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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั

คาํเตือน

อ่านคู่มอืการใชง้านใหล้ะเอยีดก่อนเริม่ใชเ้ครือ่งปรบัอากาศ มหีลายสิง่ทีส่าํคญํตอ้งระลกึไวใ้นระหวา่งการ
ใชง้านประจาํวนั

หา้มใชส้ารทาํความเยน็ใดๆ ทีแ่ตกต่างไปจากทีร่ะบุบไวบ้นฉลากในการเตมิ หรอืเปลีย่นมฉิะนัน้อาจทาํให้
มแีรงดนัสงูผดิปกตเิกดิขึน้ในวงจรการทาํความเยน็ ซึง่การทาํงานอาจผดิปกต ิหรอืเกดิการระเบดิหรอือาจ
ทาํใหท้า่นไดร้บับาดเจบ็ได้

สอบถามผูต้ดิตัง้เกีย่วกบัตาํแหน่งสวติชข์องเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าหากเกดิปัญหาขึน้กบัเครื่องปรบัอากาศ 
ใหโ้ยกสวติชข์องเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF แลว้ตดิต่อชา่งบรกิาร

ควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีบ่รษิทัระบุบเป็นชิน้สว่นอะไหล่เท่านัน้ การใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดร้ะบุบไวอ้าจก่อให้
เกดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู น้ํารัว่ซมึหรอืปัญหาอื่นๆได ้และตอ้งใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผูต้ดิตัง้ใหเ้ทา่นัน้

ก่อนเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวัเครื่องภายใน หรอืแผงควบคุมไฟฟ้าตอ้งโยกสวติชข์องเครือ่งตดักระแส
ไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF มฉิะนัน้อาจเกดิไฟฟ้าลดัวงจร ผูต้ดิตัง้หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญเทา่นัน้ที่
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จะสามารถเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวัเครื่องภายในหรอืแผงควบคุมไฟฟ้า และปฏบิตังิานได้

ภายในเครือ่งปรบัอากาศมไีฟฟ้าแรงสงู และมชีิน้สว่นทีก่าํลงัหมุน หา้มถอดแผงควบคุมไฟฟ้าเพราะอาจ
เกดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดู น้ิวมอืหรอืสว่นต่างๆ ของรา่งกายอาจตดิเขา้ไปในชิน้สว่นทีก่าํลงัหมนุ เมือ่มี
ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งถอดชิน้สว่นเหล่าน้ีออกมา โปรดตดิต่อผูต้ดิตัง้ หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ

อยา่เคลื่อนยา้ยเครือ่งปรบัอาศดว้ยตนเอง เน่ืองจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายในตวัเครือ่ง ทา่นอาจถกูไฟฟ้าดดู
ขณะถอดฝาครอบ

อยา่สมัผสัครบีอลมูเินียมภายในตวัเครื่อง เพราะอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็ได้

อยา่ใหร้า่งกายสมัผสักบัลมเยน็โดยตรงเป็นเวลานาน และอยา่ใหร้า่งกายเยน็จนเกนิไป อาจทาํใหส้ภาพ
รา่งกายทรุดโทรม และเจบ็ป่วยได้

ปรกึษารา้นคา้ทีท่่านซื้อเครื่องปรบัอากาศหาก เครื่องฯทาํความเยน็ไดไ้มด่ซีึง่อาจเกดิจากสารทาํความเยน็
รัว่ ตรวจสอบขอ้มลูการซ่อมกบัชา่งบรกิารใหแ้น่ใจเมือ่มกีารเรยีกเกบ็คา่สารทาํความเยน็เพิม่เตมิ

หยุดการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ และปิดเครื่องตดักระแสไฟฟ้าก่อนการทาํความสะอาดมฉินัน้อาจ
ไดร้บับาดเจบ็เน่ืองจากพดัลมหมุนดว้ยความเรว็สงู

หากเกดิปัญหาใดๆ ขึน้ (เชน่ ปรากฎสญัญาณแสดงขอ้ผดิพลาด ไดก้ลิน่ไหม ้ไดย้นิเสยีงผดิปกต ิเครือ่ง
ปรบัอากาศไมท่าํความเยน็ หรอืมน้ํีารัว่) ในเครื่องปรบัอากาศ อยา่สมัผสักบัเครื่องปรบัอากาศเองใหโ้ยก
โยกสวติชข์องเครื่องตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF แลว้ตดิตอ่ชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ การใช้
เครื่องปรบัอากาศในสภาพทีม่ปัีญหาต่อไปอาจทาํใหก้ลไกการทาํงานของเครื่องฯ เกดิปัญหาเพิม่ขึน้ หรอื
อาจเกดิไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอืน่ๆ ได้

อยา่ปรบัแต่งตวัเครือ่งปรบัอากาศเอง เพราะอาจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอืน่ๆ ได้

เมือ่จะยา้ยตาํแหน่งเครื่องปรบัอากาศ อยา่ยา้ยตาํแหน่งดว้ยตวัเอง ใหต้ดิต่อผูต้ดิตัง้ หรอืชา่งบรกิารทีม่ ี
ความชาํนาญ การยา้ยตาํแหน่งทีไ่มเ่หมาะสมอาจทาํใหไ้ฟฟ้าดดู และ/หรอืเกดิไฟไหมไ้ด้
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไรส้าย

1

ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปุ่ มกดอยู่ 10 ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

POWER เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการ เปิด / ปิด การทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ

2

MODE เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL->DRY3

FAN เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเลอืกการทาํงานของพดัลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM->LOW 

4 UP เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ขึน้

5 DOWN เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ลง

6

CLOCK / TIMER เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้นาฬกิาทีต่วัรโีมท/ ใชต้ัง้ ON/OFF TIMER

7

8

TURBO เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ TURBO

9

SLEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SLEEP

10

SWEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SWEEP

7
2

9
8

10
3
1

4

6

5

CANCEL เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการยกเลกิ ON/OFF TIMER

MODE

TURBO

SLEEP

SWEEP

CANCEL

REMOTE HANDSET



 

ปุ่ ม POWER ที ่DISPLAY ใชเ้พือ่ เปิด / ปิด เครือ่งปรบัอากาศในกรณฉุีกเฉนิเทา่นัน้ 
(กรณทีีไ่มม่รีโีมทคอนโทรลชนิดไรส้ายในการสัง่งานเครือ่ง) เครื่องจะทาํงานโดยมคีา่

TIMER แสดงสถานะการตัง้เวลา เปิด / ปิดเครือ่งฯ ไฟที ่DISPLAY ตาํแหน่ง TIMER จะแสดงขึน้
COMP แสดงสถานะการทาํงานของ COMPRESSOR ไฟที ่DISPLAY ตาํแหน่ง COMP จะแสดงขึน้
TURBO แสดงสถานะการทาํงานของ TURBO ไฟที ่DISPLAY ตาํแหน่ง TURBO จะแสดงขึน้

อุณหภมูติัง้ไวท้ี ่24°C และพดัลมอยูใ่นระบบอตัโนมตัิ

ตวัเลขแสดงอณุหภมิู
1.แสดงอุณหภมูหิอ้ง
2.แสดงอุณหภมูทิีต่ ัง้ เมือ่มกีารตัง้คา่โดยผูใ้ช ้

ใชค้วบคุมการทาํงานของพดัลม เมือ่กดปุ่ มน้ีพดัลมจะเปลีย่นความเรว็เป็นลาํดบัดงัน้ี
- HIGHT, MEDIUM, LOW พดัลมจะพดัดว้ยความเรว็คงที ่สงู, กลาง, ตํ่า ตามลาํดบั
- AUTO เป็นการตัง้ใหพ้ดัลมอยูใ่นระบบอตัโนมตัเิมื่อหอ้งรอ้นพดัลมจะพดัดว้ยความเรว็สงูเพือ่ระบาย
ความรอ้น เมื่อหอ้งเริม่เยน็ลง พดัลมจะปรบัความเรว็ลงโดยอตัโนมตัเิป็นกลาง ตํ่าในทีส่ดุ

2 FAN
กดปุ่ ม

RECEIVER DISPLAY
2

43 1

56

1

2
3
4
5

6 ช่องรบัสญัญาณรีโมทคอนโทรล

สถานะต่างๆ บน DISPLAY
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- เมือ่เครือ่งปรบัอากาศไดร้บัสญัญาณทีถู่กตอ้งจากรโีมทคอนโทรลจะมเีสยีง " ป๊ีป " ดงัขึน้
- เมือ่สญัญาณจากรโีมทคอนโทรลถูกกัน้ดว้ยสิง่กดีขวาง จะไมม่กีารตอบสนองจากคาํสัง่

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

- การกดปุ่มต่างๆ ใหเ้ลอืกกดเพยีงปุ่ มเดยีวหากกดพรอ้มกนั 2 ปุ่ ม การทาํงานอาจผดิพลาดได้

1 POWER
เพือ่ เปิด/ปิด เครือ่งปรบัอากาศโดยจะทาํงานตามโปรแกรมสุดทา้ยทีต่ ัง้ไวท้ีต่วัรโีมทพรอ้ม

ทัง้แสดงอุณหภมูหิอ้งเป็น °C
กดปุ่ ม
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AUTO(FA)     HIGH(F3)     MEDIUM(F2)     LOW(F1)

AUTO FAN

จะสามารถตัง้ใหเ้ครือ่งปรบัอากาศทาํงานได ้3 ระบบ คอื FAN, COOL, DRY
- FAN MODE : เมื่ออยูใ่นระบบนี้เครือ่งจะทาํงานเป็นพดัลมเท่านัน้โดยที ่หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดง
สถานะ FAN ขณะทีปุ่่ ม จะไมท่าํงาน

ความเยน็โดยที ่
คอมเพรสเซอรจ์ะเริม่ทาํงานเมือ่อุณหภมูหิอ้ง > คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ +1°C
คอมเพรสเซอรจ์ะหยุดทาํงานเมื่ออุณหภมูหิอ้ง < คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ แต่ทัง้น้ีจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขที่
วา่เมื่อหยุดทาํงานแลว้คอมเพรสเซอรจ์ะทาํงานใหมไ่ดต้อ้งรอเวลา 3 นาท ี

ถา้ผลต่างเท่ากบั 3°C หรอืมากกวา่ พดัลมจะ

ถา้ผลต่างเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานทีค่วาม

ถา้ผลต่างเท่ากบั 1°C หรอืน้อยกวา่พดัลมจะ

MODE3
กดปุ่ ม

และ /
- COOL MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่งจะทาํงานเป็นเครือ่งปรบัอากาศให้

- DRY MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใชเ้มือ่ตอ้งการลดความชืน้ภายในหอ้ง 

MODE

MODE

SLEEP

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิีต่อ้งการ

สงู

กลาง

ตํ่า

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

COOL MODE

เพือ่ปรบัเพิม่หรอืลด อุณหภมูหิอ้งโดยทีห่น้าจอของรโีมทฯ จะแสดงคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้

การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม
เมือ่ยกเลกิ TURBO พดัลมจะกลบัมาทาํงานตามความเรว็เดมิทีเ่คยตัง้ไว้
ขณะทีท่าํงานอยู่ใน DRY MODE จะไมส่ามารถใชปุ้่ ม TURBO ได้

4 5 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม /
ไวใ้หท้ราบ โดยสามารถตัง้ไดใ้นชว่ง 18-30°C

6 TURBO
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TURBO จะแสดง พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็สงูสดุกดปุ่ ม

ซํ้าอกีครัง้หรอื กดปุ่ ม

7 SLEEP
โดยที ่หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสญัญาลกัษณ์กดปุ่ ม

เมือ่เครือ่งอยูใ่นระบบใหค้วามเยน็ คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะถูกปรบัขึน้ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัว่โมง 

TURBO

TURBO

TURBO

SLEEP

SLEEP

ทาํงานทีค่วามเรว็ สงู

เรว็ กลาง

ทาํงานทีค่วามเรว็ ตํ่า



CLOCK / TIMER

8

9

SWEEP
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หมายเหตุ :
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม
ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมกีารกดปุ่ มปรบัอุณหภมู ิคา่อุณหภมูจิะถูกปรบัเพิม่ขึน้/ ลดลง 1°C
จากคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวห้ลงัสดุ
เมือ่ไฟฟ้าดบัหรอืมกีารปิดเครือ่งปรบัอากาศหรอืมกีารเปลีย่นโหมดจะยกเลกิเงือ่นไข SLEEP 

ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพื่อกระจายลมใหท้ัว่หอ้ง เมือ่กดซํ้าใบสวงิปรบัทศิทางลม

กดปุ่ ม สญัลกัษณ์ ทีห่น้าจอของรโีมทฯ จะกระพรบิ
กดปุ่ ม เพือ่ตัง้นาฬกิา

ซํ้าอกีครัง้

กดปุ่ ม

กดปุ่ ม เพือ่ใชต้ัง้นาฬกิาทีต่วัรโีมทหรอืใชต้ัง้เวลาเปิด-ปิด เครือ่งปรบัอากาศลว่งหน้า

/

การตัง้นาฬกิาทีช่ดุรโีมททาํไดโ้ดย

จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครัง้เมือ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขึน้อตัโนมตัทิุกครัง้เมื่อเปิดเครือ่งปรบัอากาศ

SLEEP

SWEEP

SWEEP

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5

10 CANCEL

การตัง้เวลาเปิด-ปิด เครื่องปรบัอากาศล่วงหน้า
กดปุ่ ม เพือ่ยนืยนัหลงัจากนัน้ ประมาณ 10 วนิาทจีะกลบัสูห่น้าจอหลกั

สามารถตัง้เวลาทัง้เปิด/ปิดล่วงหน้าได ้24 ชัว่โมง

เพือ่ยนืยนั สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF หรอืทัง้คู่ หลงัจากนัน้ประมาณ 10 วนิาทจีะกลบัไป

กดปุ่ ม        จนสญัลกัษณ์ ON หรอื OFF กะพรบิ ขณะเดยีวกนัหน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงเวลา
ทีต่ ัง้ไวเ้ดมิ
กดปุ่ ม เพือ่เปลีย่นแปลงเวลา
กดปุ่ ม
ทีห่น้าจอหลกั 

กดปุ่ ม       จนสญัลกัษณ์ ON หรอื OFF ทีต่อ้งการยกเลกิกะพรบิ
กดปุ่ ม       สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF หรอืทัง้คูจ่ะหายไป

/

กดปุ่ ม เพือ่การยกเลกิเปิด/ปิดล่วงหน้า
CANCEL

CANCEL

CANCEL



ปุ่ ม EMERGENCY
ปุ่ มฉุกเฉินทีอ่ยูบ่น DISPLAY มไีวเ้พือ่ เปิด / ปิด เครือ่งกรณรีโีมทหาย
ทาํงานโดยมคีา่อุณหภมูติัง้ไวท้ี ่24°C และพดัลมอยู่ในระบบอตัโนมตัิ
เมือ่มกีารกดปุ่ มน้ีจะเป็นการยกเลกิการทาํงานของ การตัง้เวลาเปิดตัง้เวลาปิด

TIMER LED
ไฟที ่DISPLAY ตาํแหน่ง TIMER จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาด หรอืลดัวงจรที่
ROOM SENSOR

COMP LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง COMP จะตดิกระพรบิ เมือ่เกดิการขาด

TURBO LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TURBO จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิ FREEZE

การ เปิด / ปิด เครื่องกรณีรีโมทหาย และไฟสญัญาณแสดงข้อผิดพลาด

และ SLEEP โดยอตัโนมตัิ

มาอยูใ่นระบบอตัโนมตัิ
เมือ่มกีารกดปุ่ มน้ีจะเป็นการยกเลกิการทาํงานของ TURBO โดยพดัลมจะกลบั

หรอืลดัวงจรที ่SENSOR FREEZE

 

2

43 1

1

2

3

4
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

2
5
4

10
6

8
3
1

7
9

A-F

1

ปุ่ มสมัผสั : รีโมทมีสายจะมีปุ่ มสมัผสัอยู่ 10 ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

POWER เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเปิด/ปิดการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ เมือ่เริม่ทาํงาน
โดยกดปุ่ มน้ี ระบบจะยกเลกิการทาํงานของ TIMER และ SLEEP ถา้มกีารตัง้ไว้

3
MODE เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL2
FAN เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเลอืกการทาํงานของพดัลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->LOW โดยจอ 7-SEGMENT แสดงผลเป็น FA->F3->F2->F1 ตามลาํดบั

4 UP เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ขึน้
5 DOWN เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ลง
6 TIMER เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ ON/OFF TIMER
7 ECONO เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ ECONO
8 TURBO เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ TURBO
9 SLEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SLEEP

10 SWEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SWEEP

สถานะไฟแสดงผล : ตวัแสดงผลจะมี LED 6 ดวงโดยแบง่เป็น

A FAN LED แสดงสถานะการทาํงานใน FAN MODE
B COOL LED แสดงสถานะการทาํงานใน COOL MODE หรอื DRY MODE
C TIMER LED แสดงสถานะการตัง้เวลาเปิด/ปิดเครื่องปรบัอากาศ
D ECONO LED แสดงสถานะการทาํงานของ ECONO MODE
E
F

TURBO LED แสดงสถานะการทาํงานของ TURBO
SLEEP LED แสดงสถานะการตัง้ระบบปรบัอุณหภมูอิตัโนมตัขิณะนอนหลบั 

LED 7-SEGMENT : ตวัแสดงผลจะม ีตวัเลข 2 หลกัโดยจะแสดงอุณหภมูหิอ้ง และจะแสดง
คา่ SETTING TEMPERATURE / FAN SPEED / TIMER เมือ่มคีา่ต่างๆถูกปรบัโดยผูใ้ช้
(จุดทศนิยมตวัเลขหลกัสุดทา้ยจะแสดงสถานะการทาํงานของคอมเพรสเซอร)์



(ขณะทีอ่ยู่ในสถานะปิดอยู่) จะเป็นการเปิดเครื่องปรบัอากาศตามคา่ทีต่ ัง้ไวเ้ดมิพรอ้มทัง้
ไฟอุณหภมูหิอ้งตดิสวา่ง เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปิดอยู่ DISPLAY จะไมแ่สดงคา่อะไรยกเวน้ไฟแสดง
กดปุ่ ม

AUTO(FA)     HIGH(F3)     MEDIUM(F2)     LOW(F1)
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สถานะการตัง้เวลาทีเ่ครือ่งปรบัอากาศจะเริม่ทาํงาน (START) หรอืเวลาทีเ่ครือ่งปรบัอากาศหยดุทาํงาน

เมือ่อุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 3°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็สงู
เมือ่อุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็กลาง
เมือ่อุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 1°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็ตํ่า

การทาํงานของพดัลมในแบบอตัโนมตั ิ(FAN AUTO) พดัลมจะทาํงาน โดยเปลีย่นความเรว็ของพดัลม

(STOP) ถา้มกีารตัง้เวลาไว้

เมื่ออยู่ใน FAN MODE หรอื COOL MODE

1 POWER

3 FAN
(ปุ่ มน้ีจะทาํงานไดเ้มือ่อยู่ใน MODE การทาํงาน FAN, COOL เท่านัน้ ใน DRY MODE กดปุ่ ม

จะไมท่าํงาน) จะเปลีย่นความเรว็ของพดัลมตามลาํดบัดงัน้ี

ตามความแตกต่างของอุณหภมูหิอ้งกบัอุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้

2 MODE
กดปุ่ ม
- FAN MODE : เครือ่งปรบัอากาศทาํงานเป็นพดัลมเท่านัน้ (คอมเพรสเซอรไ์มท่าํงาน) และใน MODE

จะสามารถตัง้ใหเ้ครื่องปรบัอากาศทาํงานได ้2 ระบบ คอื FAN, COOL

น้ีไมส่ามารถใช ้SLEEP และไมส่ามารถตัง้อุณหภมูไิด ้โดยรโีมทจะไมแ่สดงอุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้
- COOL MODE : เครื่องปรบัอากาศจะทาํงานเป็นแบบเครื่องทาํความเยน็ โดยเมื่ออุณหภมูหิอ้งสงูกวา่
อุณหภมูทิีผู่ใ้ชม้กีารตัง้เอาไว ้และคอมเพรสเซอรห์ยุดทาํงานนานกวา่ 3 นาท ีคอมเพรสเซอรจ์ะทาํงาน
เพือ่ทาํใหอุ้ณหภมูหิอ้งลดลง 

4 5 TEMPERATURE SETTING

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิีต่อ้งการ

สงู

กลาง

ตํ่า

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

COOL MOOD

และเมื่อกดปุ่ ม อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะลดลงครัง้ละ 1°C โดยสามารถตัง้ไดใ้นชว่ง 18-30°C
จะเป็นการตัง้อุณหภมูทิีต่อ้งการ เมือ่กดกดปุ่ ม / อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1°C



เป็นการตัง้เวลาเปิด/ปิดเครือ่งปรบัอากาศ คา่ทีต่ ัง้จะเป็นเวลาทีต่อ้งการทีจ่ะใหเ้ครือ่ง
ปรบัอากาศทาํงาน (STAR) หรอืใหเ้ครือ่งปรบัอากาศหยดุทาํงาน (STOP)
กดปุ่ ม
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การตัง้เวลา เปิด/ปิด

6 TIMER

กดปุ่ ม          ในขณะทีไ่ฟแสดงสถานะการตัง้ TIMER ดบัอยู ่เพื่อเป็นการเริม่ตัง้เวลา โดยถา้กด
ในขณะทีเ่ครื่องปิดอยูจ่ะเป็นการตัง้เวลาเพื่อเปิด แต่กด          ในขณะทีเ่ครื่องเปิดอยูจ่ะเป็น

การตัง้เวลาเพื่อปิด ตวัเลขบน DISPLAY กระพรบิแสดงจาํนวนชัว่โมงของการนบัเวลาถอยหลงัของ
TIMER และ LED TIMER จะตดิ

/กดปุ่ ม                     บน DISPLAY เพือ่เลอืกจาํนวนชัว่โมงทีต่อ้งการ
ปล่อยทิง้ไว ้5 วนิาทเีพื่อยนืยนั ตวัเลขจะหยุดกระพรบิ และกลบัเขา้สู่สภาวะการทาํงานปกติ

การยกเลิกตัง้เวลา เปิด/ปิด
เมือ่ตอ้งการทีจ่ะยกเลกิการตัง้เวลาใหก้ดปุ่ ม          อกีครัง้จะทาํใหไ้ฟแสดงสถานการณ์ตัง้เวลาบน
DISPLAY ดบัไป

7 ECONO
กดปุ่ ม ขณะอยู่ใน COOL MODE จะสามารถเลอืกใชง้าน ECONO ไดโ้ดยกดปุ่ ม           ไฟ
LED ตํ่าแหน่ง ECONO บน DISPLAY จะตดิและระบบควบคุมจะทาํงานในระบบประหยดัพลงังาน
โดยขณะทีท่าํงานใน COOL MODE จะเป็นการตัง้อุณหภมูทิี ่25°C และความเรว็พดัลมจะเป็น AUTO 
โดยสามารถยกเลกิ ECONO ไดโ้ดยกดปุ่ ม           อกีครัง้

8 TURBO
กดปุ่ ม ในขณะทีอ่ยู่ใน FAN MODE หรอื COOL MODE จะเปิด หรอื ปิดการใชง้าน TURBO
ทาํงานอยู่ LED TURBO จะตดิสวา่งพดัลมทาํงานทีค่วามเรว็สงูพเิศษ (TURBO SPEED) TURBO จะ

9 SLEEP
กดปุ่ ม (ปุ่ มน้ีทาํงานไดเ้มือ่อยู่ใน COOL MODE เท่านัน้) เพือ่ตอ้งการให ้ระบบควบคมุปรบั

หยุดทาํงานเมื่อกดปุ่ ม          ใหห้ยุด หรอื กดปุ่ ม           เพือ่เปลีย่นความเรว็พดัลม

อุณหภมูใิหเ้ราโดยอตัโนมตัขิณะทีเ่รานอน สาํหรบัใน COOL MODE อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะเพิม่ 1°C หลงั
จากเราตัง้ SLEEP นาน 1 ชัว่โมง แลว้กลบัไปทาํงานตามปกต ิโดยสญัลกัษณ์ SLEEP จะดบัไปและคา่
อุณหภมูทิีต่อ้งการทีต่ ัง้ไวบ้นรโีมทกย็งัแสดงคา่เดมิกอ่น SLEEP ทาํงาน

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5
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ระหวา่งทีอ่ยูใ่นการทาํงาน SLEEP กดปุ่ ม          อกีครัง้จะเป็นการยกเลกิ SLEEP
ระหวา่งทีอ่ยูใ่นการทาํงาน SLEEP ถา้มกีารกดปุ่มตัง้อุณหภมู ิจะทาํให ้SLEEP ทาํงานตามคา่ของ
อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวค้รัง้สุดทา้ย
ระหวา่งทีอ่ยูใ่นการทาํงาน SLEEP ถา้มกีารกดปุ่มเปลีย่น MODE จะทาํให ้SLEEP หยดุทาํงาน
เมือ่เครือ่งปรบัอากาศหยุดทาํงาน โดยไฟฟ้าดบัหรอืปิด/เปิดเครื่องใหมร่ะหวา่งทีอ่ยูใ่นทาํงาน SLEEP
อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะเป็นอุณหภมูทิีถู่กตัง้ก่อนเขา้ SLEEP และ SLEEP จะถกูยกเลกิ

10 SWEEP
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพื่อกระจายลมใหท้ัว่หอ้ง เมือ่กดซํ้าใบสวงิปรบัทศิทางลมกดปุ่ ม

จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครัง้เมือ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขึน้อตัโนมตัทิุกครัง้เมื่อเปิดเครือ่งปรบัอากาศ

สญัญาณแจ้งเมื่อมีเหตขุดัข้อง

TIMER LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาด หรอืลดัวงจร (OPEND OR SHORT

ECONO LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาดหรอืลดัวงจร (OPEND OR SHORT

TURBO LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิน้ําแขง็ (FREEZE), LED 7-SEGMENT จะ

CIRCUIT) ทีต่วัจบัอุณหภมูหิอ้ง (SENSOR ROOM), LED 7-SEGMENT จะแสดง E8

CIRCUIT) ทีต่วัจบัการเกดิน้ําแขง็ทีแ่ผงคอยล ์(SENSOR FREEZE), LED 7-SEGMENT จะแสดง E9

กรณทีีไ่ฟฟ้าดบั เมือ่ไฟฟ้ากลบัมาทาํงานตามปกตริะบบจะทาํงานตามโปรแกรมทีต่ ัง้ไวต้ามเดมิรวม
ถงึจาํคา่มุมใบสวงิ คา่สุดทา้ยทีต่ ัง้ไวด้ว้ยโดยจะไมจ่าํคา่ SLEEP และ TIMER เทา่นัน้โดยคา่ทีถ่กูเกบ็
ลง MEMORY จะตอ้งหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงคา่แลว้อยา่งน้อย 5 วนิาท ีแลว้เกดิไฟดบัเมือ่ระบบ
กลบัมาทาํงานกจ็ะทาํงานตามคา่ในหน่วยความจาํก่อนมกีารเปลีย่นแปลง 

ในระบบควบคุมเมือ่มกีารทาํงานผดิพลาดเน่ืองจากระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่อาจเกดิจากแรงดนัไฟฟ้า

รายละเอียดเพ่ิมเติม

ไมค่งที ่หรอืสญัญาณรบกวนระบบจะสัง่ใหค้อมพวิเตอรเ์ริม่ทาํงานใหม ่(RESET) ทนัที

กรณทีีค่อมเพรสเซอรห์ยุดทาํงาน จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาก่อนทีจ่ะเริม่การทาํงานอกีครัง้เป็นเวลา 
3 นาทเีสมอ และกรณทีีต่ดัไฟทีจ่่ายใหร้ะบบแลว้จ่ายไฟเขา้ใหม ่จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาการทาํงาน
ของคอมเพรสเซอรเ์ป็นเวลา 3-4 นาท ีโดยจะเป็นไปอยา่งสุม่ (RANDOM)
กรณทีีค่อมเพรสเซอรเ์ริม่ทาํงาน จะตอ้งทาํงานอยา่งน้อย 24 วนิาท ีจงึจะสามารถหยดุทาํงานได ้ไม่
วา่จะเปลีย่น MODE หรอื กดปุ่ ม           เพือ่ปิดเครื่องปรบัอากาศ ถา้คอมเพรสเซอรท์าํงานไมถ่งึ

แสดง E1
SLEEP LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิ DRAIN PUMP ERROR, LED 7-SEGMENT
จะแสดง EA



เมือ่ใชง้านเครือ่งปรบัอากาศไประยะหนึ่ง เครือ่งปรบัอากาศอาจจะทาํความเยน็ไดน้้อยลง จงึควรมกีาร
บาํรุงรกัษาดงัน้ี

ปิดเมนสวติชเ์พือ่ตดักระแสไฟฟ้าเขา้เครือ่ง
ถอดแผงกรองอากาศมาทาํความสะอาดดว้ยสบู่ หรอืผงซกัฟอก แลว้ลา้งดว้ยน้ําสะอาดผึง่แดดใหแ้หง้
เดอืนละครัง้

ทาํความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ โดยใชฟ้องน้ํา ชุบสบุ่เหลวไลใ้หท้ัว่คอยลแ์ลว้จงึใชแ้ปรงลวดโลหะออ่น
ปัดเบาๆ จนสะอาด (ควรใชช้า่งบรกิารทีช่าํนาญ)

24 วนิาท ีกจ็ะไมห่ยุดทาํงาน 
ความสว่างของ LED และ 7-SEGMENT สามารถปรบัลดไดโ้ดยการกดปุ่ ม          และ        คา้งไว้
5 วนิาท ีและถา้มกีารกดอกีครัง้จะกลบัมาสวา่งเหมอืนเดมิ โดยการปรบัจะจาํลงในเครื่องปรบัอากาศ

การบาํรงุรกัษา
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WIFI ENABLE/DISABLE กดปุ่ ม        และ        พรอ้มกนัคา้งไว ้15 วนิาทเีพือ่ตัง้คา่ WIFI MODE
ใหเ้ป็น DISABLE หรอื ENABLE ได ้DEFAULT คอื WIFI ENABLE (OPTION)
สามารถจาํกดัคา่อุณหภมูติํ่าสุดทีส่ามารถตัง้ไดไ้วท้ี ่21°C โดยกดปุ่ ม       และ       คา้งไว ้5 วนิาที
และสามารถยกเลกิไดโ้ดยทาํเชน่เดมิซํ้าอกีครัง้

ถอด-ประกอบแผน่ฟิลเตอร์
โดยการเลื่อนเขา้-ออก



การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่างบริการ

ใหต้รวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการเรยีกช่างบรกิาร เพราะทา่นอาจสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ย
ตวัท่านเองได ้ถา้ภายหลงัจากทีไ่ดต้รวจสอบดแูลว้เครื่องปรบัอากาศยงัทาํงานผดิปกตกิรณุาหยดุการ
ใชง้าน และปรกึษาตวัแทนจาํหน่ายของท่าน

ข้อบกพร่อง

เครื่องปรบัอากาศไมท่าํงานเลย

สาเหตุ

>ตรวจดสูายไฟวา่ขาดหรอืไม ่และดวูา่สวทิชเ์บรกเกอรเ์ปิดอยูห่รอืไม่
>ตรวจดไูฟฟ้าขดัขอ้งหรอืไม่
>ตรวจดวูา่รโีมทคอนโทรลตัง้เวลาถูกตอ้งหรอืไม่

เครื่องปรบัอากาศทาํงานแต่ >ตรวจดวูา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวเ้หมาะสมหรอืไม่
เยน็น้อย >ตรวจดวูา่แสงแดดสอ่งเขา้มาในหอ้งโดยตรงหรอืไม่

>ตรวจดวูา่หน้าต่างหรอืประตเูปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่สิง่ใดไปขดัขวาง ชอ่งสง่ลมเยน็ของเครือ่งทีอ่ยูด่า้นใน
และดา้นนอกหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่มแีหล่งความรอ้นมากเกนิไปอยู่ในหอ้งหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่พดัลมระบายอากาศยงัทาํงานอยูห่รอืไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรอืไม่

ไอน้ําหรอืหมอกควนัออกมา
จากเครื่องปรบัอากาศในขณะ
ทีเ่ครือ่งทาํงาน

>สาเหตุอาจเกดิจากความรอ้นภายในหอ้งทาํปฏกิรยิากบัความเยน็ที่
ออกมาจากเครื่องปรบัอากาศ

ชุดรโีมทคอลโทรลไมท่าํงาน >แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
>ใสแ่บตเตอรีถู่กตอ้งตามขัว้ทีก่าํหนดหรอืไม่
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บนัทึก :



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
1858/63-74 ชัน้ 14-15 

ถนนเทพรตัน กม. 4.5 แขวงบางนาใต้ 
เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. 02-090-9900
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