ งั ้ ไว้บนรีโมทก็ยงั แสดงค่าเดิมก่อน SLEEP ทํางาน
ROOM TEMPERATURE

COOL MODE

23.0
TEMPERATURE
RAISED UP
1 DEGREE

22.5
22.0

START TO SET SLEEP

0

1

2

HOURE

-9-

ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นการทํางาน SLEEP กดปุ่ม
อีกครัง้ จะเป็ นการยกเลิก SLEEP
ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นการทํางาน SLEEP ถ้ามีการกดปุ่มตัง้ อุณหภูม ิ จะทําให้ SLEEP ทํางานตามค่าของ
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ครัง้ สุดท้าย
ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นการทํางาน SLEEP ถ้ามีการกดปุ่มเปลีย่ น MODE จะทําให้ SLEEP หยุดทํางาน
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศหยุดทํางาน โดยไฟฟ้ าดับหรือปิ ด/เปิ ดเครื่องใหม่ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นทํางาน SLEEP
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะเป็ นอุณหภูมทิ ถ่ี ูกตัง้ ก่อนเข้า SLEEP และ SLEEP จะถูกยกเลิก
10

SWEEP
กดปุ่ม
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพื่อกระจายลมให้ทวห้
ั ่ อง เมือ่ กดซํ้าใบสวิงปรับทิศทางลม
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิ ดลงอัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมือ่ ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิ ดขึน้ อัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมื่อเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
สัญญาณแจ้งเมื่อมีเหตุขดั ข้อง
TIMER LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาด หรือลัดวงจร (OPEND OR SHORT
CIRCUIT) ทีต่ วั จับอุณหภูมหิ อ้ ง (SENSOR ROOM), LED 7-SEGMENT จะแสดง E8
ECONO LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาดหรือลัดวงจร (OPEND OR SHORT
CIRCUIT) ทีต่ วั จับการเกิดนํ้าแข็งทีแ่ ผงคอยล์ (SENSOR FREEZE), LED 7-SEGMENT จะแสดง E9
TURBO LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิดนํ้าแข็ง (FREEZE), LED 7-SEGMENT จะ
แสดง E1
SLEEP LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิด DRAIN PUMP ERROR, LED 7-SEGMENT
จะแสดง EA
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ในระบบควบคุมเมือ่ มีการทํางานผิดพลาดเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ อาจเกิดจากแรงดันไฟฟ้ า
ไม่คงที่ หรือสัญญาณรบกวนระบบจะสังให้
่ คอมพิวเตอร์เริม่ ทํางานใหม่ (RESET) ทันที
กรณีทไ่ี ฟฟ้ าดับ เมือ่ ไฟฟ้ ากลับมาทํางานตามปกติระบบจะทํางานตามโปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้ตามเดิมรวม
ถึงจําค่ามุมใบสวิง ค่าสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ดว้ ยโดยจะไม่จาํ ค่า SLEEP และ TIMER เท่านัน้ โดยค่าทีถ่ กู เก็บ
ลง MEMORY จะต้องหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงค่าแล้วอย่างน้อย 5 วินาที แล้วเกิดไฟดับเมือ่ ระบบ
กลับมาทํางานก็จะทํางานตามค่าในหน่วยความจําก่อนมีการเปลีย่ นแปลง
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์หยุดทํางาน จะต้องมีการหน่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเริม่ การทํางานอีกครัง้ เป็ นเวลา
3 นาทีเสมอ และกรณีทต่ี ดั ไฟทีจ่ ่ายให้ระบบแล้วจ่ายไฟเข้าใหม่ จะต้องมีการหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์เป็ นเวลา 3-4 นาที โดยจะเป็ นไปอย่างสุม่ (RANDOM)
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์เริม่ ทํางาน จะต้องทํางานอย่างน้อย 24 วินาที จึงจะสามารถหยุดทํางานได้ ไม่
ว่าจะเปลีย่ น MODE หรือ กดปุ่ม
เพือ่ ปิ ดเครื่องปรับอากาศ ถ้าคอมเพรสเซอร์ทาํ งานไม่ถงึ
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24 วินาที ก็จะไม่หยุดทํางาน
ความสว่างของ LED และ 7-SEGMENT สามารถปรับลดได้โดยการกดปุ่ม
และ
ค้างไว้
5 วินาที และถ้ามีการกดอีกครัง้ จะกลับมาสว่างเหมือนเดิม โดยการปรับจะจําลงในเครื่องปรับอากาศ
WIFI ENABLE/DISABLE กดปุ่ม
และ
พร้อมกันค้างไว้ 15 วินาทีเพือ่ ตัง้ ค่า WIFI MODE
ให้เป็ น DISABLE หรือ ENABLE ได้ DEFAULT คือ WIFI ENABLE (OPTION)
สามารถจํากัดค่าอุณหภูมติ ่าํ สุดทีส่ ามารถตัง้ ได้ไว้ท่ี 21°C โดยกดปุ่ม
และ
ค้างไว้ 5 วินาที
และสามารถยกเลิกได้โดยทําเช่นเดิมซํ้าอีกครัง้

การดูแล และการบํารุงรักษา
เมือ่ ใช้เครื่องปรับอากาศ ไประยะหนึ่งอาจมีฝนุ่ ละอองเข้าไปสะสมในตัวเครือ่ งส่งผลให้เครื่องปรับอากาศ
อาจทําความเย็นได้น้อยลงหรือส่งลมเย็นได้น้อยลงจึงควรจะมีการดูแล และบํารุงรักษาดังต่อไปนี้
การทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (ทุกเดือน)
ก่อนทีจ่ ะทําการสํารวจตรวจตรา และบํารุงรักษาให้ปิดสวิตช์ POWER และสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยเสมอ

ถอดฝาลมกลับจากฝาหน้าเครื่อง โดยดึงล็อค
ทีอ่ ยู่ตรงฝาหน้าออก

เปิ ดฝาลมกลับแล้วถอดฟิ ลเตอร์กรองฝุ่ นออก

ถอดฟิ ลเตอร์กรองฝุ่ นออกและทําความสะอาด
ด้วยเครื่องดูดฝุ่ นหรือถ้าสกปรกมากล้างด้วย
นํ้าสบู่แล้วตากไว้ให้แห้ง

ใส่ฝาลมกลับเข้าทีเ่ ดิม จนกระทังล็
่ อคอยูใ่ น
ตํ่าแหน่งทีถ่ ูกต้องจะได้ยนิ เสียง "คลิก๊ "
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การทําความสะอาดเครื่อง
การทําความสะอาดเครื่องและรีโมทคอนโทรล
ให้เช็ดด้วยผ้าแห้งหรือใช้เครือ่ งดูดฝุ่ น อาจใช้
ผ้าเปี ยกให้บดิ หมาดๆ แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งซํ้า
อีกครัง้

ล้างทําความสะอาดแผงคอยล์ และท่อนํ้าทิง้ ทุกๆ
3 เดือน โดยช่างบริการ

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้ นํ้ามันเบนซิน, ทินเนอร์ และนํ้าทีม่ ี
อุณหภูมนิ ้ํามากกว่า 40°C ทําความสะอาด
เครื่องเพราะอาจจะทําให้ชน้ิ ส่วนบางชิน้ เกิด
ความเสียหายได้
เมื่อเริ่ มใช้เครื่อง
การเดินเครือ่ งโดยไม่มแี ผ่นกรองอากาศจะทําให้เครื่องทํางานผิดปกติเนื่องจากสิง่ สกปรก และฝุ่ นผง
เข้าไปอุดตัน ต้องใส่แผ่นกรองอากาศไว้เสมอ
ตรวจดูวา่ ท่อนํ้าทิง้ ไม่ได้งอหรืออุดตัน
ตรวจดูความเรียบร้อยของการติดตัง้
ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้เครื่องเป็ นเวลานาน
ปิ ดสวิตช์เบรกเกอร์ลง
ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และชิน้ ส่วนอืน่ ๆ
ปล่อยให้เครื่องทํางานประมาณ 2-3 ชม. เพือ่ ทําให้ภายในเครือ่ งแห้ง
คําแนะนําในการใช้เครื่องปรับอากาศ

ไม่ควรปรับอุณหภูมใิ นห้องให้เย็นเกินความ
จําเป็ นเพราะจะต้องสิน้ เปลืองค่ากระแสไฟฟ้ า
โดยเปล่าประโยชน์

การจ่ายความเย็นให้ทวห้
ั ่ องคือ การปรับทิศ
ทางของกระแสลมให้กระจายตามแนวลูกศรชี้
เพือ่ ทีจ่ ะให้ความเย็นภายในห้องสมํ่าเสมอ
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ควรจะทําความสะอาด แผ่นฟิ ลเตอร์กรองฝุ่ น
(PRE FILTER) ทุกๆ 1 เดือน เพือ่ ให้เครือ่ ง
ปรับอากาศทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ควรปิ ดประตู และหน้าต่างให้มดิ ชิด เพื่อทีจ่ ะ
ป้ องกันไม่ให้ความเย็นรัวไหลออกนอกห้
่
อง
โดยเปล่าประโยชน์

ควรทําการปิ ดผ้าม่าน หรือกระจกภายในห้อง
ให้มดิ ชิดขณะทีใ่ ช้เครื่องปรับอากาศ เพือ่ ป้ อง
กันความร้อนจากแสงแดดทีส่ อ่ งเข้ามาทําให้
เครื่องปรับอากาศทํางานหนักขึน้ และทําให้
สิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ย

เราสามารถระบายอากาศภายในห้องออกทาง
หน้าต่างได้เป็ นบางครัง้ บางคราว ในกรณีท่ี
เครื่องดูดอากาศไม่สามารถจะระบายอากาศ
ภายในห้องได้ทนั แต่อย่าระบายโดยวิธดี งั กล่าว
เป็ นเวลานานๆ เพราะจะทําให้ความเย็นกระจายออก โดยเปล่าประโยชน์
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ข้อควรระวังในการใช้เครื่องปรับอากาศ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้ า (จํานวนโวลต์/ความถี)่
ตามทีเ่ ครื่องกําหนดไว้ให้ถูกต้องและจะต้องใช้
ฟิ วส์ขนาดแอมแปร์ทก่ี าํ หนดเท่านัน้ อย่าใช้
เส้นลวดแทนฟิ วส์

เมือ่ ไฟฟ้ าขัดข้องในขณะเครื่องกําลังทํางาน
ให้ปิดสวิตช์ หรือถ้าไมใช้เครือ่ งเป็ นเวลานาน
ให้สบั เบรกเกอร์ลง

อย่าให้ลมเย็นเป่ าถูกตัวเด็กทารก ผูส้ งู อายุ
หรือผูป้ ่ วยโดยตรงเป็ นเวลานานๆ
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การพิ จารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่างบริ การ
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการเรียกช่างบริการ เพราะท่านอาจสามารถแก้ไขปั ญหาด้วย
ตัวท่านเองได้ ถ้าภายหลังจากทีไ่ ด้ตรวจสอบดูแล้วเครื่องปรับอากาศยังทํางานผิดปกติกรุณาหยุดการ
ใช้งาน และปรึกษาตัวแทนจําหน่ายของท่าน
ข้อบกพร่อง

สาเหตุ

เครื่องปรับอากาศไม่ทาํ งานเลย >ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูวา่ สวิทช์เบรกเกอร์เปิ ดอยูห่ รือไม่
>ตรวจดูไฟฟ้ าขัดข้องหรือไม่
>ตรวจดูวา่ รีโมทคอนโทรลตัง้ เวลาถูกต้องหรือไม่
เครื่องปรับอากาศทํางานแต่
>ตรวจดูวา่ อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้เหมาะสมหรือไม่
เย็นน้อย
>ตรวจดูวา่ แสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่
>ตรวจดูวา่ หน้าต่างหรือประตูเปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ สิง่ ใดไปขัดขวาง ช่องส่งลมเย็นของเครือ่ งทีอ่ ยูด่ า้ นใน
และด้านนอกหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ มีแหล่งความร้อนมากเกินไปอยู่ในห้องหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ พัดลมระบายอากาศยังทํางานอยูห่ รือไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรือไม่
ไอนํ้าหรือหมอกควันออกมา
>สาเหตุอาจเกิดจากความร้อนภายในห้องทําปฏิกริยากับความเย็นที่
จากเครื่องปรับอากาศในขณะ ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
ทีเ่ ครือ่ งทํางาน
ชุดรีโมทคอลโทรลไม่ทาํ งาน
>แบตเตอรีห่ มดอายุการใช้งาน
>ใส่แบตเตอรีถ่ ูกต้องตามขัว้ ทีก่ าํ หนดหรือไม่
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