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PRECAUTIONS FOR SAFETY

Read the precautions in 
this manual carefully before 
operating the unit.

This appliance is fi lled with R32.

 ● Keep this manual where the operator can easily fi nd it.
 ● Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
 ● This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light 
industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
 ● The precautions described herein are classifi ed as DANGER, WARNING and 
CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to 
observe all precautions without fail.

 DANGER
 ● Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to 
dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
 ● Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
 ● The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulation.
 ● Means for disconnection from the supply having a contact separation of at least 
3 mm in all poles must be incorporated in the fi xed wiring.
 ● The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition 
sources (for example, open fl ames, an operating gas appliance or an operating 
electric heater).
 ● In order to avoid fi re, explosion or injury, do not operate the unit when harmful 
gases (e.g. fl ammable or corrosive) are detected near the unit.

 WARNING
 ● Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
 ● Do not insert your fi nger or any article into the air inlet/outlet.
 ● When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air conditioner and 
disconnect the power supply or turn off the breaker.
 ● This appliance can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.
 ● This appliance is not intended for use by person (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for their safety.
 ● The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a 
qualifi ed installer or qualifi ed service person. When any of these jobs is to be 
done, ask a qualifi ed installer or qualifi ed service person to do them for you.
 ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.
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PRECAUTIONS FOR SAFETY

 ● Do not use any refrigerant different from the one specifi ed (R32) for 
complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may be 
generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or explosion of 
the product or an injury to your body.
 ● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacturer.
 ● The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 
sources (for example: open fl ames, an operating gas appliance or an operating 
electric heater).
 ● Be aware that refrigerants may not contain an odour.
 ● Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the 
appliance to heat, fl ames, sparks, or other sources or ignition. Else, it may 
explode and cause injury or death.

 CAUTION
 ● Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
 ● Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving food, 
breeding animal, etc.
 ● Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an injury or 
damage the unit.
 ● Do not touch aluminium fi n because it may cause an injury.
 ● Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
 ● When the unit won’t be used for a long time, turn off the main switch or the 
circuit breaker.
 ● It is recommended that maintenance be performed by a specialist when the unit 
has been operated for a long time.
 ● The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not 
observing the description of this manual.
 ● Remote controller and Holder are contained with magnet please keep far from 
product that effect with magnet (such as electronics appliance magnetic strip 
card and etc.)
 ● High temperature, high magnet fi eld and direct force collisions may effect to 
magnet force down.

EN
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 INDOOR UNIT DISPLAY1

 AIR FLOW DIRECTION3 

 AUTOMATIC OPERATION6

To automatically select cooling or fan only operation

1. Press MODEMOD  : Select Auto A.

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Press FANFAN  : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  or Quiet 

1. Press MODEMOD  : Select Cool , or Fan only .

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

 Fan Only: No temperature indication

3. Press FANFAN  : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  or Quiet 

 DRY OPERATION7

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled 
automatically.

1. Press MODEMOD  : Select Dry .

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note: DRY mode fan speed is set to Auto only.

1 Press FIXFIX  : Move the 
louver in the desired vertical 
direction.

2 Press FIXFIX  : Move the 
louver in the desired horizontal 
direction.

3

V

V
H

H

H.DA

Swing off Vertical
(Up-Down)
Swing

Vertical and
Horizontal
Swing

Horizontal
(Left-Right)
Swing

HADA CARE
FLOW

SWING operation can be 
selected from MENU button 

MENUMEN

● Vertical (Up-Down) swing

● Horizontal (Left-Right) swing

● HADA Care fl ow

Note:
● Do not move the louver manually by hands or others.
● The louver may automation positioning by some operation mode.

● Display brightness can be adjusted, follow procedure on ".

1 ECO (White)
2 Wi-Fi access (White)
3 PURE (White)
4 Timer (White)
5 Operation Mode

- Cool (Blue)

Preparing Filters
1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the Installation Manual).

Loading Batteries (when use wireless operation.)
1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) 

following the (+) and (–) positions.

Remote Control Reset
1. Remove the batteries.

2. Press .
3. Insert the batteries.

 PREPARATION BEFORE USE2

 REMOTE CONTROL4  

1 Infrared signal emitter
2 Start/Stop button
3 Mode select button
4 Temperature button
5 Fan speed button
6 Menu select button
7 Set louver Up-Down button
8 Set louver Left-Right button
9 Check button*

*Check button under battery cover

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

2

1

4

6

8

3

5

7

9

 COOLING / FAN ONLY / OPERATION5
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 MENU SETUP8
For select more setting of Air conditioner such as Louver select 

Hi Power, OFF Timer and other use MENU button MENUMEN

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

8.1 LOUVER SWING and HADA CARE FLOW OPERATION

Comfortable air fl ow can select from feature.

Louver swing opearation:
   

● To distribute air flow in both vertical and horizontal by swing the louver 
automatically.

HADA care fl ow operation:
   

● Air flow upward to the ceiling, provide Indirect air flow to body and 
homogenize room temperature.

Note:
● During HADA CARE FLOW mode, FIX button cannot active.

Louver Swing and HADA Care Flow Operation Setting

1. Press MENU button for enter menu selection

MENUMEN

°C

Blink

During triangle mark blink  can select menu by press TEMP. button.

2.  Enter Louver set by press MENU button again.
triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

°C

Blink
MENUMEN

3.  Select Louver swing or HADA CARE FLOW by press TEMP. button.

°C

V

V

H H

H.DA

Swing off Vertical
(Up-Down)

Swing

Vertical and
Horizontal

Swing

Horizontal
(Left-Right)

Swing

HADA CARE FLOW

4.  Confi rm selected feature by press MENU button again.

MENUMEN

°C

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark 
will blink .

5.  Leave from menu setting display by select exit and press menu button

MENUMEN

°C

°C

Leave from menu setting to normal display (no triangle and feature blink).

EN
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8.2 SILENT OPERATION (Outdoor Unit)

Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood 
will have a tight sleep in nighttime. By this feature, the cooling capacity will 
be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be 
selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).
There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:
   

● Though operating silently, the Cooling capacity is still prioritized to ensure 
having sufficient comfort inside the room.

● This setting is a perfect balance between the Cooling capacity and the 
Sound level of outdoor unit.

Silent 2:
   

● Compromising the Cooling capacity to the Sound level in any circumstance 
where the outdoor unit’s sound level is highly prioritized.

● This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor 
unit.

Note:
● While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may occur.

Silent Operation Setting

1. Press MENU button for enter menu selection

MENUMEN

°C

Blink

During triangle mark blink  can select menu by press TEMP. button.

°C

Blink both triangle and
feature mark Feature not 
yet set

2.  Enter SILENT set by press MENU button.
triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

°C

MENUMEN

3. Select SILENT operation by press TEMP. button.

°C

SILENT#1 SILENT#2 None

4. Confi rm selected feature by press MENU button again.

MENUMEN

°C

Blink only triangle
Feature already set

When feature had selected will return to menu selection display triangle mark 
will blink

5. Leave from menu setting display by select EXIT.

MENUMEN

°C

8.3 Hi POWER OPERATION Hi-P
To automatically control room temperature and airfl ow for faster cooling 
operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

1.  Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to 
select Hi POWER 

MENUMEN

°C
Blink both triangle and 
feature mark Feature not 
yet set

2.  Confi rm selected feature by press MENU button again.

MENUMEN

°C
Blink only triangle Feature 
already set

3.  Leave from menu setting display by select EXIT.

°C

8.4 ECO OPERATION ECO
To automatically control room temperature to save energy
(except in DRY and FAN ONLY mode)

1.  Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to 
select ECO

MENUMEN

°C
Blink both triangle and 
feature mark Feature not 
yet set

2.  Confi rm selected feature by press MENU button again.

MENUMEN

°C
Blink only triangle Feature 
already set

3.  Leave from menu setting display by select EXIT.

MENUMEN

°C

Note:
● Cooling operation; the set temperture will increase automatically

1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).
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8.6 PLASMA ION OPERATION PURE
Capture effi ciency of fl oating impurities in the air is accelerated by plasma ion 
contaminates such as bacteria, odor, smoke, dust and virus are caught and 
deactivated by Plasma Ion.

1.  Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to 
select PURE

MENUMEN

°C
Blink both triangle and 
feature mark Feature not 
yet set

2.  Confi rm selected feature by press MENU button again.

MENUMEN

°C Blink only triangle Feature 
already set

3.  Leave from menu setting display by select EXIT.

MENUMEN

°C

Note:
● Plasma Ion operation dose not remove harmful substances from cigarette 

smoke (carbon monoxide etc.). Open a window occasionally for ventilation.

8.5 TIMER OFF OPERATION

To set the timer OFF when the air conditioner is operating.

1.  Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to 
select TIMER OFF.

MENUMEN

°C

Blink both triangle and 
feature mark Feature not 
yet set

2.  Enter TIMER set by press MENU button.
triangle mark will stop blink and setting feature will be blink instead.

MENUMEN

3.  Select TIMER OFF by press TEMP. button.
Can select TIMER OFF from 0.5 - 12hrs.

4.  Confi rm TIMER OFF by press MENU button.

MENUMEN

°C

Blink only triangle 
Feature already set

5.  Leave from menu setting display by select EXIT.

MENUMEN

°C

Note:
● The setting will be saved for the next same operation.

Cancel TIMER OFF

6.  During TIMER OFF already set (no.5) press MENU button and press 
TEMP. button to select TIMER OFF.

MENUMEN

°C

Blink only triangle 
Feature already set

7.  Press MENU button again will cancel TIMER OFF.

MENUMEN

°C

Blink both triangle and feature 
mark Feature not yet set

8.  Leave from menu setting display by select EXIT.

MENUMEN

°C

EN
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8.7 POWER-SELECTION OPERATION

This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical 
appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 
75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower 
percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.)

1.  Press MENU button for enter menu setting and press TEMP. button to select 
POWER-SEL

Blink only triangle

MENUMEN

°C

2.  Enter POWER-SEL setting by press MENU button again.

MENUMEN

°C

3.  Select POWER-SEL level by press TEMP. button.

°C

100% 75% 50%

4.  Confi rm POWER-SEL level by press MENU button.

MENUMEN

°C

5.  Leave from menu setting display by select EXIT.

MENUMEN

°C

Note:
● Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum 

current, inadequate cooling capacity may occur.

 DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT9
To decrease the display lamp brightness or turn it off.

1. Press and hold FANFAN  for 3 seconds until brightness level ( , , 
 or ) is shown on remote control LCD then release the button.

2. Press Rise or 
Decrease

 to adjust brightness in 4 levels.

Remote control 
LCD Operation display Brightness

Lamp illuminates full brightness.

100%

Lamp illuminates 50% brightness.

50%

Lamp illuminates 50% brightness and the 
operation lamp is turned off.

50%

All lamps are turned off.
All turned off

● In the examples of  and , the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

 AUTO RESTART FUNCTION SETTING10
This product is designed so that, after a power failure, it can restart automatically 
in the same operating mode as before the power failure.

Information

The product is shipped with Auto Restart function in the ON position.
Turn it OFF if this function is not required.

How to turn OFF the Auto Restart Function

●  Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds 
(3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function

●  Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds 
(3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

Notes :
●  In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION 

does not activate.
●  Default setting of AUTO RESTART OPERATION is ON.

SELF CLEANING OPERATION 
 (COOL AND DRY OPERATION ONLY)11

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

1. If the  button is pressed once during “Cool” or “Dry” mode, 
the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off 
automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.

2. To stop the unit immediately, press the  more 2 times within 30 
seconds.
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 Firstly, turn off the circuit breaker.
Indoor Unit and Remote Control

● Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
● No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air filters
Clean every 2 weeks.

1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

 MAINTENANCE15

The unit does not operate. Cooling or Heating is abnormally low.

● The power main switch is 
turned off.

● The circuit breaker is activated 
to cut off the power supply.

● Stoppage of electric current
● ON timer is set.

● The fi lters are blocked with dust.
● The temperature has been set improperly.
● The windows or doors are opened.
● The air inlet or outlet of the outdoor 

unit is blocked.
● The fan speed is too low.
● The operation mode is FAN or DRY.
● POWER SELECTION function is 

set 75% or 50% (This function is 
depend on remote controller).

 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)16

 TEMPORARY OPERATION12
In case of the misplaced or discharged remote control

● Pressing the RESET button, the unit can start 
or stop without using the remote control.

● Operation mode is set on AUTOMATIC 
operation, preset temperature is 24°C and fan 
operation is automatic speed. OPERATION / RESET Button

 REMOTE CONTROL A-B SELECTION13
To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air 
conditioners are installed nearly.
Remote Control B Setup.

1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold  button on the back side of Remote Control “00” will be 

shown on the display. (Picture 1)
4. Press MODEMOD  during pushing . “B” will show on the display and 

“00” will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote 
Control B is memorized. (Picture 2)

Note:  1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
 2. Remote Control A has not “A” display.
 3. Default setting of Remote Control from factory is A.

1 2

 OPERATION AND PERFORMANCE14
1.  Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated 

for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2.  Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal 

because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.
Air conditioner operating conditions

Temp.

Operation
Outdoor Temperature Room Temperature

Cooling –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Dry –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

EN
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 WIRELESS LAN CONNECTION17

Carrier In The Air
Please visit the application store on your device to download and install Carrier 
In The Air application.

Register process

Open an application and follow register for User registration.

1 Tab Register

5  Enter password by 6-10 
characters, combination of 
alphabet and number

2 Enter email address

6 Check for term and condition

3 Select country

7 Confi rm information

4 Enter user name

8  Information will be submitted
to email, click link to confi rm

Application
Keyword : Carrier In The Air Android : Version 5.0 or later.

iOS : 9.0 or later.

About Carrier In The Air

1.  Carrier In The Air can control AC operation by Smartphone or
tablet (mobile device) via internet connection.

2.  Everywhere control, control software run on Cloud system and mobile
device can set and monitor AC operation via internet connection.

3.  Everyone can control, 1 Wireless adapter maximum 5 User 
(use 1 email register).

4. Multi AC system control, 1 user can control 10 AC.
5. Group control.
          5.1 Can create and control 3 groups of AC.
          5.2 Can control max 10 AC per group.
Note:
          1. Adapter can register only 1 email address, if register with new email, current email will be invalid.
          2.1 email address can use for register 5 devices for control same AC.

Carrier In The Air application support
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1  Select “Add AC (Adapter)” from both display above. 2  Select AC (adapter) connection method.

Wireless adapter Build-in
Active Wireless adapter by 
remote controller and Auto login.

*Note
1. In case of Wi-Fi router change or Email for register change need to re-process for add Wireless adapter again 

(Build in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds for active AP mode).
2. In case of change Wireless adapter to use with other A/C need to factory reset and  re-process for add Wireless adapter again 

(Build in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds and select “rb”).

Build-in type , Wireless adapter already install with unit.

2  Open application and select Log in. 3  Enter user name and 
password.

4  Login successful.

1 Connect Wireless adapter to A/C and turn on power supply.

Login to Carrier In The Air application.

Add Wireless adapter for control by Carrier In The Air application.

EN
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Wi-Fi Router SSID

Wi-Fi Router Password

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX

MEN

MOD

X

OD

AANFAA

FIXFIXFIXFI

FAFAFANA

MO

3 AC (adapter) connect

Press and hold 
MODE button 5 seconds

WPS mode

Manual input

Wireless LED mark will blink 
when AP mode active

4 Active Wireless adapter by Remote controller

5 Connect with Home Wi-Fi Router

6 A/C add fi nished

7  Connect successfully

Wireless LED lamp stop blink.

Add Wireless adapter for control by Carrier In The Air application.
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Menu

All AC On/Off

Group AC On/Off

Each AC On/Off

Group name

AC device is offline

Notification ERROR code 
description (pop up)

Weekly schedule
Setting

Sub menu all AC
 · Add Group
 · Delete Group
 · Operation Setting

Add AC

Sub menu group
 · Select AC
 · Change group name
 · Group operation Setting

Sub menu AC
 · Operation  Setting
 · Change name
 · Delete AC

Setting temperature / 
Actual room temp

Current operation mode 
of each AC

Carrier In The Air application

Home screen

EN
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Auto

Heat

Cool

Fan only

Dry

Off

Enter operation mode of All AC

Enter operation mode of Group AC

Enter operation mode of each AC

Mode and Condition setting.

Mode select for Carrier In The Air application.
Provide for 5 operation modes
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Tab for select AC

Weekly schedule

OFF-ON Timer set
OFF-ON timer set 0.5-12hrs.

ON timer set from
Off mode only

Off mode

Mode select

Temperature set

Indoor temperature

Outdoor temperature

Fan speed set

Special feature
Louver set

Setting in operation mode.

EN
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Add AC in group

Delete AC in group

Maximum 3 groups
1 Group maximum = 10 units.
Add group

Group operation.

MODEMODM

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual ʺPress and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL functionʺ)
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Time select Mode select

Select program for active by tick at select box

Weekly schedule
set and active

Weekly schedule
set but not active

Weekly schedule
not set

Weekly schedule set for each unit

Day select Monday - Sunday

Weekly schedule of all AC unit Weekly schedule of all AC unit

Weekly schedule set.

Weekly schedule cancel.

EN
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Select Room for Energy monitoring

1 Select Energy monitoring 2 Energy monitoring display
Set cost calculate and currency

Select Energy monitoring display

Export data and send by Email

Energy monitoring

●  The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply. 
It may sometimes differ from the result measured by the power meter.
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In case of have some problem can check from Help menu.

The decorative fabric for cover on the air inlet grille of indoor unit was put in 
the accessories. User can use it as required.
The method of installation is as follows.

1.  Remove the air inlet grille.
Open the air inlet grille upward and pull it toward you.
As shown on figure as below.

Air inlet grille

2.  Prepare the fabric that you choose for install.
3.  Insert the fabric into the left and right side of the air inlet grille.

Attach the hook and loop of velcro tape fully together.
As shown on figure as below.

Fabric Decorative fabric

Velcro hook
Velcro loop

4.  Insert the fabric into the top and bottom side of the air inlet grille.
Attach the hook and loop of velcro tape fully together.
As shown on figure as below.

Velcro loop Velcro Hook

Fabric

5.  Reassembly the air inlet grille by reverse process of 1.

Note:
● The tightness of the fabric depends on attaching the hook and loop of 

velcro around the air inlet grille, take appropriate action.

Maintenance & Shelf-life

● Clean when dust stuck or covers the decorative fabric.
● Take extra care when cleaning the decorative fabric.
● Vacuum the decorative fabric with soft brush nozzle that use for 

cleaning on furniture or curtain.

Vacuum cleaner

● In case of getting heavy dirty on decorative fabric, please use dry 
cleaning service or wash by hand with warm water separated from 
other clothes (to avoid color staining), then line dry in the shade.

Note:
● Switch ‘OFF’ and unplug the air conditioner before removing the air 

inlet grille and decorative fabric.
● Ensure decorative fabric are completely dry before refitting to the air 

inlet grille.
● Do not put the decorative fabric in a dishwasher, washing machine, 

tumble dryer, oven, microwave or near an open flame.

CAUTION

● If clean decorative fabric by washing, it may affect to appearance and 
fitting of the decorative fabric.

● Recommend to use vacuum cleaner to removing the dusts from 
decorative fabric.

Note :
●   The Wireless Adapter must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person.
●   Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.

DECORATIVE FABRIC INSTALLATION18
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ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

โปรดอานคําเตือนในคูมือน้ีอยาง
ละเอียดกอนการใชงาน

อุปกรณน้ีเติมดวยสารทําความ
เย็น R32

 ● โปรดเก็บคูมือฉบับน้ีไวในที่ๆ ผูใชงานสามารถหาไดโดยงาย
 ● โปรดอานคําเตือนในคูมือน้ีอยางละเอียดกอนการใชงาน
 ● อุปกรณน้ีจะตองใชโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูไดรับการอบรมกับทางรานคาแลว ทั้งใน
อุตสาหกรรม และฟารม หรือเพ่ือการพาณิชยโดยผูใชทั่วไป

 ● คําอธิบาย ณ ที่น้ี ถือวาเปน คําเตือน ขอควรปฎิบัติ และขอควรระวัง เพื่อไมใหเกิดอันตราย
โดยคําอธิบายมีขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดอานคํา
เตือนท้ังหมดครบถวนแลว

 อันตราย
 ● หามประกอบ, ซอมแซม, เปด หรือถอดฝาครอบ อาจทําใหไดรับอันตรายจากแรงเคล่ือน
ไฟฟาสูง กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูชํานาญงานในการประกอบการดังกลาว

 ● การปดเคร่ืองปรับอากาศไมไดเปนการปองกันไฟฟาช็อตซ่ึงอาจเกิดขึ้นได
 ● ควรติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามขอกําหนดการเดินสายไฟ
 ● วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจายไฟหลักที่มีระยะหางหนาสัมผัสของข้ัวตอทุกขั้วอยางนอย 
3 มม ตองใชรวมในการเดินสายแบบตายตัว

 ● จะตองเก็บอุปกรณไวในหองที่ไมมีองคประกอบใหเกิดไฟ (เชน เปลวไฟ อุปกรณที่ใชกาซ 
หรือเคร่ืองทําความรอน)

 ● เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใชเครื่องใหหางจากกาซ
ที่เปนอันตราย (กาซไวไฟ หรือกาซพิษ) หรือวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ

 คําเตือน
 ● อยาใหรางกายรับลมเย็นหรือรอนโดยตรงจากเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน
 ● อยานําน้ิวหรือส่ิงของเขาไปในชองลมเขาหรือลมออก
 ● เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น (มีกล่ินไหม ฯลฯ) ใหหยุดใชเครื่องปรับอากาศและหยุดการ
เช่ือมตอกับกระแสไฟฟา และปดอุปกรณตัดวงจร

 ● อุปกรณน้ีสรางขึ้นมาเพ่ือใหคนท่ัวไปรวมท้ังเด็ก ที่มีอายุ 8 ปขึ้นไป ไดใช แมวาจะมีความ
ไมสมบูรณทางรางกาย การรับรู และทางจิต หรือไมมีประสบการณและความรู ยกเวนวา 
บุคคลผูน้ันอยูในความควบคุมดูแลในการใชเครื่องโดยบุคคลท่ีรับผิดชอบความปลอดภัย
ของบุคคลเหลาน้ีโดยตรง

 ● เครื่องปรับอากาศจะตองไดรับการติดต้ัง การบํารุงรักษา และการซอมแซม และถอดออก 
โดยผูติดต้ัง หรือผูใหบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใดๆ ที่เกี่ยวของกับเคร่ือง
ปรับอากาศน้ี ใหถามผูติดต้ัง หรือผูใหบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใหดําเนินการตอไป

 ● เดก็จะตองอยูในความควบคุม เพือ่ใหแนใจวาเคร่ืองปรับอากาศน้ีจะไมกอใหเกดิอันตรายกับเด็ก
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ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย

 ● ไมอยางน้ันอาจเกิดความดันผิดปกติในสวนของวงจรการทําระบบความเย็น ซึ่งอาจทําให
เครื่องไมสามารถทํางานได หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บตอรางกายและทรัพยสิน

 ● หามใชวิธีการเรงการละลายน้ําแข็งหรือวิธีการกําจัดน้ําแข็ง อ่ืนๆ นอกเหนือจากคํา
แนะนําโดยผูผลิต

 ● อุปกรณจะตองเก็บไวในหองที่ไมมีองคประกอบใหเกิดไฟ (เชน เปลวไฟ อุปกรณที่ใชกาซ 
หรือเคร่ืองทําความรอน)

 ● โปรดทราบวาปกติน้ํายาทําความเย็นจะไมมีกลิ่น
 ● หามแทงหรือทุบเพราะวาในอุปกรณน้ีมีความดันอยู ไมใหอุปกรณน้ีอยูใกลความรอน 
เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงกําเนิดการเผาไหมอ่ืนๆ มิอยางน้ันอุปกรณอาจเกิดการ
ระเบิดและทําใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

 ขอควรระวัง
 ● หามลางอุปกรณดวยน้ํา เพราะอาจทําใหไฟฟาช็อต
 ● หามใชเครื่องปรับอากาศเพ่ือจุดประสงคอ่ืนเชนการถนอมอาหาร และเล้ียงสัตว
 ● หามเหยียบหรือวางส่ิงของตางๆ บนอุปกรณทั้งภายในและภายนอก อาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรืออุปกรณเสียหาย

 ● หามสัมผัสครีบอลูมิเนียมเพราะอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
 ● กอนการทําความสะอาด ใหปดสวิตชหลักและปดอุปกรณตัดตอวงจร
 ● เมื่อไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน ใหปดสวิตชหลักและปดอุปกรณตัดตอวงจร
 ● แนะนําวาใหบํารุงรักษาอุปกรณน้ีโดยผูเชี่ยวชาญเม่ือใชงานมาเปนระยะเวลานาน
 ● ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการไมอานขอมูลโดยละเอียด
จากคูมือน้ี

TH
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หนา้จอแสดงผลของตวัเครอืงภายใน

การเตรยีมการกอ่นใชง้าน

1

 ทศิทางการไหลของอากาศ3 

 ระบบอตัโนมตั ิ6

เลือกระบบการทํางานโดยอัตโนมัติระหวางการทําความเย็น หรือพัดลมอยางเดียว

1. กดปุ่ม MODEMOD  : เลือกระบบอัตโนมัติ A

2. กดปุม            : ตั้งอุณหภูมิที่ตองการ อุณหภูมิตํ่าสุดคือ 17°C, อุณหภูมิสูงสุด 30°C

3. กดปุ่ม FANFAN  : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , 
HIGH  หรือ Quiet 

 ระบบลดความชนื7

ในการลดความช้ืน จะมีการควบคุมสมรรถนะในการทําความเย็นโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม MODEMOD  : เลือกระบบลดความช้ืน 

2. กดปุม            : ตั้งอุณหภูมิที่ตองการ อุณหภูมิตํ่าสุดคือ 17°C, อุณหภูมิสูงสุด 30°C

หมายเหตุ: ในระบบลดความช้ืน ความเร็วของพัดลมจะตั้งคาเปนแบบอัตโนมัติ (AUTO) เทานั้น

1 กดปุม FIXFIX           : ปรับทิศทางการไหล
ของอากาศในแนวต้ังตามตองการ

2 กดปุม FIXFIX           : ปรับทิศทางการไหล
ของอากาศในแนวนอนตามตองการ

3

V

V
H

H

H.DA

ปดการสาย การสายแนวต้ัง 
(ข้ึน-ลง)

การสายแนวต้ัง
และแนวนอน

การสายแนวนอน 
(ซาย-ขวา)

การกระจายลม
เย็นโดยไมสัมผัส
ตัวโดยตรง

การทํางานแบบสายสามารถเลือกที่จะใช

งานไดจากปุมเมนู MENUMEN

●การสายแนวต้ัง (ข้ึน-ลง)

●การสายแนวนอน (ซาย-ขวา)

●การกระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสตัว
โดยตรง

หมายเหตุ:
● อยาปรับบานเกล็ดดวยมือหรือสื่งของอื่นๆ
● บานเกล็ดอาจปรับตําแหนงเองในบางโหมดการทํางาน

● ความสวางของหนาจอสามารถปรับได ตามขั้นตอนตอไปนี้ "

1 ไฟแสดง ECO (สีขาว)

2 การจัดการ Wi-Fi (สีขาว)

3 ไฟแสดง PURE (สีขาว)

4 ไฟแสดง Timer (สีขาว)

5 โหมดการทํางาน
- เย็น (สีนํ้าเงิน)

การเตรียมแผนกรอง

1. เปดชองลมเขา แลวถอดแผนกรองอากาศออก
2 ประกอบแผนกรอง (ดูรายละเอียดที่คูมือการติดตั้ง)

การใสแบตเตอร่ี (เมอใชงานแบบไรสาย)

1. ถอดฝาครอบแบบเลอนออก
2. ใสแบตเตอรี่ใหม 2 กอน (ขนาด AAA) ใหถูกข้ัวท้ังข้ัวบวก (+) และข้ัวลบ (-)

การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

1. ถอดแบตเตอรี่

2. กดปุม 

3. ใสแบตเตอรี่

2

 การทาํงานของรโีมทคอนโทรล4  

1 ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด

2 ปุมเปด/ปด

3 ปุมเลือกการทํางาน

4 ปุมปรับอุณหภูมิ

5 ปุมปรับความเร็วพัดลม

6 ปุมเลือกเมนู

7 ปุมปรับใบปรับทิศทางลมขึ้น-ลง

8 ปุมปรับใบปรับทิศทางลมซาย-ขวา
9 ปุมตรวจสอบ*

*ปุมตรวจสอบอยูขางใตฝาครอบแบตเตอรี่

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

2

1

4

6

8

3

5

7

9

1. กดปุม MODEMOD           : เลือกทําความเย็น  หรือพัดลมอยางเดียว 

2. กดปุม        :     ตั้งอุณหภูมิที่ตองการ อุณหภูมิตํ่าสุดคือ 17°C, อุณหภูมิสูงสุด 30°C

 พัดลมอยางเดียว: ไมมีการแสดงอุณหภูมิ

3. กดปุ่ม FANFAN  : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , 
HIGH  หรือ Quiet 

 ระบบทาํความเย็น / พดัลมอยา่งเดยีว5
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 การตงัคา่เมนู8

สําหรับเลือกการต้ังคาอนๆ ของเครองปรับอากาศ เชน ปรับเกล็ดชองลม การต้ังคาโหมด 

ลมแรงเย็นเร็ว (Hi power) การต้ังเวลาปด และการต้ังคาอน ๆ ใหเลือกกดปุม MENUMEN

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIXFIX

FAN MEN

MOD

8.1 การปรับใบปรับทิศทางลมและการกระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสตัวโดยตรง

สามารถเลือกกระแสลมเย็นสบายไดจากฟเจอรนี้

การสายใบปรับทิศทางลม:   
● เพ่ือกระจายกระแสลมท้ังในแนวต้ังและแนวนอนดวยการสายใบปรับทิศทางลมโดยอัตโนมัติ

การกระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสตัวโดยตรง   
● ปรับทิศทางลมขึ้นดานบนเพ่ือกระจายลมไมใหโดนผูใชงานโดยตรงและชวยใหอุณหภูมิ 

ทั้งหองมีระดับเทากัน

หมายเหตุ:
● ขณะใชงานโหมดการกระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสตัวโดยตรง ปุม FIX จะไมสามารถทํางานได

การต้ังคาการสายใบปรับทิศทางลมและการกระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสตัวโดยตรง

1. กดปุมเมนู (MENU) เพอเขาสวนเลือกเมนูตาง ๆ

MENUMEN

°C

กะพริบ

สามารถกดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือกเมนูไดในระหวางที่เครองหมายสามเหลี่ยม   
กะพริบ

2.  กดปุมเมนู (MENU) อีกคร้ังเพอเลือกการสายใบปรับทิศทางลม (Louver set) 
เครองหมายสามเหลี่ยมจะหยุดกะพริบและฟเจอรที่ตองการต้ังคา (Setting feature) 
จะกะพริบแทน

°C

กะพริบ
MENUMEN

3.  กดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือกโหมดการสายใบปรับทิศทางลมหรือหรือโหมดการ
กระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสโดยตรง

°C

V

V

H H

H.DA

หยุดสาย การสายแนวต้ัง

(ข้ึน-ลง)

การสาย 
ข้ึน-ลง 
ซาย-ขวา

การสายแนวนอน
(ซาย-ขวา)

โหมดการทํางานกระจายลมเย็นโดยไมสัมผัสตัวโดยตรง

4. กดปุมเมนู (MENU) อีกคร้ังเพอยืนยันฟเจอรที่เลือก

MENUMEN

°C

เมอกดเลือกฟเจอรแลว หนาจอจะกลับไปที่สวนใหเลือก และเครองหมายสามเหลี่ยม   
จะกะพริบ

5. เลือก “EXIT” จากนั้นใหกดปุมเมนูเพอออกจากหนาจอตั้งคาเมนู

MENUMEN

°C

°C

ออกจากหนาจอตั้งคาเมนูไปยังหนาจอปกติ (เครองหมายสามเหลี่ยมและฟเจอรตาง ๆ จะไมกะพริบ)

TH

02_OM_1129850204_TH.indd   402_OM_1129850204_TH.indd   4 8/1/2564 BE   16:488/1/2564 BE   16:48



8.2 โหมดการทํางานแบบเงียบ (ตัวเครองภายนอก)

โหมดการทํางานแบบเงียบนี้จะทําใหตัวเครองภายนอก (คอยลรอน) ทํางานแบบแบบเงียบเพอ
ทําใหแนใจวาคุณและเพอนบานจะสามารถนอนหลับสนิทในตอนกลางคืน เมอใชฟเจอรนี้ ระบบจะ
ปรับคาขนาดทําความรอนใหไดประสิทธิภาพสูงสุดเพอใหตัวเครองภายนอกทํางานแบบแบบเงียบ
ได ตัวโหมดมีใหเลือกสองแบบ (Two purpose) (โหมดการทํางานแบบแบบเงียบ 1 และ 2) 
มีคาระดับดังตอไปนี้: ระดับมาตรฐาน > ทํางานแบบแบบเงียบ 1 > ทํางานแบบแบบเงียบ 2

โหมดทํางานแบบเงียบ 1:   
● แมวาจะเปนการทํางานแบบเงียบ ประสิทธิภาพในการทําความเย็น จะสําคัญเปนอันดับแรก เพ่ือ

ใหแนใจวาจะไดรับความสบายอยางเพียงพอภายในหอง
● การต้ังคานี้ใหขนาดการทําความเย็น และความดังของเสียงของตัวเคร่ืองภายนอก (คอยลรอน) 

อยูในระดับที่พอเหมาะพอดี

โหมดทํางานแบบเงียบ 2:   
● แลกเปล่ียนประสิทธิภาพขนาดการทําความเย็น กับระดับเสียงในจุดที่เร่ืองระดับความดังของ 

เสียงมีความสําคัญเปนอันดับแรก
● การต้ังคานี้มุงเนนลดความดังเสียงของตัวเคร่ืองภายนอก (คอยลรอน) สูงสุด

หมายเหตุ:
● เคร่ืองปรับอากาศอาจทําความเย็นไดไมเต็มประสิทธิภาพในระหวางที่เลือกใชโหมดการทํางานนี้

การต้ังคาโหมดทํางานแบบเงียบ

1. กดปุมเมนู (MENU) เพอเขาสูสวนเลือกเมนู

MENUMEN

°C

กะพริบ

สามารถกดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือกเมนูไดในระหวางที่เครองหมายสามเหลี่ยม   
กะพริบ

°C

หากยังไมตั้งฟเจอร ทั้งเครองหมาย
สามเหลี่ยมและเครองหมายบอกฟเจอร
จะยังคงกะพริบอยู

2.  กดปุมเมนู (MENU) เพอใสโหมดทํางานแบบเงียบ 
เครองหมายสามเหลี่ยมจะหยุดกะพริบและเครองหมายฟเจอรจะกะพริบแทน

°C

MENUMEN

3. กดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือกโหมดการทํางานแบบเงียบ

°C

โหมดแบบเงียบ #1 โหมดแบบเงียบ #2 ไมมี

4. กดปุมเมนู (MENU) อีกคร้ังเพอยืนยันฟเจอรที่เลือก

MENUMEN

°C

เครองหมายสามเหลี่ยมจะกะพริบ
เมอมีการต้ังฟเจอรแลวเทานั้น

เมอกดเลือกฟเจอรแลว หนาจอจะกลับไปท่ีสวนใหเลือก และเครองหมายสามเหลี่ยม จะกะพริบ

5. เลือก “EXIT” เพอออกจากหนาจอตั้งคาเมนู

MENUMEN

°C

8.3 โหมดเย็นเร็ว Hi-P
เปดใชโหมดนี้เพอควบคุมอุณหภูมิหองและกระแสลมอัตโนมัติเพอทําใหหองเย็นเร็วข้ึน 
(Faster cooling operation) (ใชรวมกับโหมดลดความชื้นและพัดลมอยางเดียว (DRY and FAN 
ONLY) ไมได)

1.  กดปุมเมนู (MENU) เพอเขาสูสวนเลือกเมนู จากนั้น ใหกดปุมปรับอุณหภูมิเพอเลือกโหมด 
เย็นเร็ว (HI POWER)

MENUMEN

°C
หากยังไมตั้งฟเจอร ทั้งเครองหมาย
สามเหลี่ยมและเครองหมายบอกฟเจอร
จะยังคงกะพริบอยู

2.  กดปุมเมนู (MENU) อีกคร้ังเพอยืนยันฟเจอรที่เลือก

MENUMEN

°C
เครองหมายสามเหลี่ยมจะกะพริบ
เมอมีการต้ังฟเจอรแลวเทานั้น

3.  เลือก “EXIT” จากนั้นใหกดปุมเมนูเพอออกจากหนาจอตั้งคาเมนู

°C

8.4 โหมดการทํางานแบบประหยัดพลังงาน ECO
เปดใชโหมดนี้เพอควบคุมอุณหภูมิหองอัตโนมัติเพอประหยัดพลังงาน (ใชรวมกับโหมดลดความชื้น
และพัดลมอยางเดียว (DRY and FAN ONLY) ไมได)

1.  กดปุมเมนู (MENU) เพอเขาสูสวนเลือกเมนู จากนั้น ใหกดปุมปรับอุณหภูมิเพอเลือกโหมด

MENUMEN

°C
หากยังไมตั้งฟเจอร ทั้งเครองหมาย
สามเหลี่ยมและเครองหมายบอกฟเจอร
จะยังคงกะพริบอยู

2.  กดปุมเมนู (MENU) อีกคร้ังเพอยืนยันฟเจอรที่เลือก

MENUMEN

°C
เครองหมายสามเหลี่ยมจะกะพริบ
เมอมีการต้ังฟเจอรแลวเทานั้น

3.  เลือก “EXIT” เพอออกจากหนาจอตั้งคาเมนู

MENUMEN

°C

หมายเหตุ:
● การทําความเย็น: อุณหภูมิจะเพ่ิมขึ้น 1 องศา/ช่ัวโมง ในชวง 2 ช่ัวโมง (เพ่ิมสูงสุด 2 องศา)
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8.6 การทํางานของพลาสมาไอออน PURE
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งเจือปนในอากาศ โดยการปลอยประจุพลาสมาไอออน แบคทีเรีย, 
กล่ิน, ควัน, ฝุนและไวรัสจะถูกดักจับและทําการยับยั้งโดยพลาสมาไอออน

1.  กดปุม MENU เพอเขาสูการต้ังคาเมนูและกดปุม TEMP. เพอเลือกการทํางานของพลาสมา
ไอออน PURE

MENUMEN

°C
กะพริบทั้งเครองหมายสามเหลี่ยม
และฟเจอร ยังไมไดตั้งคาฟเจอร

2.  ยืนยันฟเจอรที่เลือกไวดวยการกดปุม MENU อีกคร้ัง

MENUMEN

°C กะพริบแคสามเหลี่ยมตั้งคาฟเจอรแลว

3.  ออกจากหนาจอการตั้งคาเมนูดวยการเลือก EXIT

MENUMEN

°C

หมายเหตุ:
● การทํางานของพลาสมาไอออนจะไมกําจัดสารที่เปนอันตรายจากควันบุหร่ี 

(คารบอนมอนอกไซด หรืออนๆ) ใหเปดหนาตางเปนคร้ังคราวเพอระบายอากาศ

8.5 โหมดการทํางานต้ังเวลาปด

เพอตั้งเวลาปดเมอเครองปรับอากาศกําลังทํางานอยู

1.  กดปุม MENU เพอเขาสูการต้ังคาเมนูและกดปุม TEMP. เพอเลือกการต้ังเวลาปด

MENUMEN

°C

กะพริบทั้งเครองหมาย
สามเหลี่ยมและฟเจอร 
ยังไมไดตั้งคาฟเจอร

2.  เขาสูการต้ังเวลาปดดวยการกดปุม MENU เครองหมายสามเหลี่ยมจะหยุดกะพริบและฟเจอรการ
ตั้งคาจะกะพริบแทน

MENUMEN

3.  เลือกการต้ังเวลาปดดวยการกดปุม TEMP. เพอตั้งเวลาใหเครองปรับอากาศปดการทํางาน 
โดยเวลาท่ีเลือกไดจะเร่ิมตั้งแต 0.5 ถึง 12 ช่ัวโมง

4. ยืนยันการต้ังเวลาปดดวยการกดปุม MENU

MENUMEN

°C

กะพริบแคสามเหลี่ยม
ตั้งคาฟเจอรแลว

5.  ออกจากหนาจอการตั้งคาเมนูดวยการเลือก EXIT

MENUMEN

°C

หมายเหตุ:
● ระบบจะบันทึกคาที่ตั้งไวในโหมดการทํางานรอบถัดไป

ยกเลิกการต้ังเวลาปด

6.  หากมีเครองหมายโหมดการทํางานตั้งเวลาปดปรากฏบนหนาจอ (ตามขอ 5.) ใหกดปุมเมนู 
(MENU) จากนั้นใหกดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือกโหมดการทํางานตั้งเวลาปด

MENUMEN

°C

เครองหมายสามเหลี่ยมจะกะพริบ
เมอมีการต้ังฟเจอรแลวเทานั้น

7.  กดปุมเมนู (MENU) อีกคร้ังเพอยกเลิกโหมดการทํางานตั้งเวลาปด

MENUMEN

°C

หากยังไมตั้งฟเจอร ทั้งเครองหมาย
สามเหลี่ยมและเครองหมายบอกฟเจอร
จะยังคงกะพริบอยู

8.  เลือก “EXIT” เพอออกจากหนาจอตั้งคาเมนู

MENUMEN

°C

TH
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8.7 โหมดการทํางานเลือกระดับการใชพลังงาน

เลือกใชฟงกช่ันนี้เมอมีการใชตัวตัดวงจรไฟฟารวมกับเครองใชไฟฟาอนๆ โดยฟงกช่ันนี้จะจํากัด
กระแสไฟฟาและอัตรา การใชพลังงานสูงสุดไวที่ 100%, 75% หรือ 50% ดวยโหมดการเลือกใช
พลังงานโดยที่คาเปอรเซ็นตยิ่งนอยลง การประหยัดพลังงานยิ่งเพ่ิมขึ้น รวมถึงชวยยืดอายุการใช
งานคอมเพรสเซอรใหนานข้ึน

1.  กดปุมเมนู (MENU) เพอเขาสูสวนเลือกเมนู จากนั้น ใหกดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือก 
โหมดการทํางานเลือกระดับการใชพลังงาน

°C เครองหมายสามเหลี่ยมจะกะพริบเมอมี
การต้ังฟเจอรแลวเทานั้น

MENUMEN

2. กดปุมเมนู (MENU) เพอใสโหมดการทํางานเลือกระดับการใชพลังงาน

MENUMEN

°C

3. กดปุมปรับอุณหภูมิ (TEMP) เพอเลือกระดับการใชพลังงาน

°C

100% 75% 50%

4. กดปุมเมนู (MENU) เพอยืนยันระดับการใชพลังงาน

MENUMEN

°C

5. เลือก “EXIT” เพอออกจากหนาจอตั้งคาเมนู

MENUMEN

°C

หมายเหตุ:
● เน่ืองจากการเลือกระดับการใชพลังงานดังกลาว ทําหนาที่จํากัดกระแสไฟฟาสูงสุด จึงอาจสงผล

ใหความสามารถในการทําความเย็นไมเพียงพอ

 การปรบัความสวา่งของไฟหนา้จอแสดงการทาํงาน9

เลือกใชฟงกชันนี้เมอจําเปนตองลดความสวางของไฟหนาจอแสดงการทํางานลงหรือปดการ
ทํางาน

1. กดปุม FANFAN            คางไวประมาณ 3 วินาที จนระดับความสวาง (  ,  ,  หรือ  )
จะปรากฎบนหนาจอ LCD ของรีโมทคอนโทรล แลวหยุดกดปุมดังกลาว

2. กด เพ่ิม  หรือ 
ลด

 เพ่ือปรับความสว่างได้ถึง 4 ระดับ

หนาจอ LCD ของ
รีโมทคอนโทรล หนาจอการทํางาน ความสวาง

หลอดไฟจะสวางเต็มที่

100%

หลอดไฟจะสวาง 50%

50%

หลอดไฟจะสวาง 50% และไฟแสดงการทํางานจะดับ

50%

ปดหลอดไฟทุกหลอด
ปดทุกหลอด

● ตามตัวอยางของ  และ  หลอดไฟจะสวางประมาณ 5 วินาที กอนที่จะดับ

 การตงัคา่ฟงักช์นัการเรมิการทาํงานใหมอ่ตัโนมตั ิ10

ผลติภณัฑนีไ้ดรับการออกแบบมาใหสามารถเร่ิมทํางานใหมหลงัไฟฟาขัดของโดยเครองจะเริม่ทํางาน

ในโหมดการทํางานเดิมที่เลือกใชงานกอนเกิดไฟฟาขัดของอีกคร้ังโดยอัตโนมัติ

ขอมูล

ผลิตภัณฑนี้จัดสงมาโดยที่การต้ังคาเร่ิมทํางานใหมโดยอัตโนมัติอยูในสถานะเปด (ON) 

การทํางานอยู ทานสามารถปด (OFF) การทํางานนี้ไดหากไมตองการใชงาน

วิธีการปดฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ

●  กดปุม [OPERATION] บนตัวเคร่ืองภายในอาคารคางไวเปนเวลา 3 วินาที (เสียงปบ 3 คร้ัง แต
ไฟ [OPERATION] จะไมกะพริบ)

วิธีการเปดฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ

●  กดปุม [OPERATION] บนตัวเคร่ืองภายในอาคารคางไวเปนเวลา 3 วินาที (เสียงปบ 3 คร้ัง แต
ไฟ [OPERATION] จะกะพริบ 5 คร้ัง/วินาที เปนเวลา 5 วินาที)

หมายเหตุ :
●  ในกรณีที่มีการต้ังเวลาเปดหรือตั้งเวลาปดไว ฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติจะไมทํางาน
●  คาที่ตั้งจากโรงงานของฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติจะอยูในตําแหนงเปดการทํางาน 

(ON)

ระบบทาํความสะอาดอตัโนมตั ิ
 (ระบบทาํความเย็นและระบบลดความชนืเทา่นนั)11

ปองกันกล่ินเหม็นที่เกิดจากความอับช้ืนในตัวเครองภายในอาคาร

1. หากกดปุ่ม  หนึ่งคร้ังขณะท่ีอยู่ในระบบ “ทําความเย็น” หรือ “ลดความชื้น” 
พัดลมจะทํางานต่อไปอีก 30 นาทีและจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ ทําให้สามารถลดความช้ืนใน
ตัวเคร่ืองภายในอาคารได้

2. หากต้องการหยุดการทํางานของระบบ กดปุ่ม  มากกว่า 2 คร้ังภายใน 30 วินาที
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 ระบบทาํงานชวัคราว12

ในกรณีที่วางรีโมทคอนโทรลผิดที่หรือแบตเตอรี่หมด
● กดปุม RESET เพ่ือเปดหรือปดเคร่ืองปรับอากาศ โดยไม

ตองใชรีโมทคอนโทรล
● โหมดการทํางานตั้งไวที่ระบบ AUTOMATIC อุณหภูมิที่ตั้ง

ลวงหนาอยูที่ 24°C สวนพัดลมจะทํางานที่ความเร็ว
อัตโนมัติ ปุม OPERATION / RESET

 การเลอืกรโีมทคอนโทรล A-B13

แยกใชงานรีโมทคอนโทรล สําหรับตัวเครองภายในอาคารแตละเครองในกรณีที่มีเครองปรับ
อากาศสองเครองติดตั้งใกลๆ กัน
การต้ังคารีโมทคอนโทรล B

1. กดปุม RESET บนตัวเครองภายในอาคารเพอเปดเครองปรับอากาศ

2. ช้ีรีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครองภายในอาคาร

3. กดปุม  ที่ดานหลังของรีโมทคางไว “00” จะแสดงข้ึนบนจอรีโมทคอนโทรล (รูป 1)

4. กดปุม MODEMOD            ในขณะท่ีกดปุม  คางไว สัญลักษณ “B” จะแสดงข้ึนบนหนาจอ
และขอความ “00” จะหายไป และเครองปรับอากาศจะปดการทํางาน พรอมทั้งบันทึก
รีโมทคอนโทรล B ไวในหนวยความจํา (รูป 2)

หมายเหตุ: 1. ทําตามขั้นตอนดานบนเพอตั้งคารีโมทคอนโทรลเปนรีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดง “A” ข้ึนบนจอ
3. คาตั้งจากโรงงานสําหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

1 2

 การทาํงานและสมรรถนะ14

1. ระบบการคุมครองสามนาที: ปองกันตัวเครองไมใหทํางานเปนเวลา 3 นาที เมอเครองเร่ิมทํางาน
ใหมทันทีหรือเมอเปดเครอง

2.  เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดข้ึนขณะทํางาน ซ่ึงเปนเรองปกติเพราะเสียงดังกลาวอาจเกิดข้ึนเพราะ
การขยายตัว/หดตัวของพลาสติก

สภาวะการทํางานของเครองปรับอากาศ

อุณหภูมิ

ระบบ

อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิหอง

การทําความเย็น –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

การลดความช้ืน –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

    ปดเครองตัดกระแสไฟฟาเปนอันดับแรก
ตัวเครองภายในและรีโมทคอนโทรล
● ทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายในอาคารและรีโมทคอนโทรลดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ
● หามใชนํ้ามันเบนซิน, ทินเนอร, ผงขัดเงา หรือนํ้ายากําจัดฝุนที่เปนสารเคมี

แผนกรองอากาศ
ทําความสะอาดแผนกรองทุกๆ 2 สัปดาห

1. เปดหนากากดานหนา (ชองลมเขา)
2. ถอดแผนกรองอากาศออก
3. ดูดฝุนหรือลางแผนกรองดวยน้ํา และปลอยทิ้งไวใหแหง
4. ประกอบแผนกรองอากาศเขาที่และปดหนากากดานหนา

 การดแูลรกัษา15

ตัวเครองไมทํางาน การทําความเย็นมีประสิทธิภาพต่ํา

● สวิตชหลักปดอยู
● เคร่ืองตัดกระแสไฟฟาทํางานเพ่ือ
ตัดการจายไฟ

● ไฟตก
● ตั้งเวลาเปด (ON)

● แผนกรองเต็มไปดวยฝุน
● ตั้งอุณหภูมิไมถูกตอง
● หนาตางหรือประตูเปดอยู
● ชองลมเขาหรือชองลมออกของตัวเคร่ือง
ภายนอกอาคารถูกกีดขวาง

● ความเร็วพัดลมตํ่าเกินไป
● เคร่ืองปรับอากาศอยูในระบบ FAN หรือ DRY
● การเลือกฟงกชัน POWER SELECTION ตั้งคา
ไวที่ 75% หรือ 50% (ฟงกชันการทํางานนี้ส่ัง
งานไดจากรีโมทคอนโทรล)

 การแกไ้ขปญัหา (จดุทตีอ้งตรวจสอบ)16

TH
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 การเชอืมตอ่แบบไรส้าย (Wireless LAN)17

Carrier In The Air

ไปที่แอปพลิเคชันสโตรบนอุปกรณของคุณเพอดาวนโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน 
Carrier In The Air

แอปพลิเคชัน
คําสําคัญ : Carrier In The Air

การสนับสนุนแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

iOS : 9.0 ข้ึนไป

Android : เวอรชัน 5.0 ข้ึนไป

เก่ียวกับ Carrier In The Air

1.  Carrier In The Air สามารถควบคุมการทํางานของเครองปรับอากาศดวยสมารทโฟนหรือแท็บเลต 
(อุปกรณพกพา) ผานการเชอมตออินเทอรเน็ต

2.  ควบคุมไดทุกท่ีดวยซอฟตแวรควบคุมทํางานบนระบบคลาวดและอุปกรณพกพา
สามารถต้ังคาและตรวจสอบการทํางานของเครองปรับอากาศผานการเชอมตออินเทอรเน็ต

3.  ผูใชงานสามารถควบคุมไดสูงสุด 5 บัญชีผูใชตออุปกรณรับ-สงสัญญาณไรสายหนึ่งตัว 
(ใชอีเมลเดียวในการลงทะเบียน)

4.  การควบคุมระบบเครองปรับอากาศหลายจุด หนึ่งบัญชีผูใชสามารถควบคุมเครองปรับอากาศไดถึง 
10 เครอง

5. การควบคุมแบบเปนกลุม
          5.1 สามารถสรางและควบคุมเครองปรับอากาศได 3 กลุม
          5.2 สามารถควบคุมเครองปรับอากาศไดสูงสุด 10 เครองตอกลุม
หมายเหตุ:
          1. อุปกรณรับ-สงสัญญาณสามารถลงทะเบียนไดหนึ่งอีเมล หากลงทะเบียนดวยอีเมลใหม อีเมลปจจุบันจะไมสามารถใชงานได
          2. หนึ่งอีเมลแอดเดรสสามารถใชลงทะเบียนอุปกรณได 5 เครองเพอใชควบคุมเครองปรับอากาศเครองเดียวกัน

ข้ันตอนการลงทะเบียน

เปดแอปพลิเคชันและทําตามขั้นตอนการลงทะเบียนผูใช

1 แตะเลือก Register

5  ปอนรหัสผาน 6-10 ตัว โดยมีทั้ง
ตัวอักษรและตัวเลข

2 กรอกอีเมลแอดเดรส

6 ตรวจสอบขอกําหนดและเงอนไข

3 เลือกประเทศ

7 ยืนยันขอมูล

4 ปอนชอผูใช

8  ขอมูลจะถูกสงไปยังอีเมล
ใหคลิกท่ีลิงกเพอยืนยัน

02_OM_1129850204_TH.indd   902_OM_1129850204_TH.indd   9 8/1/2564 BE   16:488/1/2564 BE   16:48



ชนิดติดตั้งในเครอง อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายติดตั้งมาพรอมกับเครองปรับอากาศ

*หมายเหตุ

1.  ในกรณีที่เปล่ียนเราตเตอร Wi-Fi หรือเปลี่ยนอีเมลสําหรับลงทะเบียนจําเปนตองทําตามขั้นตอนใหมเพอเพ่ิมอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายอีกคร้ัง 
(ชนิดติดตั้งในเครอง : กดปุม MODE ที่รีโมทคอนโทรลเปนเวลา 5 วินาทีเพอเปดทํางานโหมด AP)

2.  ในกรณีที่เปล่ียนอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายเพอใชกับเครองปรับอากาศตัวอน จําเปนตองทําการรีเซ็ตคืนคาโรงงานและดําเนินการอีกคร้ังเพอเพ่ิมอุปกรณรับสงสัญญาณไรสาย 
(ชนิดตดิตั้งในเครอง : กดปุม MODE ที่รีโมทคอนโทรลเปนเวลา 5 วินาทีและเลือก “rb”)

อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่ติดตั้งภายในเครอง

อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายทํางานดวย
รีโมทคอนโทรลและการล็อกอินโดยอัตโนมัติ

1 เชอมตออุปกรณรับ-สงสัญญาณไรสายกับเครองปรับอากาศและเปดแหลงจายไฟ

2 เปดแอปพลิเคชันและเลือก Log in

1 เลือก “Add AC (Adapter)” ตามที่แสดงดานบน

3 ปอนชอผูใชและรหัสผาน

2 เลือกวิธีการเชอมตอ AC (adapter)

4 เขาสูระบบสําเร็จ

ลงบันทึกเขาใชงานแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

เพ่ิมอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายสําหรับการควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

TH
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FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX

MEN

MOD

X

OD

AANFAA

FIXFIXFIXFI

FAFAFANA

MO

3 AC (adapter) เชอมตอ 4 อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายทํางานดวยรีโมทคอนโทรล

5 เชอมตอกับเราเตอร Home Wi-Fi

6 เสร็จสิ้นการเพ่ิมเครองปรับอากาศ

7 เชอมตอสําเร็จ

ไฟเตือนอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายจะหยุดกะพริบ

กดปุม MODE คางไวเปนเวลา 5 วินาที

โหมด WPS

ปอนขอมูลดวยตนเอง

ชอเราเตอร Wi-Fi

รหัสผานเราเตอร Wi-Fi

เครองหมาย Wireless LED จะกะพริบเมอ
โหมด AP mode กําลังทํางาน

เพ่ิมอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายสําหรับการควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Carrier In The Air
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แอปพลิเคชัน Carrier In The Air

หนาจอหลัก

เมนู

การกําหนดคารายสัปดาห

เปด/ปด เครองปรับอากาศทุกตัว

เพ่ิมเครองปรับอากาศ

การต้ังคาอุณหภูมิ / อุณหภูมิหองตามจริง

โหมดการทํางานปจจุบันของเครองปรับอากาศแตละตัว

เมนูยอยของเครองปรับอากาศทุกตัว

 · เพ่ิมกลุม
 · ลบกลุม
 · การต้ังคาการทํางาน
กลุมเมนูยอย

 · เลือกเครองปรับอากาศ
 · เปล่ียนชอกลุม
 · การต้ังคาการทํางาน
เมนูยอย เครองปรับอากาศ

 · การต้ังคาการทํางาน
 · เปล่ียนชอ
 · ลบเครองปรับอากาศ

เปด/ปด เครองปรับอากาศเปนกลุม

เปด/ปด เครองปรับอากาศแตละตัว

ชอกลุม

อุปกรณ AC ออฟไลน

คําอธิบายรหัสแจงเตือนขอผิดพลาด 
(ข้ึนแจงเตือน)

การต้ังคา

TH
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โหมดการทํางานและการต้ังคา

เลือกโหมดสําหรับแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

อัตโนมัติ

ทําความรอน

ทําความเย็น

โหมดพัดลม

การลดความช้ืน

ปด

เขาสูโหมดการทํางานของเครองปรับอากาศทุกตัว

เขาสูโหมดการทํางานของเครองปรับอากาศแบบเปนกลุม

เขาสูโหมดการทํางานของเครองปรับอากาศแตละตัว

มีใหเลือก 5 โหมด
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การต้ังคาในโหมดการทํางาน

แตะเพอเลือกเครองปรับอากาศ

เลือกโหมด

ต้ังคาความเร็วพัดลม

ต้ังคา Timer OFF-ON ต้ังแต 30 นาที-12 ชั่วโมง

การกําหนดคารายสัปดาห

ต้ังคาเวลา ปด-เปด

ฟเจอรพิเศษ

ต้ังคาบานเกล็ด

ต้ังคาอุณหภูมิ

อุณหภูมิภายในอาคาร

อุณหภูมิภายนอกอาคาร

ต้ังคา Timer ON 
ไดจากโหมดปดเทานั้น

โหมดปด

TH
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สูงสุด 3 กลุม
1 กลุมไดสูงสุดถึง 10 เครอง
เพ่ิมกลุม

เพ่ิมเครองปรับอากาศในกลุม

ลบเครองปรับอากาศในกลุม

การทํางานแบบเปนกลุม

MODEMODM

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual ʺPress and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL functionʺ)

02_OM_1129850204_TH.indd   1502_OM_1129850204_TH.indd   15 8/1/2564 BE   16:488/1/2564 BE   16:48



ต้ังคากําหนดการแบบรายสัปดาห

ยกเลิกกําหนดการแบบรายสัปดาห

เลือกวัน วันจันทร - วันอาทิตย

กําหนดการแบบรายสัปดาหของเครองปรับอากาศทุกตัว

กําหนดการแบบรายสัปดาหของเครองปรับอากาศแตละตัว

เลือกโปรแกรมใหทํางานดวยการเลือกท่ีกลองตัวเลือก

กําหนดการแบบ
รายสัปดาหไมไดต้ังคา

กําหนดการแบบรายสัปดาห
ต้ังคาไวแตไมทํางาน

กําหนดการแบบรายสัปดาห
ต้ังคาไวและกําลังทํางาน

เลือกเวลา เลือกโหมด

กําหนดการแบบรายสัปดาหของเครองปรับอากาศทุกตัว

TH
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การตรวจสอบการใชพลังงาน

เลือกหองสําหรับการตรวจสอบการใชพลังงาน

1 เลือกการตรวจสอบการใชพลังงาน
ต้ังคาการคํานวณคาใชจายและคาเงิน

เลือกหนาจอตรวจสอบการใชพลังงาน

สงออกขอมูลและสงตอดวยอีเมล

2 หนาจอการตรวจสอบการใชพลังงาน

 ●  การใชพลังงานที่แสดงข้ึนหนาจอเปนเพียงคาโดยประมาณเนื่องจากเปนการคํานวณข้ันพ้ืนฐาน 
บางคร้ังจึงอาจแตกตางจากผลลัพธที่วัดโดยเพาเวอรมิเตอร
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ในกรณีท่ีมีปญหา สามารถตรวจสอบไดจากเมนูชวยเหลือ

หมายเหตุ:

● ตองใหชางติดตั้งหรือผูใหบริการท่ีมีความชํานาญเปนผูติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซมและถอดอุปกรณรับสงสัญญาณไรสาย
● โปรดติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการหากอุปกรณทํางานผิดปกติ

ผาตกแตงสําหรับคลุมที่หนากากดานหนาของตัวเครองภายใน ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมผูใชสามารถ
ใชไดตามตองการ
ทําตามวิธีการติดตั้งดังตอไปนี้

1.  เปดหนากากดานหนาทําการเปดหนากากดานหนาข้ึนและดันแขนยึดที่อยูดานซายและขวา
ไปดานนอกแลวดึงเขาหาตัว ดังภาพประกอบดานลางนี้

หนากากดานหนา

2.  เตรียมผาที่คุณไดเลือกไวสําหรับการติดตั้ง
3.  สอดผาเขาไปที่ดานซายและดานขวาของหนากากดานหนาของมุมเพอทําใหผาตกแตงนั้น

เขารูปติดหวงของแถบตีนตุกแกท่ีเย็บติดขอบผาตกแตง เขากับตะขอของแถบตีนตุกแกท่ี
ยึดอยูกับหนากากดานหนา ดังภาพประกอบดานลางนี้

หวงของแถบตีนตุกแก

ผาตกแตง
ตะขอของแถบ
ตีนตุกแก
ผา

4.  สอดผาเขาไปที่ดานบนและดานลางของหนากากดานหนาติดหวงของแถบตีนตุกแกท่ีเย็บติด
ขอบผาตกแตง เขากับตะขอของแถบตีนตุกแกท่ียึดอยูกับหนากากดานหนา
ดังภาพประกอบดานลางนี้

หวงของแถบตีนตุกแก ตะขอของแถบตีนตุกแก

ผา

5.  ติดตั้งหนากากดานหนากลับเขาไปในลําดับยอนกลับกับการถอด

หมายเหตุ:
● ความตึงของผานั้นจะข้ึนอยูกับการติดตะขอและหวงของแถบตีนตุกแกรอบๆ หนากาก

ดานหนา โปรดปรับความตึง-หยอนอยางเหมาะสม

การบํารุงรักษาและอายุการใชงาน

● ทําความสะอาดเมื่อฝุนกอตัวหรือปกคลุมบนผาตกแตง
● โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษเม่ือทําความสะอาดผาตกแตง
● ทําการดูดฝุนผาตกแตงดวยหัวดูดฝุนแบบหัวแปรงออนที่ใชสําหรับทําความสะอาด

เฟอรนิเจอรหรือผามานโดยเฉพาะ

เครองดูดฝุน

● ในกรณีที่มีความสกปรกมากบนผาตกแตง โปรดซักแหงหรือซักดวยมือดวยน้ําอุนโดยแยก
ซักกับผาอนๆ (เพอหลีกเล่ียงสีตก) จากนั้นตากไวในที่รม

หมายเหตุ:
● ปด “OFF” สวิตชและทําการถอดปล๊ักเคร่ืองปรับอากาศกอนทําการถอดหนากากดานหนา

และผาตกแตง
● โปรดแนใจวาผาตกแตงนั้นแหงสนิทแลวกอนทําการติดตั้งกับหนากากดานหนา
● หามนําผาตกแตงไปใสในเคร่ืองลางจาน เคร่ืองซักผา เคร่ืองอบผา เตาอบ เตาไมโครเวฟ 

หรือใกลกับเครองกําเนิดเปลวไฟแบบเปดอนๆ

ขอควรระวัง

● หากทําความสะอาดผาตกแตงดวยการซัก อาจสงผลตอความสวยงามและการยืดหดของ
ผาตกแตง

● แนะนําใหใชเคร่ืองดูดฝุนเพ่ือกําจัดฝุนออกจากผาตกแตง

การตดิตงัผา้ตกแตง่18
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