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Original instruction

ADOPTION OF NEW REFRIGERANT
This Air Conditioner uses R410A an environmentally friendly refrigerant.

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.
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Thank you for purchasing this Toshiba air conditioner.
Please read carefully through these instructions that contain important information which complies with the “Machinery” 
Directive (Directive 2006 / 42 / EC), and ensure that you understand them.
After reading these instructions, be sure to keep them in a safe place together with the Owner’s Manual and Installation Manual 
supplied with your product.

Generic Denomination: Air Conditioner

Definition of Qualified Installer or Qualified Service Person
The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person. 
When any of these jobs is to be done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
A qualified installer or qualified service person is an agent who has the qualifications and knowledge described in the table 
below.

Agent Qualifications and knowledge which the agent must have
Qualified installer The qualified installer is a person who installs, maintains, relocates and removes the air conditioners made 

by Toshiba Carrier Corporation. He or she has been trained to install, maintain, relocate and remove the air 
conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such 
operations by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the 
knowledge related to these operations.
The qualified installer who is allowed to do the electrical work involved in installation, relocation and removal 
has the qualifications pertaining to this electrical work as stipulated by the local laws and regulations, and 
he or she is a person who has been trained in matters relating to electrical work on the air conditioners made 
by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an 
individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge 
related to this work.
The qualified installer who is allowed to do the refrigerant handling and piping work involved in installation, 
relocation and removal has the qualifications pertaining to this refrigerant handling and piping work as 
stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters 
relating to refrigerant handling and piping work on the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation 
or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been 
trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.
The qualified installer who is allowed to work at heights has been trained in matters relating to working at 
heights with the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been 
instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly 
acquainted with the knowledge related to this work.

Qualified service 
person

The qualified service person is a person who installs, repairs, maintains, relocates and removes the air 
conditioners made by Toshiba Carrier Corporation. He or she has been trained to install, repair, maintain, 
relocate and remove the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she 
has been instructed in such operations by an individual or individuals who have been trained and is thus 
thoroughly acquainted with the knowledge related to these operations.
The qualified service person who is allowed to do the electrical work involved in installation, repair, 
relocation and removal has the qualifications pertaining to this electrical work as stipulated by the local laws 
and regulations, and he or she is a person who has been trained in matters relating to electrical work on the 
air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such 
matters by an individual or individuals who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the 
knowledge related to this work.
The qualified service person who is allowed to do the refrigerant handling and piping work involved in 
installation, repair, relocation and removal has the qualifications pertaining to this refrigerant handling and 
piping work as stipulated by the local laws and regulations, and he or she is a person who has been trained 
in matters relating to refrigerant handling and piping work on the air conditioners made by Toshiba Carrier 
Corporation or, alternatively, he or she has been instructed in such matters by an individual or individuals 
who have been trained and is thus thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.
The qualified service person who is allowed to work at heights has been trained in matters relating to 
working at heights with the air conditioners made by Toshiba Carrier Corporation or, alternatively, he or she 
has been instructed in such matters by an individual or individuals who have been trained and is thus 
thoroughly acquainted with the knowledge related to this work.

Warning indications on the air conditioner unit
Warning indication Description

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote electric power supplies before servicing.

WARNING

Moving parts. 
Do not operate unit with grille removed. 
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts. 
You might get burned when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum fins of the unit. 
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before the operation, otherwise there might be the 
burst.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.
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1 Precautions for safety
The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused by not observing the description of this manual.

WARNING

General
Carefully read Owner’s Manual before starting the air conditioner. There are many important things to keep in mind 
for daily operation.
Ask for installation to be performed by the dealer or a professional. Only a qualified installer (*1) is able to install an 
air conditioner. If a non-qualified person installs an air conditioner, it may result in problems such as fire, electric 
shock, injury, water leakage, noise and vibration. 
Do not use any refrigerant different from the one specified 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.
Places where the operation sound of the outdoor unit may cause a disturbance. (Especially at the boundary line with 
a neighbour, install the air conditioner while considering the noise.)

Transportation and storage
To transport the air conditioner, wear shoes with protective toe caps, protective gloves, and other protective clothing.
To transport the air conditioner, do not take hold of the bands around the packing carton. You may injure yourself if 
the bands should break.
Before stacking the packing cartons for storage or transportation, heed the precautions written on the packing 
cartons. Failure to heed the precautions may cause the stack to collapse.
The air conditioner must be transported in stable condition. If any part of the product broken, contact your dealer.
When the air conditioner must be transported by hand, carry it by two or more people.

Installation
Only a qualified installer(*1) or qualified service person(*1) is allowed to carry out the electrical work of the air 
conditioner. Under no circumstances must this work be done by an unqualified individual since failure to carry out the 
work properly may result in electric shocks and/or electrical leaks.
After the installation work has been completed, have the installer explain about the circuit breaker positions. In the 
event that trouble has occurred in the air conditioner, set the circuit breaker to the OFF position, and contact a service 
person.
If the unit is installed in a small room, take appropriate measures to prevent the refrigerant from exceeding the limit 
concentration even if it leaks. Consult the dealer from whom you purchased the air conditioner when you implement 
the measures. Accumulation of highly concentrated refrigerant may cause an oxygen deficiency accident.
Do not install the air conditioner in a location that may be subject to a risk of expire to a combustible gas. If a 
combustible gas leaks and becomes concentrated around the unit, a fire may occur.
Use the company-specified products for the separately purchased parts. Use of non-specified products may result in 
fire, electric shock, water leakage or other trouble. Have the installation performed by a professional.
Confirm that earthing is performed correctly. 

Operation
Before opening the intake grille of the indoor unit or service panel of the outdoor unit, set the circuit breaker to the 
OFF position. Failure to set the circuit breaker to the OFF position may result in electric shocks through contact with 
the interior parts. Only a qualified installer(*1) or qualified service person(*1) is allowed to remove the intake grille of 
the indoor unit or service panel of the outdoor unit and do the work required.
Inside the air conditioner are high-voltage areas and rotating parts. Due to the danger of electric shocks or of your 
fingers or physical objects becoming trapped in the rotating parts, do not remove service panel of the outdoor unit. 
When work involving the removal of these parts is required, contact a qualified installer or a qualified service person.
Do not move or repair any unit by yourself. Since there is high voltage inside the unit, you may get electric shock 
when removing the cover and main unit.
Use of a stand more than 50 cm high to clean the filter of the indoor unit or to carry out other such jobs constitutes 
working at heights. Due to the danger of falling off the stand and injuring yourself while working at heights, this kind 
of work should not be done by unqualified individuals. When this kind of work must be carried out, do not do it yourself 
but ask a qualified installer or a qualified service person to do it for you.
Do not touch the aluminum fin of the outdoor unit. You may injure yourself if you do so. If the fin must be touched, do 
not touch it yourself but contact a qualified installer or a qualified service person.
Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit. You may fall or the objects may fall off of the outdoor 
unit and result in injury.
Do not place any combustion appliance in a place where it is directly exposed to the wind of air conditioner, otherwise 
it may cause imperfect combustion.
When the air conditioner is operated with a combustion appliance in the same place, ventilate the room sufficiently. 
Poor ventilation causes oxygen shortage.
When the air conditioner is used in a closed room, sufficiently ventilate the room. Poor ventilation causes oxygen 
shortage.
Do not expose your body to cool air directly for a long time and do not cool yourself excessively.
Doing so may result in deteriorated physical condition and ill health.
Do not insert your finger or a stick into the air intake or discharge.
Doing so may result injury as the fan is rotating at high speed inside the unit. 
Consult the shop where you purchased the air conditioner if air conditioning (cooling and heating) is not performed 
properly as a refrigerant leakage may be the cause. Confirm the repair details with a qualified service person(*1) 
when the repair includes additional charging of the refrigerant. 
Stop running the air conditioner and turn off the breaker before cleaning.
Otherwise, injury may result as the fan is rotating at high speed inside the unit.

Repairs
If there is any kind of trouble (such as when an error display has appeared, there is a smell of burning, abnormal 
sounds are heard, the air conditioner fails to cool or heat or water is leaking) has occurred in the air conditioner, do 
not touch the air conditioner yourself but set the circuit breaker to the OFF position, and contact a qualified service 
person. Take steps to ensure that the power will not be turned on (by marking “out of service” near the circuit breaker, 
for instance) until qualified service person arrives. Continuing to use the air conditioner in the trouble status may 
cause mechanical problems to escalate or result in electric shocks or other trouble.
If the fan grille is damaged, do not approach the outdoor unit but set the circuit breaker to the OFF position, and 
contact a qualified service person to have the repairs done. Do not set the circuit breaker to the ON position until the 
repairs are completed.
If there is a danger of the indoor unit’s falling, do not approach the indoor unit but set the circuit breaker to the OFF 
position, and contact a qualified installer or a qualified service person to refit the unit. Do not set the circuit breaker 
to the ON position until the unit has been refitted.
If there is a danger of the outdoor unit’s toppling over, do not approach the outdoor unit but set the circuit breaker to 
the OFF position, and contact a qualified installer or a qualified service person to have the improvements or refitting 
done. Do not set the circuit breaker to the ON position until the improvements or refitting is completed.
Do not customize the unit. Doing so may result in fire, electric shock or other trouble.

Relocation
When the air conditioner is to be relocated, do not relocate it yourself but contact a qualified installer or a qualified 
service person. Failure to relocate the air conditioner properly may result in electric shocks and/or a fire.
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CAUTION
To disconnect the appliance from the mains supply.

This appliance must be connected to the mains by means of a switch with a contact separation of at least 3 mm.

The installation fuse (all types can be used) must be used for the power supply line of this air conditioner.
Installation

Certainly lay the drain hose for perfect draining. Improper drainage may cause flooding in the house and getting 
furniture wet.
Connect the air conditioner to an exclusive power supply of the rated voltage, otherwise the unit may break down or 
cause a fire.
Confirm that the outdoor unit are fixed on the base. Otherwise, falling down of the units or other accidents may occur.

Operation
Do not use this air conditioner for special purpose such as preserving food, precision instruments, art objects, 
breeding animals, car, vessel.
Do not touch any switches with wet finger, otherwise you may get an electric shock.
If the air conditioner will not be used for a considerably long time, turn off the main switch or the circuit breaker, for 
safety.
To make the air conditioner operate in its original performance, operate it within the range of the operating 
temperature specified in the instructions. Otherwise it may cause a malfunction, or water leak from the unit.
Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not spill juice, water or any kind of liquid.
Do not wash the air conditioner. Doing so may result in electric shock.
Check whether the installation base and other equipment have become deteriorated after being used for a long time. 
Leaving them such condition may result in the unit’s falling down and causing injury. 
Do not leave flammable sprays or other flammable materials near the air conditioner, and do not spray flammable 
aerosol directly to the air conditioner. They may catch fire.
Stop running the air conditioner and turn off the breaker before cleaning.
Otherwise, injury may result as the fan is rotating at high speed inside the unit.
Ask for cleaning of the air conditioner to be performed by the dealer.
Cleaning the air conditioner in an improper manner may cause damage to plastic parts, insulation failure of electric 
parts or other parts, and result in a malfunction. In the worst case, it may result in water leakage, electric shock, 
smoke emission or fire.
Do not put a water container such as a vase on the unit.
Water intrusion into the unit may occur and it may cause deterioration of electric insulation and result in electric shock.
Do not wash air conditioners with pressure washers. 
Electric leaks may cause electric shocks or fires.

(*1) Refer to the “Definition of Qualified Installer or Qualified Service Person.”

Information on the transportation, handling and storage of the 
carton

Examples of indication on the carton

Symbol Description Symbol Description
 

Keep dry Do not drop

Fragile Do not lay down

Stacking height 
(12 cartons can be stacked in this 
case)

Do not walk on this carton

This side up Do not step

Handle with care

Other cautions Description

CAUTION

Injury possibility.
Don’t handle with packing band, or may get injured in case of broken band.

Stacking notice.

In case that cardboard boxes protrude out of pallet when stacking.
Lay a 10 mm thick plywood over the pallet.

11 cartons
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2 Part names

Indoor unit

Outdoor unit (The design varies depending on the outdoor unit. 
The following illustration shows an example.)

Knob
Knob to open / close

the suction port.
Provided in the electrical control 
box.

Earth screw

Air filter
Removes dust or trash.

(Provided on the suction port.)

Change the direction of the air 
to be discharged according to 
cool / heat mode.

Discharge louver 
of discharge port

The air in the room is sucked in 
from this port.

Suction air port

Projection of
air filter

Air intake
(Side and rear)

Panel
There is an earth screw, valves, 
and electric parts inside.

Air discharge

Piping panel

Wiring hole

Refrigerant pipe outlet
Fixing leg

3 Wired remote controller
This remote controller can control the operation of up to 8 indoor units.

Display section
In the display illustration below all the icons are shown. When the unit is in operation, 
only relevant icons will be displayed.   

When the leak breaker is turned on for the first time,  flashes on the display 
part of the remote controller. 
While this icon is flashing, the model is being automatically confirmed. 
Wait till  icon has disappeared to use the remote controller.

1 Operation mode
The selected operation mode is displayed.

2 Error display
Displayed while the protective device works or a error 
occurs.

3 SETTING display
Displayed during setup of the timer or other settings.

4 TEST run display
Displayed during a test run.

5 Timer display
When an error occurs, error code is displayed.

6 Timer mode display
The selected timer mode is displayed.

7 Louver position display
Displays louver position.

8 Swing display
Displayed during up / down movement of the louver.

9 Filter display
Reminder to clean the air filter.

10 Fan speed display
The selected fan speed mode is displayed.

11 Set temperature display
The selected set temperature is displayed.

12 Power saving mode display
Limits compressor speed (capacity) to save energy.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

Display 
section

Operation 
section

19
21 22

1

6
2

5
9

10
15

17
16 20

11

14 13 1218

(Auto)
(High)
(Med.)
(Low)

3 4 7 8
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13 UNIT No. display
Displays the number of the indoor unit selected.
Also displays error code of indoor and outdoor units.

14 Central control display
Displayed when the air conditioner is used under the 
central control in combination with a central control 
remote controller.

In case the remote controller is disabled by the central 
control system,  flashes.
The button operation is not accepted. 

Even when ON / OFF, MODE, or TEMP. button is 
pushed, and the button operation is not accepted. 
(Settings made by the remote controller vary with the 
central control mode. For details, refer to the Owner’s 
Manual of the central control remote controller.)

15 Remote controller sensor display
Displayed while the sensor of the remote controller is 
used.

16 Pre-heat display
Displayed when the heating mode is energized or 
defrost cycle is initiated.
While this icon is displayed, the indoor fan stops.

17 No function display
Displayed when the function requested is not available 
on that model.

18 Self clean operation display
Displayed during self clean operation to dry the indoor 
heat exchanger.

19 Service display

20 Operation ready display
This display appears on some models.

21 Louver Number display. 
(exapmle:01, 02, 03, 04)

22 Louver lock display
Displayed when there is a louver-locked unit in the 
group (including 1 indoor unit by 1 outdoor unit).

1

6
2

3 7 8

5
9 15

17
16

11

14 13 12

20

18

19
21 22

4

10

Operation section
Push each button to select a desired operation.

The control saves commands in memory and after the initial setting, there is no need for any additional 
settings unless changes are desired. The air conditioner can be operated by pushing the  button.

1  button (Temperature set button)
Adjusts the set point.
Select the desired set point by pushing TEMP.  
or TEMP. .

2  button (Timer set button)
Use to setup the timer.

3  button (Filter reset button)
Resets “ ” display after cleaning filter.

4  button (Test button)
Use only for service. 
(During normal operation, do not use this button.)

5  button
When the button is pushed, the operation starts, and it 
stops by pushing the button again.
When the operation has stopped, the operation lamp and 
all the displays disappear.

6 Operation lamp
Green light illuminates when unit is on.
Although it flashes when operating the protection device 
or an error occurs.

7  button (Operation mode button)
Selects desired operation mode.

8  button (Fan speed button)
Selects the desired Fan speed.

9  button (Ventilation button)
Use when a power ventilation kit (locally procured) is 
connected.

If “ ” is displayed on the remote controller when 
this button is pushed, no vent kit connected.

10  button (Power save operation)
Use to initiate power saving mode.

11  button (Unit / Louver select button)
Selects a unit number (left) and louver number (right).
UNIT: 
Selects an indoor unit when adjusting wind direction 
multiple indoor units are controlled with one remote 
controller.
LOUVER: 
Selects a louver when setting wind direction 
adjustment independently.

12  button (Swing / Louver direction 
button)
Selects automatic swing or setting the louver 
direction.

OPTION :
Remote controller sensor
Usually the temperature sensor of the indoor unit senses the 
temperature. The temperature on the surrounding of the 
remote controller can also be sensed.
For details, contact the dealer from which you have 
purchased the air conditioner.

8
6

4
3

2
5 
7

10

12

1

9 
11
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4 Correct usage
When the air conditioner is used for the first time or when the setting is changed, follow the steps below. Settings are saved in 
memory and are displayed anytime the unit is turned on by pushing the  button.

Preparation
When the circuit breaker is turned on, the partition lines are displayed on the remote controller.

* After the circuit breaker is turned on, the remote controller does not accept any commands for approx. 
1 minute, this is not a failure.

REQUIREMENT
When the air conditioner is re-powered after it has not been used for a long period, turn on the circuit breaker at least 12 hours 
before starting the air conditioner.

Start
1 Push  button.

The operation lamp illuminates, and the operation 
starts.

2 Select an operation mode with the “ ” 
button.
One push of the button, and the display changes 
in the order shown below.

3 Select fan speed with “ ” button.
One push of the button, and the display changes 
in the order shown below.

When fan is in “ Auto”, fan speed is 
adjusted based on difference between set point 
and room temperature.
In heating operation, if the room temperature is 
not heated sufficiently with speed “ Low” 
operation, select “ Med.” or “ High” 
operation.
The temperature sensor detects the return air 
temperature at the indoor unit, which differs 
from the room temperature depending on the 
installation condition.
Set point is a target of room temperature. 
(  “Auto” is not selectable in the Fan 
mode.)

4 Select the set point temperature by pushing 
the “TEMP. ” or “TEMP. ” buttons.

Stop
Push  button.
The operation lamp goes off, and the operation stops.
In the Cool, Dry, or Auto (cooling) mode, the fan runs 
for 10 minutes (or more) for self clean operation.

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 
3 2 

4

Auto Heat Dry FanCool

     Auto High Med. Low

NOTE

Auto Changeover
When in Auto Mode, the unit selects the operating mode (cooling, heating or fan only) based on the user set point 
temperature.
If the Auto mode is uncomfortable, you can select the desired conditions manually.

Cooling
If there is a demand for cooling, unit will start approximately 1 minute after mode is selected.

Heating
If there is a demand for heating, unit will start approximately 3 to 5 minutes after the mode is selected.
After the heating operation has stopped, fan may continue to run for approx. 30 seconds.
When the room temperature reaches the set temperature, the outdoor unit stops and the indoor unit fan runs at extremely 
low speed.
During defrost operation, the fan stops so that cool air is not discharged. (“ ” Pre-heat is displayed.)

When restarting the operation after stop
When the unit is attempted to restart immediately after it was stopped, the unit can not start for approx. 3 minutes this is to 
protect the compressor.

8 °C operation (For object pre-heating) 
(SDI 4series and DI 4series (RAV-SP***4AT / RAV-SM***4AT) only)

The air conditioner can control the heating temperature to about 8 °C in the heating mode.
The 8 °C heating operation requires settings with the wired remote controller. Ask the installer or dealer for the settings 
according to the installation manual of the indoor unit.

Start
1 Set the displayed temperature to 18 °C in the heating mode by pushing TEMP.  button.

2 Set the displayed temperature to 8 °C by pushing TEMP.  button for at least four seconds.

Stop
1 Set the displayed temperature to 18 °C by pushing TEMP.  button.

The air conditioner returns to the normal Heat mode. Select a desired temperature and operation mode.

NOTE
The discharged air temperature is lower than that in the normal heating operation.
The room temperature may not be heated evenly depending on the remote controller installation location.
The room temperature may not reach 8 °C depending on the room size or the installation conditions.
Setting for fan speed is available during the 8 °C heating operation.

The 8 °C heating operation is cancelled in the following cases.
When operation is stopped with  button
When another operation mode is selected with  button
When temperature setting or operation mode is changed or operation is started / stopped by the wireless remote controller 
or the central control remote controller.

When this operation mode is used, observe proper operating hours and periodic maintenance by service staff is 
recommended.
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5 Timer operation
Three timer modes are available: (Setting of up to 168 hours is enabled.)

Set
1 Push  button.

The timer mode changes with every push of the button.

 and timer display flashes.

2 Push  to select “set time”.
With every push of  button, the set time increases 
by 0.5 hr (30 minutes).
When setting a time more than 24 hours for timer 
operation, timer can be set in increments of 1 hr. 
The maximum set time is 168 hr (7 days).
The remote control displays the set time with time 
(between 0.5 and 23.5 hours) (*1) or number of days 
and time (24 hours or more) (*2) as shown below.
With every push of  button, the set time decreases 
by 0.5 hr (30 minutes) (0.5 - 23.5 hours) or 1 hr (24 - 
168 hours).

Example of remote control display
23.5 hours (*1)

34 hours (*2)

3 Push  button.
 icon disappears and time display goes on, 

and  or  icon flashes.
(When On timer is activated, time and On timer 

 are icons and other icons disappear.)

4 Cancel timer operation
Push  button.
Timer icon disappears.

NOTE
When the operation stops after the timer reached the preset 
time, the Repeat Off timer resumes the operation by 
pushing  button and stops the operation after the 
time of the timer has reached the set time.
When  is pushed while the Off timer function of the 
air conditioner is active, the indication of the timer function 
disappears and then appears again after about 5 
seconds.
This is due to normal processing of the remote controller.

Off timer : The unit stops when the set time is reached.

Repeat Off timer : The unit stops daily when the set time is reached.

On timer : The unit starts when the set time is reached.

1 

3
2 
4

shows 1 day (24 hours).

shows 10 hours. (Total 34 hours)

(Off timer) (On timer)(Repeat Off timer)

No display

Off Off On

Number of days Time

6 Adjustment of wind direction
For best cooling and heating performance, adjust the louvers (adjustment plates of up / down wind direction) 
appropriately. Cold air descends and warm air rises, so to heat a room tilt the louvers downward, and to cool a 
room tilt them horizontally.

CAUTION
Direct the louvers horizontally for cooling.
If the louvers stay pointed downward when cooling, condensation may form on the discharge port and / then drops from 
the louvers.

NOTE
If the louvers stay pointed straight out horizontally when heating, the room temperature may be unevenly 
distributed.

When the air conditioner is not working, the louvers are directed horizontally automatically.

The louvers are directed horizontally when heating begins, during defrost operation, or during the minimum 
operation after reaching the set temperature.
When a swing or louver direction setting is made at this time, the remote controller display varies with the setting, 
but the louvers stay pointed straight out horizontally.
When the air conditioner starts heating, the louvers are directed to the set direction.

For cooling (COOL)
Direct the louvers horizontally.

For heating (HEAT)
Direct the louvers downward.
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How to set up the louver direction
1 Push  during operation.

The louver direction changes for every push of the 
button.

In HEAT operation
Direct the louver (adjustment plate of up / down wind 
direction) downward. If directing at horizontally, hot air 
may not come to the foot.

In COOL / DRY operation
Direct the louver (adjustment plate of up / down wind 
direction) horizontally. If directing it downward, the dew 
may form on the surface of the air discharge port and 
may drop down.

In FAN operation
Select a desired louver direction.

How to start swinging
1 Push , set the louver (adjustment plate 

of up / down wind direction) direction to the 
lowest position, and then push  again.
SWING  is displayed and the up / down louver 
direction is automatically selected.

Display during swinging

How to stop swinging
1 Push  at a desired position while the 

louver is swinging.
When  is pushed after that, wind 
direction can be set again from the highest 
position.

Display when swinging is stopped

In this case, push  again two seconds later.
In Cool / Dry operation, the louver does not stop 
as it directs downward. If stopping the louver as 
it directs downward during swing operation, it 
stops after moving to the third position from the 
highest position.

Display when stopping the swing

1
Unit select button

Initial setup

Initial setup

Initial setup

* However, even if  is pushed while the 
louver is swinging, the louver position is 
displayed as follows and highest position of the 
louver may not be selected.

Repeat

Fan / Heat
operation

Cool / Dry
operation

Fan / Heat
operation

Cool / Dry
operation

Unit select button
When multiple indoor units are controlled with one 
remote controller, louver direction can be set for 
each indoor unit by selecting individually.
To set louver direction individually, push  
button to display an indoor unit number in the control 
group. Then set the wind direction of the displayed 
indoor unit.
When no indoor unit number is displayed, all indoor 
units in the control group can be controlled 
simultaneously.
Each time  button is pushed, the display 
changes as follows:

How to set louver wind 
direction individually

1 Select an indoor unit to be set by pushing 
 (left side of the button) during 

operation.
The indoor unit number changes each time you 
push the button.

* When no unit number is displayed, all indoor units 
are selected.

2 Select a louver you want to adjust change by 
pushing  (right side of the button).

Each time you push the button, the display on 
the left of the remote controller changes as 
follows:

* When no louver number is displayed, all four louvers 
are selected.

3 Determine wind direction of the selected 
louver by pushing .

Each time you push the button, the display 
changes as follows:

* During COOL (DRY) mode, (4) and (5) are not 
displayed.

Not 
display

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

Not 
display

1-1 1-2 1-3

1-4

Not 
display

Louver No.

03

01

0204

Refrigerant 
pipe

Drain pipe

Electrical control box

(1) (2) (3) (4)

(7) (6) (5)

UNIT No. UNIT No. UNIT No. 

UNIT No. 
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7 Power saving mode
The power saving mode saves energy by limiting the maximum current which will effect cooling capacity that the unit can 
generate.

Push  button during operation.
The air conditioner enters power saving mode.

 appears on the display.

Power saving mode will stay in effect until it is 
cancelled.
To cancel the power saving mode, push  
button again.

 disappears.

To configure the power saving mode settings

1 Push  button for at least four seconds when the air conditioner is not working.
, symbol, and numbers flash.

2 Push  (left side of the button) to select an indoor unit to be set.
Each time the button is pushed, UNIT No. change as follows:

3 Push  buttons, to adjust the power  
saving mode setting.

Each push of the button changes the power level by 
1 % within the range from 100 % to 50 %.
The factory default is 75 %.

4 Push  button.

5 Push  button to complete the setting.

NOTE
When other electric appliances are used at the same time, to avoid triggering the circuit breaker, power saving mode is 
recommended. Of course power saving mode can be used to save energy as well.
Power saving mode consumes less energy, but may not cool the room as much as normal mode. (The maximum current is 
limited to approximately 75 % (factory default) of the normal mode.)
Even when operation start / stop, operation mode change, or power reset is performed during the power saving mode, the 
power saving mode is retained until the next operation.

4 

3
1

5 2

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

The fan of the selected unit runs.

Setting of power level in 
power saving mode

8 Self clean mode
This function is provided to dry the inside of the indoor unit by the FAN operation after running the cooling 
/ dry / AUTO (cooling) mode to keep the indoor unit clean.

The self clean time varies with the cooling / dry / Auto (cooling) operation time as follows.
 

“ ” is displayed on the remote controller during self clean operation.

To stop self clean forcibly, push  button twice in succession.

CAUTION
The fan continues to run even after  button is pushed to stop operation in some modes. 
This is normal because the self clean mode is in progress.
The louvers open slightly and are directed horizontally during self clean, and they close when the self clean is 
completed.
The operation lamp (LED) does not light during the self clean mode (function).
The self clean mode (function) cannot clean the room or remove the already existing mold and dust inside the indoor 
unit.
To cancel the self clean function, consult the dealer.

Cooling / dry / Auto (cooling) operation time self clean time

Less than 10 minutes No self clean operation

10 minutes to less than 1 hour 1 hour

More than 1 hour 2 hours

1115350203 EN TH.indb   101115350203 EN TH.indb   10 03/27/14   9:47 AM03/27/14   9:47 AM



21-EN 22-EN

– 11 –

9 Advanced settings

How to set up swing type

1 Push  for at least four seconds when 
the air conditioner is not working.

, symbol, and numbers flash.

2 Select an indoor unit to be set by pushing 
 (left side of the button).

Each time you push the button, unit numbers 
change as follows:

The fan of the selected unit runs and the louvers 
start swinging.

3 Select a swing type by pushing
buttons.

 

CAUTION
Do not set the swing setup code to “0000”.
(This setting may cause a failure of the louvers.)

4 Push the  button.

5 Push the  button to finish the setting.

2145

3

Swing setup code Swing of louvers

0001 Standard swing
(Factory default)

0002 Dual swing

0003 Cycle swing

Not 
display

1-1

Swing setup code

Standard swing
All four louvers swing simultaneously at the same 
angle.

Dual swing
Adjoining louver alternately swing horizontally and 
downward.

Cyclic swing (Recommended for cooling)
All four louvers swing at different times like waves.

Swing

Horizontal

Downward
Downward

Horizontal

Downward
Downward

Horizontal

Horizontal

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 

1-4
UNIT No. 
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Setting the louver lock
1 Push and hold the  button (right side of 

the button) for at least 4 seconds while 
running is stopped.

 blinks.

When no unit number is displayed, all units are 
selected.

2 Push the  button (left side of the button) 
to select a unit.
The unit number changes each time you push the 
button.

The fan of the selected unit runs, and the louver 
swings.

3 Push the     buttons to 
display the number of the louver to fix its 
direction.
The selected louver swings.

4 Push the   buttons to select the 
direction of the louver you do not want to 
swing.

* If (4) or (5) is selected, condensation may occur 
during cooling.

5 Push the  button to confirm the setting.
When the setting is confirmed, the  mark lights 
up.
(To set the louver lock of another unit, repeat from 
Step 2. To set another louver lock of the same unit, 
repeat from Step 3.)

6 Push the  button to finish the setting.

* F1 appears in the CODE No. section on the 
remote controller. This indicates that the louver 
01 shown in the following figure is selected.

NOTE
Even in louver lock mode, the louver temporarily 
moves in the following cases:

When the air conditioner is stopped

UNIT  LOUVER

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

0001 - 0005 
(Louver position 
code)

Louver No.

03

01

0204

Refrigerant 
pipe

Drain pipe

Electrical control box

Releasing the louver lock
Set “0000” in Step 4 of “Setting the louver lock”.
The  mark disappears. 

* Steps 1 - 3 and 5, 6 of “Setting 
the louver lock” also apply to 
releasing the lock.

Adjusting the horizontal direction
1 Push and hold the  and    buttons

for at least 4 seconds while running is  
stopped.

 blinks.
“01” appears in CODE No.

2 Push the  button (left side of the button) 
to select a unit
The unit number changes each time you push the 
button.

The fan of the selected unit runs, and the louver 
swings.

3 Push the    buttons to change the  
CODE No. to “45”.

4 Push the    buttons to select a direction. 

5 Push the  button to check the settings.
The indicator stops blinking and stays lit, and the 
settings are confirmed.

6 Push  button to finish the setting.
* If the cold draft position is selected, the ceiling 

smudging reduction effect will be reduced.

Direction SET 
DATA Direction setting

“0000” Smudging reduction position
(reduces ceiling smudging)

“0002”

Cold draft position
(Less directly expose your body to 

cool air)
(factory default)

0000SET DATA

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

No
display

1-1
UNIT No. 

1-2
UNIT No. 

1-3
UNIT No. 

1-4
UNIT No. 

1115350203 EN TH.indb   121115350203 EN TH.indb   12 03/27/14   9:47 AM03/27/14   9:47 AM



25-EN 26-EN

– 13 –

10Maintenance
WARNING

Cleaning the air filter and other parts of the air filter involves dangerous work in high places, so be sure 
to have a qualified installer or qualified service person to do it.
Do not attempt it by yourself.
After the cooling or dry auto (cooling) operation has finished, the dry operation is performed and the fan 
starts running. When cleaning the unit, stop the drying operation forcibly and turn off the circuit breaker 
to avoid electric shock.

Cleaning air filters
Clogged air filters will reduce the cooling and heating performance.

(1) If “ ” is displayed on the remote controller, clean the air filters.
(2) When the cleaning of air filters has been completed, push  button.

“ ” disappears. 

When the unit will not be used for a long time
1. Perform the fan operation for a couple of hours to dry inside.
2. Press  on the remote controller to stop running, and turn off the circuit breaker.
3. Clean the air filters and reinstall them.

Before the cooling season
Clean the drain pan

Contact the dealer where you purchased the product.
(Drain does not work if the drain pan or vent is clogged. In some cases the drain may overflow and wet the wall or floor. Be 
sure to clean the drain pan before the cooling season.)

(1)

(2)

Check periodically
If the unit is used for a long time, parts may deteriorate and cause malfunction or bad drainage of dehumidified water 
depending on the heat, humidity, or dust.
In addition to the usual maintenance, it is recommended that you have the unit checked and maintained by the dealer where 
you purchased it.

NOTE
For environmental conservation, it is strongly recommended that the indoor and outdoor units of the air conditioner in 
use be cleaned and maintained regularly to ensure efficient operation of the air conditioner.
When the air conditioner is operated for a long time, periodic maintenance (once a year) is recommended. 
Furthermore, regularly check the outdoor unit for rust and scratches, and remove them or apply rustproof treatment, if 
necessary.
As a general rule, when an indoor unit is operated for 8 hours or more daily, clean the indoor unit and outdoor unit at 
least once every 3 months. Ask a professional for this cleaning / maintenance work.
Such maintenance can extend the life of the product though it involves the owner’s expense.
Failure to clean the indoor and outdoor units regularly will result in poor performance, freezing, water leakage, and even 
compressor failure.

Maintenance List
Part Unit Check (visual / auditory) Maintenance

Heat exchanger Indoor / outdoor Dust / dirt clogging, scratches Wash the heat exchanger when it is clogged.

Fan motor Indoor / outdoor Sound Take appropriate measures when abnormal sound 
is generated.

Filter Indoor Dust / dirt, breakage Wash the filter with water when it is contaminated.
Replace it when it is damaged.

Fan Indoor
Vibration, balance
Dust / dirt, appearance

Replace the fan when vibration or balance is 
terrible.
Brush or wash the fan when it is contaminated.

Air intake / discharge 
grilles Indoor / outdoor Dust / dirt, scratches Fix or replace them when they are deformed or 

damaged.

Drain pan Indoor Dust / dirt clogging, drain 
contamination

Clean the drain pan and check the downward slope 
for smooth drainage.

Ornamental panel, 
louvers Indoor Dust / dirt, scratches Wash them when they are contaminated or apply 

repair coating.

Exterior Outdoor Rust, peeling of insulator
Peeling / lift of coat Apply repair coating.
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11Troubleshooting
Check the points described below before requesting repair.

If there is something unusual even after checking the above, stop running the unit, turn off the circuit breaker, and inform the 
dealer where you purchased the product of the product number and symptom. Do not attempt to repair the unit by yourself as 
doing so is dangerous. If the check indicator ( , , , etc.) is displayed on the remote controller LCD, inform the dealer 
of its content as well.

If any of the following occur, stop running the unit immediately, turn off the circuit breaker, and contact the dealer where you 
purchased the product.

The switch does not work properly.
The circuit breaker often blows out.
You unintentionally put a foreign object or water inside.
The unit cannot be run even after the cause of the protective device activation is removed.
Other unusual conditions are found.

Symptom Cause

It 
is

 n
ot

 a
 m

al
fu

nc
tio

n.

Outdoor unit

White, misty, cold air or water comes out

Sometimes the noise of air leaking is heard.
A noise is heard when the power is turned 
on.

The fan of the outdoor unit is automatically stopped and 
defrosting is performed.
The solenoid valve works when defrosting starts or stops.
The outdoor unit is preparing for running.

Indoor unit

Sometimes a swishing is heard.

A clacking sound is heard.

Discharged air smells unusual.

The fan continues running even after the 
unit operation is stopped.

When the unit starts running, during operation, or 
immediately after the unit stops running, a sound such as 
water flowing may be heard, or the operation sound may 
become louder for a couple of minutes immediately after 
the unit starts running. This is the sound of the refrigerant 
flowing or the dehumidifier draining.
This is a sound generated when the heat exchanger, etc. 
expands and contracts slightly due to temperature 
change.
Various smells from the walls, carpet, clothes, cigarette, 
cosmetics, etc. adhere to the air conditioner.
The fan keeps running to self clean operation the heat 
exchanger during drying.

?derrucco tuokcalb a saHnur ton seod tinu ehT
Has the circuit breaker blown?
Has the protective device been activated? (The operation 
indicator and  on the remote controller are blinking.)

C
he

ck
 a

ga
in

.

The room does not cool down or warm up.

Is the air intake or discharge of the outdoor unit clogged?
Is a door or window open?
Is the air filter clogged with dust?
Is the air volume set to “Low”? Or is the operation mode 
set to “Fan”?
Is the setup temperature appropriate?

Confirmation and check
When an error occurred in the air conditioner, an error code 
and indoor UNIT No. appear on the display part of the remote 
controller.
The error code is only displayed during the operation.
If the display disappears, operate the air conditioner 
according to the following “Confirmation of error log” for 
confirmation.

Confirmation of error log
When an error occurred on the air conditioner, the error log 
can be confirmed with the following procedure. (The error log 
is stored in memory up to 4 errors.)
The log can be confirmed from both operating status and stop 
status.

1 When  and  buttons are pushed at the 
same time for 4 seconds or more, the 
following display appears.
If  is displayed, the mode enters in the 
error log mode.

[01: Order of error log] is displayed in CODE No..
[Error code] is displayed in CHECK.
[Indoor unit address in which an error occurred] is 
displayed in Unit No.

.

2 Every pushing of  button used to set 
temperature, the error log stored in memory 
is displayed in order.
The numbers in CODE No. indicate CODE 
No. [01] (latest)  [04] (oldest).

REQUIREMENT
Do not push  button because all the error log of the indoor 
unit will be deleted.

3 After confirmation, push  button to return 
to the usual display.

Error code Indoor UNIT No. in 
which an error occurred

3

2

1
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12Operations and performance
Check before running
Check whether the earth wire is cut or disconnected.
Check whether the air filter is installed.
Turn on the circuit breaker 12 hours or more before starting 
operation.

3 minutes protection function
3-minutes protection function prevents the air conditioner 
from starting for initial 3 minutes after the main power switch 
/ circuit breaker is turned on for re-starting the air conditioner.

Power failure
Power failure during operation will stop the unit completely.

To restart the operation, push the ON / OFF button on the 
remote controller.
Lightning or a wireless car telephone operating nearby 
may cause the unit to malfunction. Turn off the main power 
switch or circuit breaker and then turn them on again. Push 
the ON / OFF button on the remote controller to restart.

Defrosting operation
If the outdoor unit is frosted during the heating operation, 
defrosting starts automatically (for approximately 2 to 10 
minutes) to maintain the heating capacity.

The fans in both indoor and outdoor units will stop during 
the defrosting operation.
During the defrosting operation, the defrosted water will be 
drained from the bottom plate of the outdoor unit.

Heating capacity
In the heating operation, the heat is absorbed from the 
outside and brought into the room. This way of heating is 
called heat pump system. When the outside temperature is 
too low, it is recommended to use another heating apparatus 
in combination with the air conditioner.

Protective device
Stops operation when the air-conditioner is overloaded.
If the protective device is activated, the unit stops running, 
and the operation indicator and check indicator on the 
remote controller blink.

If the protective device is activated
Turn off the circuit breaker and perform a checkup.
Continued running may cause a malfunction.
Check whether the air filter is installed. If not, the heat 
exchanger may be clogged with dust and water leakage 
may occur.

During cooling
The air intake or discharge of the outdoor unit is clogged.
Strong wind continuously blows against the discharge of 
the outdoor unit.

During heating
The air filter is clogged with a large amount of dust.
The air intake or discharge of the indoor unit is clogged.

Do not turn off the circuit breaker
During the air-conditioning season, leave the circuit breaker 
turned on, and use the ON / OFF key on the remote 
controller.

Attention to snowfall and freeze on the 
outdoor unit
In snowy areas, the air intake and air discharge of the 
outdoor unit are often covered with snow or frozen up.
If snow or freeze on the outdoor unit is left as it is, it may 
cause machine failure or poor warming.
In cold areas, pay attention to the drain hose so that it 
perfectly drains water without water remaining inside for 
freeze prevention. If water freezes in the drain hose or 
inside the outdoor unit, it may cause machine failure or 
poor warming.

Air conditioner operating conditions
For proper performance, operate the air conditioner under the following temperature conditions:

If air conditioner is used outside of the above conditions, safety protection may work.

Cooling operation

Outdoor temperature : –15 °C to 43 °C (Dry bulb temp.)

Room temperature : 21 °C to 32 °C (Dry bulb temp.), 15 °C to 24 °C (Wet bulb temp.)

[CAUTION] Room relative humidity – less than 80 %. If the air conditioner operates in excess of this 
figure, the surface of the air conditioner may cause dewing.

Heating operation
Outdoor temperature : –15 °C to 15 °C (Wet bulb temp.)

Room temperature : 15 °C to 28 °C (Dry bulb temp.)

13 Installation
Do not install the air conditioner in the following places

Do not install the air conditioner in any place within 1 m from a TV, stereo, or radio set. If the unit is installed in such place, 
noise transmitted from the air conditioner affects the operation of these appliances.
Do not install the air conditioner near a high frequency appliance (sewing machine or massager for business use, etc.), 
otherwise the air conditioner may malfunction.
Do not install the air conditioner in locations where iron or other metal dust is present. If iron or other metal dust adheres to 
or collects on the interior of the air conditioner, it may spontaneously combust and start a fire.
Do not install the air conditioner in a humid or oily place, or in a place where steam, soot, or corrosive gas is generated.
Do not install the air conditioner in a salty place such as seaside area.
Do not install the air conditioner in a place where a great deal of machine oil is used.
Do not install the air conditioner in a place where it is usually exposed to strong wind such as in seaside area.
Do not install the air conditioner in a place where sulfureous gas generated such as in a spa.
Do not install the air conditioner in a vessel or mobile crane.
Do not install the air conditioner in an acidic or alkaline atmosphere (in a hot-spring area or near a chemicals factory, or in a 
place subject to combustion emissions). Corrosion may be generated on the aluminum fin and copper pipe of the heat 
exchanger.
Do not install the air conditioner near an obstacle (air vent, lighting equipment, etc.) that disturbs discharge air. (Turbulent 
airflow may reduce the performance or disable devices.)
Do not use the air conditioner for special purposes such as preserving food, precision instruments, or art objects, or where 
breeding animals or growing plants are kept. 
(This may degrade the quality of preserved materials.)
Do not install the air conditioner over an object that must not get wet. (Condensation may drop from the indoor unit at a 
humidity of 80 % or more or when the drain port is clogged.)
Do not install the air conditioner in a place where an organic solvent is used.
Do not install the air conditioner near a door or window subject to humid outside air. 
Condensation may form on the air conditioner.
Do not install the air conditioner in a place where special spray is used frequently.

Be careful with noise or vibrations
Do not install the air conditioner in a place where noise by outdoor unit or hot air from its air discharge annoys your neighbors.
Install the air conditioner on a solid and stable foundation so that it prevents transmission of resonating, operation noise and 
vibration.
If one indoor unit is operating, some sound may be audible from other indoor units that are not operating.
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14Specifications

* Under 70 dBA

Model
Sound power level (dBA) Weight (Kg)

Main unit (Ceiling panel)Cooling Heating
RAV-SM564UTP Series * * 20 (4.2)

RAV-SM804UTP Series * * 20 (4.2)

RAV-SM1104UTP Series * * 24 (4.2)

RAV-SM1404UTP Series * * 24 (4.2)

RAV-SM1604UTP Series * * 24 (4.2)
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คําแนะนําเบ้ืองตน

การเลือกใชสารทําความเย็นชนิดใหม

เคร่ืองปรับอากาศน้ีใชน้ํายา R410A ซึ่งเปนสารทําความเย็นที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงาน
อุปกรณน้ี เวนแตไดรับการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณจากผูที่รับผิดชอบตอความปลอดภัย
ของบุคคลน้ันได
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ขอบคุณที่เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ TOSHIBA
โปรดอานคําแนะนําตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญซ่ึงตรงตาม “Machinery” Directive (Directive 2006/42/EC) อยางละเอียดถ่ีถวน 
และโปรดปฏิบัติตามขอมูลดังกลาว
หลังจากอานแลว โปรดแนใจวาไดเก็บคูมือการใชงานน้ีพรอมกับคูมือติดต้ังซึ่งแนบมาพรอมกับผลิตภัณฑของทานไวในที่ปลอดภัย

ชื่อสามัญ : เคร่ืองปรับอากาศ

คําจํากัดความของผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ

เคร่ืองปรับอากาศตองไดรับการติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม และถอดร้ือโดยผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความ
ชํานาญ เมื่อตองดําเนินการใดๆ เหลาน้ี โปรดรองขอใหผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญดําเนินการให 
ผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญหมายถึง ผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติและความรูตามที่อธิบายไวในตาราง
ดานลางน้ี

ตัวแทน ความชํานาญและความรูที่ตัวแทนจะตองมี

ผูติดต้ังที่มี
ความชํานาญ

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศโดยใชเครื่องมือ
ของโตชิบา ผูติดต้ังจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดย
โตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับ
การอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดต้ัง การยายตําแหนง และการถอด
จะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับ
การฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง 
ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยว
กับการปฏิบัติงานน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทางในการติดต้ัง การยายตําแหนง และ
การถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและการตอทอทางตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนด
และกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทางของ
เครื่องปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติ
งานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานที่ความสูงกับเคร่ือง
ปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
ดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

ชางบริการที่มี
ความชํานาญ

• ชางบริการที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศ
โดยใชเครื่องมือของโตชิบา ชางบริการจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และ
ถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําใน
การปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดต้ัง การซอมแซม การยาย
ตําแหนง และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน 
และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน 
หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรู
ความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทางที่เกี่ยวกับการติดต้ัง การ
ซอมแซม การยายตําแหนง และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทาง
ตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงานกับสาร
ทําความเย็นและทอทางของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการ
น้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานน้ี

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานบนท่ีสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานบนท่ีสูงกับเคร่ือง
ปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการที่มีความชํานาญน้ันไดรับคําแนะนํา
ในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

 ■ สัญลักษณคําเตือนของตัวเคร่ืองปรับอากาศ

สัญลักษณคําเตือน คําอธิบาย

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Disconnect all remote 

electric power supplies 

before servicing.

คําเตือน

อันตรายจากไฟฟาช็อต

ปลดการเช่ือมตอจากแหลงจายกําลังไฟทั้งหมดกอนการบํารุงรักษา

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

คําเตือน

ช้ินสวนท่ีเคลื่อนไหวได
หามใชงานเคร่ืองปรับอากาศหากไมไดปดตะแกรงชองลม
ใหปดเคร่ืองกอนการบํารุงรักษา

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

ขอควรระวัง

สวนท่ีมีอุณหภูมิสูง
ทานอาจรูสึกรอนมากเมื่อเคล่ือนยายช้ินสวนดังกลาว

CAUTION

Do not touch the aluminum 

fins of the unit.

Doing so may result in injury.

ขอควรระวัง

หามสัมผัสที่ครีบอะลูมิเนียมของเคร่ืองปรับอากาศ
การทําเชนน้ันอาจไดรับบาดเจ็บ

CAUTION

BURST HAZARD

Open the service valves before 

the operation, otherwise there 

might be the burst.

ขอควรระวัง

อันตรายจากการระเบิด

ใหเปดวาลวบริการกอนเปดใชงานเคร่ือง มิฉะน้ัน อาจเกิดการระเบิด
ขึ้นได
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1 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
ผูผลิตไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้

 คําเตือน

ทั่วไป

• อานคูมือการใชงานใหละเอียดกอนเร่ิมใชเครื่องปรับอากาศ มีหลายส่ิงที่สําคัญตองระลึกไวในระหวางใชงานประจําวัน
• ใหผูแทนจําหนายหรือผูติดต้ังมืออาชีพดําเนินการติดต้ัง ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) เทาน้ันจึงจะสามารถติดต้ังเครื่อง

ปรับอากาศได หากผูไมมีความชํานาญติดต้ังเอง อาจกอใหเกิดปญหา เชน ไฟไหม ไฟดูด การบาดเจ็บ น้ําร่ัวซึม เสียงรบกวน 
และการส่ันสะเทือนได

• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางจากที่ระบุไวในการเติมหรือเปล่ียน มิฉะน้ัน อาจทําใหมีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นใน
วงจรการทําความเย็น ซึ่งอาจทําใหผลิตภัณฑน้ีทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได

• การทํางานของตัวเคร่ืองภายนอกอาจสรางเสียงรบกวน (โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตอกับเพ่ือนบาน จึงควรพิจารณาเสียงรบกวน
ในขณะติดต้ังเครื่องดวย)

การเคล่ือนยายและจัดเก็บ

• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง ตองสวมใสรองเทาที่ปกปดน้ิวเทา สวมถุงมือปองกัน และสวมใสเคร่ืองแตงกายปองกันอ่ืนๆ
• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง หามจับถือที่สายรัดกลองผลิตภัณฑ ทานอาจบาดเจ็บไดหากสายขาด
• กอนวางซอนกลองผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บหรือเคล่ือนยาย โปรดอานคําแนะนําที่ระบุไวบนกลองใหละเอียด การไมปฏิบัติตาม

คําแนะนําเหลาน้ันอาจทําใหกองของกลองผลิตภัณฑลมลงมาได
• เคร่ืองปรับอากาศตองเคล่ือนยายในสภาพสมบูรณ หากสวนใดสวนหน่ึงของผลิตภัณฑเสียหาย โปรดติดตอผูแทนจําหนาย
• เมื่อตองเคล่ือนยายเคร่ืองปรับอากาศดวยมือ ตองใชคนอยางนอยสองคน

การติดต้ัง

• การดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟากับเคร่ืองปรับอากาศตองกระทําโดยผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือชางบริการที่มีความ
ชํานาญ (*1) เทาน้ัน ผูที่ไมมีความชํานาญไมสามารถดําเนินการเองได เพราะการดําเนินการท่ีไมเหมาะสมอาจกอใหเกิด
ไฟฟาดูดและ/หรือไฟฟาร่ัวได

• ภายหลังเสร็จสิ้นการติดต้ัง ใหผูติดต้ังชี้แจงเกี่ยวกับตําแหนงสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา หากเกิดปญหาขึ้นในเคร่ืองปรับ
อากาศ ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการ

• หากติดต้ังเคร่ืองในหองขนาดเล็ก จะตองเติมสารทําความเย็นในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกินคาจํากัดความเขมขน 
มิฉะน้ันอาจเกิดการร่ัวซึมได ปรึกษาผูแทนจําหนายท่ีทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศน้ีเมื่อทานตองการคํานวณปริมาณสารทํา
ความเย็น การสะสมของสารทําความเย็นที่มีความเขมขนสูงอาจกอใหเกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจน 

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่อาจเส่ียงตอการสัมผัสกับกาซไวไฟ หากกาซร่ัวและสะสมอยูรอบเคร่ือง อาจเกิดไฟไหม
ได

• ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทระบุเปนช้ินสวนอะไหลเทาน้ัน การใชผลิตภัณฑที่ไมไดระบุไวอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด 
น้ําร่ัวซึม หรือปญหาอ่ืนๆ ได และตองใหผูเชี่ยวชาญเปนผูติดต้ังให

• ตองแนใจวาไดตอสายดินอยางถูกตอง

การใชงาน

• กอนเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก ตองโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF มิฉะน้ันอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรกับช้ินสวนภายในผานหนาสัมผัสได ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ 
(*1) หรือชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) เทาน้ันที่จะเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟา
ของตัวเคร่ืองภายนอกและปฏิบัติงานที่ตองการได

• ภายในเคร่ืองปรับอากาศมีไฟฟาแรงสูงและมีช้ินสวนท่ีกําลังหมุน หามถอดแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะ
อาจเกิดอันตรายจากไฟฟาดูดน้ิวมือหรือสวนตางๆ ของรางกายอาจติดเขาไปในช้ินสวนท่ีกําลังหมุน เมื่อมีความจําเปนที่จะ
ตองถอดช้ินสวนเหลาน้ีออกมา โปรดติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญ

• อยาเคล่ือนยายหรือซอมเคร่ืองปรับอากาศดวยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟาแรงสูงภายในเคร่ือง ทานอาจถูกไฟฟาดูดขณะถอด
ฝาครอบ

• ใชบันไดที่สูงกวา 50 เซนติเมตร ในการทําความสะอาดแผนกรองอากาศของตัวเคร่ืองภายในหรือทํางานอ่ืนๆ ที่อยูบนท่ีสูง 
เนื่องจากผูไมมีความชํานาญอาจเกิดอันตรายจากการตกบันไดและบาดเจ็บจากการทํางานบนท่ีสูง เมื่อตองทํางานเชนน้ันจึง
ไมควรทําดวยตนเอง แตควรติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนผูทําให

• อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจจะทําใหไดรับบาดเจ็บได
• อยาปนขึ้นไปหรือวางส่ิงของไวดานบนของตัวเคร่ืองภายนอก ตัวทานหรือส่ิงของอาจตกลงมาจากตัวเคร่ืองทําใหไดรับบาดเจ็บ

ได
• อยาวางอุปกรณที่มีการเผาไหมใดๆ ไวในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง มิฉะน้ันอาจเกิดการเผาไหมที่

ไมสมบูรณ
• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศทํางานในสถานท่ีเดียวกับอุปกรณที่มีการเผาไหมอ่ืน ควรใหอากาศถายเทไดดีเพียงพอ หากอากาศ

ถายเทไดไมดีอาจทําใหขาดออกซิเจนได
• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศในหองปด ควรใหหองถายเทอากาศไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเทไดไมดีจะทําใหขาดออกซิเจน
• อยาใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานาน และอยาใหรางกายเย็นเกินไป อาจทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมและเจ็บ

ปวย
• หามสอดน้ิวหรือไมเขาไปในชองดูดอากาศเขาหรือชองดูดอากาศออก เพราะอาจไดรับบาดเจ็บไดเนื่องจากพัดลมหมุนดวย

ความเร็วสูง
• ปรึกษารานคาที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหากเคร่ืองปรับอากาศทําความเย็นไดไมดีซึ่งอาจเกิดจากสารทําความเย็นร่ัว 

ตรวจสอบขอมูลการซอมกับชางบริการใหแนใจเมื่อมีการเรียกเก็บคาสารทําความเย็นเพิ่มเติม
• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนการทําความสะอาด มิฉะน้ันอาจไดรับบาดเจ็บ

เนื่องจากพัดลมหมุนดวยความเร็วสูงภายในตัวเคร่ือง

การซอม

• หากเกิดปญหาใดๆ ขึ้น (เชน เมื่อปรากฏสัญลักษณขอผิดพลาด ไดกลิ่นไหม ไดยินเสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไมทํา
ความเย็น หรือน้ําร่ัว) ในเคร่ืองปรับอากาศ อยาสัมผัสเครื่องปรับอากาศเอง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่
ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการที่มีความชํานาญ ทําอยางใดอยางหนึ่งใหแนใจวาเคร่ืองจะไมถูกเปดขึ้น (เชน เขียนวา 
“เคร่ืองเสีย” ไวใกลกับเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา) จนกวาชางจะมาถึง การใชเครื่องในสภาพท่ีมีปญหาตอไปอาจทําใหกลไก
การทํางานของเคร่ืองเกิดปญหาเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดไฟฟาดูดหรือปญหาอ่ืนๆ ได

• หากชองพัดลมเสียหาย อยาเขาใกลตัวเคร่ืองภายนอก ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอ
ใหชางบริการที่มีความชํานาญมาซอม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะซอมเรียบรอยแลว

• หากตัวเคร่ืองภายในตกลงมา อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอ
ผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญมาติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวา
จะติดต้ังใหมเรียบรอยแลว

• หากตัวเคร่ืองภายนอกลมลง อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอ
ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือชางบริการที่มีความชํานาญมาแกไขหรือติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะแกไขหรือติดต้ังใหมเรียบรอยแลว

• อยาปรับแตงเครื่องเอง เพราะอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือปญหาอ่ืนๆ ได

การยายตําแหนง

• เมื่อจะยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศ อยายายตําแหนงดวยตนเอง ใหติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญ การยาย
ตําแหนงที่ไมเหมาะสมอาจทําใหไฟฟาดูดและ/หรือเกิดไฟไหมได
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 ■ ขอมูลเก่ียวกับการเคล่ือนยาย การจับถือ และการจัดเก็บกลองผลิตภัณฑ

ตัวอยางสัญลักษณบนกลอง

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย

เก็บในท่ีแหง หามทําตก

แตกงาย หามวางนอน

11 cartons การวางซอน
(กรณีน้ีซอนได 12 ช้ัน)

หามเดินบนกลอง

หงายดานน้ีขึ้น หามเหยียบ

จับถือดวยความระมัดระวัง

ขอควรระวังอื่นๆ ความหมาย

ขอควรระวัง

อาจเกิดการบาดเจ็บ
อยาจับถือที่สายรัดกลอง อาจเกิดการบาดเจ็บถาสายขาด

คําแนะนําในการวางซอน

ถากลองกระดาษย่ืนออกมานอกแทนวางขณะวางซอน
ควรรองดวยไมอัดหนา 10 มม. บนแทนวาง

 ขอควรระวัง

ถอดปล๊ักอุปกรณจากแหลงจายไฟหลัก

• อุปกรณน้ีตองตอกับแหลงจายไฟหลักดวยสวิตชซึ่งมีระยะหางหนาสัมผัสขั้วตออยางนอย 3 มม.

สายไฟของแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศนี้ตองใชฟวสในการติดต้ัง (ใชไดทุกชนิด)

การติดต้ัง

• วางทอน้ําท้ิงใหถูกตองเพื่อใหระบายน้ําไดดี การระบายน้ําที่ไมดีอาจทําใหน้ําขังและทําใหเฟอรนิเจอรเปยก
• ตอเคร่ืองปรับอากาศเขากับแหลงจายไฟท่ีมีแรงดันตามท่ีกําหนด มิฉะน้ันเคร่ืองอาจเสียหรือทําใหเกิดไฟไหม
• แนใจวาตัวเคร่ืองภายนอกยึดอยูกับฐาน มิฉะน้ันเคร่ืองอาจลมลงหรืออาจเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ

การใชงาน

• อยาใชเคร่ืองปรับอากาศน้ีผิดวัตถุประสงค เชน ใชเก็บอาหาร เครื่องมือวัด งานศิลปะ สัตวเลี้ยง รถ เรือ
• อยาสัมผัสสวิตชใดๆ ในขณะมือเปยก มิฉะน้ันทานอาจถูกไฟฟาดูด
• หากไมใชเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน ใหปดเคร่ืองหรือตัดกระแสไฟฟาเพ่ือความปลอดภัย
• เพื่อใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานเปนปกติ เปดใชในชวงอุณหภูมิที่ระบุในคําแนะนํา มิฉะน้ันเคร่ืองอาจทํางานผิดพลาดหรือเกิด

น้ําร่ัว
• อยาใหน้ํา น้ําผลไม หรือของเหลวใดๆ หยดหรือหกใสรีโมทคอนโทรล
• อยาลางเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําใหไฟฟาดูด
• ตรวจสอบวาฐานยึดและอุปกรณอ่ืนๆ ชํารุดหรือไมหลังจากการใชงานเปนเวลานาน ในกรณีที่ฐานยึดชํารุดอาจทําใหตัวเคร่ือง

ลมลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บได
• อยาใหละอองกาซหรือวัตถุไวไฟอ่ืนเขาใกลเครื่องปรับอากาศ และอยาพนสารไวไฟไปท่ีเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําให

สารเหลาน้ันติดไฟได
• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟากอนทําความสะอาด มิฉะน้ันอาจบาดเจ็บไดเพราะพัดลมหมุนดวย

ความเร็วสูง
• ใหผูแทนจําหนายทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให การทําความสะอาดท่ีไมถูกวิธีอาจทําใหช้ินสวนพลาสติกเสียหาย 

ฉนวนของช้ินสวนไฟฟาหรือสวนอ่ืนๆ ละลาย และทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด ในกรณีรายแรง อาจเกิดน้ําร่ัวซึม ไฟฟาดูด 
เกิดควัน หรือไฟไหมได

• อยาวางภาชนะใสน้ํา เชน แจกัน บนตัวเคร่ือง น้ําที่ซึมเขาไปในเคร่ืองอาจทําใหฉนวนไฟฟาชํารุด และทําใหเกิดไฟฟาดูดได

(*1) ใหอางอิงจาก “ดําเนินการโดยผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญเทาน้ัน”
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3  รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
รีโมทคอนโทรลน้ีสามารถควบคุมการทํางานของตัวเคร่ืองภายในไดถึง 8 เครื่อง

 ■ หมวดการแสดงผล

ภาพตัวอยางหนาจอดานลาง แสดงสัญลักษณทั้งหมด ขณะเคร่ืองทํางาน จะแสดง
สัญลักษณที่เกี่ยวของเทาน้ัน
• เมื่อเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาเปนคร้ังแรก สัญลักษณ  กะพริบบนหนา

จอรีโมทคอนโทรล
• ขณะที่สัญลักษณน้ีกะพริบ เครื่องจะไดรับการยืนยันการทํางานโดยอัตโนมัติ 

รอจนกวาสัญลักษณ  จะหายไปจึงเริ่มใชรีโมทคอนโทรลได

2 ชื่อชิ้นสวน

 ■ ตัวเคร่ืองภายใน

ปุมล็อค

ปุมล็อคเปดและ
ปดชองดูดอากาศ

แผนกรองอากาศ

ดักฝุนหรือส่ิงสกปรก
(อยูในชองดูดอากาศ)

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

ชองดูดอากาศเขา

อากาศในหองจะถูกดูด
เขาไปทางชองน้ี

ฝาครอบ

ภายในมีสกรูยึดสายดิน วาลว 
และช้ินสวนไฟฟา

บานเกล็ดกระจายลมของ
ชองอากาศออก

เปล่ียนทิศทางของลมที่ปลอย
ออกมาตามโหมดทําความเย็น

 ■ ตัวเคร่ืองภายนอก (ภาพแสดงจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเคร่ืองภายนอก ภาพแสดง

ตอไปน้ีเปนภาพตัวอยางประกอบ)

ภาพขยายของ

แผนกรองอากาศ

ชองอากาศออก

ฝาครอบทอ

รูสายไฟ

ชองออกทอสารทําความเย็น
ขายึด

ชองอากาศเขา

(ดานขางและดานหนา)

หมวดการแสดงผล

หมวดการทํางาน

1  โหมดการทํางาน
แสดงโหมดการทํางานท่ีเลือก

2  สัญลักษณขอผิดพลาด
แสดงเมื่อเคร่ืองมืออุปกรณปองกันทํางานหรือ
เกิดขอผิดพลาด

3  สัญลักษณการต้ังคา
แสดงระหวางการต้ังเวลาหรือการต้ังคาอ่ืนๆ

4  สัญลักษณการทดสอบเคร่ือง
แสดงระหวางการทดสอบเคร่ือง

5  ตัวเลขเวลา
เมื่อเกิดขอผิดพลาด จะแสดงรหัสขอผิดพลาด

6  แสดงโหมดตั้งเวลา
แสดงโหมดต้ังเวลาท่ีเลือก

7  สัญลักษณตําแหนงบานเกล็ด
แสดงตําแหนงบานเกล็ด

8  สัญลักษณการสายบานเกล็ด
แสดงระหวางการสายขึ้นลงของบานเกล็ด

9 สัญลักษณแผนกรองอากาศ
เตือนใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

10 สัญลักษณความเร็วพัดลม
แสดงโหมดความเร็วพัดลมที่เลือก

(อัตโนมัติ) 
(สูง) 
(ปานกลาง) 
(ต่ํา) 

11 แสดงผลการตั้งอุณหภูมิ
แสดงคาอุณหภูมิที่ต้ังไวที่เลือก

12 สัญลักษณโหมดประหยัดพลังงาน
จํากัดความเร็ว (กําลัง) คอมเพรสเซอร เพื่อประหยัด
พลังงาน

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER
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6
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11-TH 12-TH

13 แสดงจํานวนเคร่ือง
แสดงจํานวนตัวเคร่ืองภายในท่ีเลือกใช
และยังแสดงรหัสขอผิดพลาดของตัวเคร่ืองภายในและ
ภายนอก

14 การแสดงผลระบบควบคุมสวนกลาง 
แสดงเมื่อเคร่ืองปรับอากาศถูกตออยูกับระบบควบคุม
สวนกลางรวมกับรีโมทคอนโทรลควบคุมสวนกลาง 

ในกรณีรีโมทคอนโทรลน้ีถูกยกเลิกจากระบบควบคุม
สวนกลาง สัญลักษณ  จะกะพริบ 
และไมสามารถใชงานปุมตางๆ ได

แมจะกดปุม ON/OFF, MODE หรือ TEMP. ปุมดังกลาว
ก็จะไมทํางาน (รายละเอียดการต้ังคาของรีโมทคอนโทรล
อาจแตกตางกันไปตามโหมดของระบบควบคุมสวนกลาง 
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอานไดจากคูมือ
การใชงานรีโมทคอนโทรลสวนกลาง)

15 สัญลักษณเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล
แสดงขณะใชงานเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

16 การแสดงผลของโหมดใหความรอนลวงหนา
แสดงข้ึนเมื่อเปดใชโหมดทําความรอนหรือเมื่อวงจร
ละลายน้ําแข็งเริ่มทํางาน
ขณะที่ไอคอนน้ีแสดงข้ึน พัดลมของตัวเคร่ืองภายใน
จะหยุดทํางาน

17 สัญลักษณไมมีฟงกชัน
แสดงเมื่อฟงกชันที่ตองการไมมีในเคร่ืองรุนน้ัน

18 สัญลักษณทําความสะอาดอัตโนมัติ
แสดงระหวางใชงานระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ 
โดยทําใหอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนของตัวเคร่ือง
ภายในแหง

19 สัญลักษณการซอมบํารุง

20 สัญลักษณพรอมทํางาน
สัญลักษณน้ีแสดงในเคร่ืองบางรุน

21 แสดงจํานวนบานเกล็ด

(เชน : 01, 02, 03, 04)

22 สัญลักษณการล็อกบานเกล็ด
แสดงเมื่อมีเคร่ืองที่ล็อกบานเกล็ดไวในกลุม (รวมตัว
เคร่ืองภายใน 1 เคร่ือง กับตัวเคร่ืองภายนอก 1 เคร่ือง)

1
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2

3 7 8

5
9 15

17
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14 13 12
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18
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 ■ หมวดการทํางาน

กดปุมแตละปุมเพื่อเลือกการใชงานที่ตองการ
• หลังจากการต้ังคาคร้ังแรก รีโมทคอนโทรลจะบันทึกคําส่ังไวในหนวยความจํา จึงไมจําเปนตองต้ังคาใดๆ เพิ่มเติมอีก นอกจาก

ตองการเปล่ียนการต้ังคาใหม สามารถใชงานเคร่ืองปรับอากาศไดโดยการกดปุม   

1 ปุม  (ปุมปรับอุณหภูมิ) 
ปรับคาที่ต้ังไว
เลือกคาที่ตองการโดยการกด  หรือ 

 

2 ปุม  (ปุมต้ังเวลา) 

ใชสําหรับการต้ังเวลา

3 ปุม  (ปุมต้ังคาแผนกรองใหม)

ต้ังคา “ ” ใหมจะปรากฏข้ึนหลังการทําความสะอาด
แผนกรอง

4 ปุม  (ปุมทดสอบ)
ใชสําหรับการบริการเทาน้ัน
(อยาใชปุมนี้ในระหวางการใชงานปกติ) 

5 ปุม 
เมื่อกดปุมนี้ การทํางานจะเร่ิมขึ้น และจะหยุดทํางาน
เมื่อกดปุมนี้อีกครั้ง
เมื่อการทํางานหยุดลงแลว ไฟแสดงการทํางานและ
การแสดงผลท้ังหมดจะหายไป

6 ไฟแสดงการทํางาน
เมื่อเปดเคร่ือง ไฟแสดงสีเขียวจะสวางขึ้น
นอกจากน้ีไฟแสดงจะกะพริบเม่ือใชงานอุปกรณปองกัน 
หรือมีความบกพรองเกิดขึ้น

7 ปุม  (ปุมโหมดการทํางาน)
เลือกโหมดการทํางานท่ีตองการ

8 ปุม  (ปุมความเร็วพัดลม)
เลือกระดับความเร็วพัดลมตามท่ีตองการ

9 ปุม  (ปุมระบายอากาศ)
ใชเมื่อเช่ือมตอชุดระบายอากาศระบบไฟฟา (หาซื้อได
ทั่วไป)
• หาก “ ” ปรากฏบนรีโมทคอนโทรลเม่ือกดปุมนี้ 

แสดงวาไมไดเชื่อมตอชุดระบายอากาศ 

10 ปุม  (การทํางานแบบประหยัดพลังงาน)
ใชงานในโหมดประหยัดพลังงาน

11 ปุม  (ปุมเลือกตัวเคร่ือง/บานเกล็ด)
เลือกจํานวนเคร่ือง (ซาย) และจํานวนบานเกล็ด (ขวา)
ตัวเคร่ือง :

เลือกตัวเคร่ืองภายในเม่ือควบคุมการปรับทิศทางลมของ
ตัวเครือ่งภายในหลายเครือ่งดวยรีโมทคอนโทรลเครือ่งเดยีว
บานเกล็ด :

เลือกบานเกล็ดเม่ือปรับต้ังทิศทางลมของแตละเคร่ือง

แยกออกจากกัน

12 ปุม  (ปุมสายบานเกล็ด/ทิศทางของ

บานเกล็ด)
เลือกการสายบานเกล็ดอัตโนมัติ หรือตั้งทิศทาง

การสายของบานเกล็ด

ตัวเลือกเสริม :

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

โดยท่ัวไป เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเคร่ืองภายในจะทําหนาที่
ตรวจจับอุณหภูมิ และยังสามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบๆ 
รีโมทคอนโทรลได
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอผูแทนจําหนายจาก
รานคาที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศน้ี

8
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13-TH 14-TH

4 การใชงานอยางถูกตอง
การใชงานเคร่ืองปรับอากาศคร้ังแรก หรือเมื่อเปล่ียนการต้ังคา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี คาที่ปรับต้ังจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจํา และจะแสดงข้ึนทุกครั้งที่เปดใชงานตัวเคร่ืองโดยการกดปุม 

 ■ การเตรียมการ

• เมื่อเปดใชงานเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา เสนแบงสวนจะปรากฏข้ึนบนรีโมทคอนโทรล
* หลังจากเปดใชเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา รีโมทคอนโทรลจะยังไมตอบรับคําสั่งใดๆ เปนเวลาประมาณ 1 นาที ซ่ึงไมใช

อาการผิดปกติแตอยางใด

ขอกําหนด

เมื่อเปดใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกครั้งหลังจากไมไดใชงานเปนเวลานาน จะตองเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาทิ้งไวอยางนอย 
12 ช่ัวโมง กอนเร่ิมใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกครั้ง

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 

3 
2 

4

เริ่มทํางาน

1 กดปุม 
ไฟแสดงการทํางานจะสวางขึ้น และตัวเคร่ืองจะเร่ิม
ทํางาน

2 เลือกโหมดการทํางานดวยปุม 
กดปุมเพียงหน่ึงคร้ัง จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ที่แสดงทางดานลางน้ี  

Auto Heat Dry FanCool

3 เลือกความเร็วพัดลมดวยปุม 
กดปุมเพียงหนึ่งคร้ัง จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ที่แสดงดานลางน้ี

     Auto High Med. Low

• เมื่อพัดลมอยูในโหมด “  Auto” ระดับความเร็ว
ของพัดลมจะถูกปรับตามความแตกตางระหวางคาที่
กําหนดไว และอุณหภูมิหอง

• ในโหมดการทําความรอน อุณหภูมิหองอาจไดรับ
ความรอนไมเพียงพอหากต้ังความเร็วพัดลมเปน 
“  Low” ใหเลือกการทํางานของพัดลมเปน 
“  Med.” หรือ “  High”

• เซ็นเซอรอุณหภูมิจะตรวจจับอุณหภูมิลมกลับที่ตัว
เคร่ืองภายในซ่ึงแตกตางจากอุณหภูมิหอง โดยข้ึนอยู
กับสภาพการติดต้ัง
คาที่กําหนด คือ อุณหภูมิหองที่ตองการปรับ 
(ไมสามารถเลือก  “Auto” ในโหมดพัดลมได)

4 เลือกอุณหภูมิที่ตองการปรับดวยการกดปุม 

 หรือ 

หยุดทํางาน 

กดปุม 

ไฟแสดงการทํางานจะดับลง และหยุดการทํางาน ในโหมด 
Cool, Dry หรือ Auto (ทําความเย็น) พัดลมจะยังคงทํางาน
เปนเวลา 10 นาที (หรือมากกวาน้ัน) เพ่ือทําความสะอาด
ตัวเอง

หมายเหตุ

การเปล่ียนโหมดอัตโนมัติ
• เมื่ออยูในโหมด Auto ตัวเคร่ืองจะเลือกโหมดการทํางาน (การทําความเย็น การทําความรอน หรือพัดลมเทาน้ัน) ตามอุณหภูมิ

ที่ผูใชงานกําหนดไว
• หากโหมด Auto ไมตรงกับความตองการของทาน ทานสามารถเลือกโหมดที่ตองการดวยตนเองได 

การทําความเย็น
• หากมีคําส่ังใหทําความเย็น เครื่องจะเร่ิมทํางานหลังจากเลือกโหมดแลวประมาณ 1 นาที

การทําความรอน
• เมื่อเปดใชงานการทําความรอน ตัวเคร่ืองจะเร่ิมทํางานหลังจากที่เลือกโหมดการทํางานแลว ประมาณ 3 ถึง 5 นาที
• หลังจากการทําความรอนหยุดลง พัดลมอาจทํางานตอไปอีกประมาณ 30 วินาที
• เมื่ออุณหภูมิหองถึงระดับอุณหภูมิที่ต้ังไวแลว ตัวเคร่ืองภายนอกจะหยุดทํางานและพัดลมของตัวเคร่ืองภายในจะทํางานท่ี

ความเร็วต่ําสุด
ระหวางการละลายน้ําแข็ง พัดลมจะหยุดทํางานดังน้ันจะไมมีลมเย็นปลอยออกมา (“ ” โหมดใหความรอนลวงหนาปรากฏข้ึน)

เมื่อเริ่มการทํางานใหมหลังจากหยุดทํางาน
หากพยายามเปดใชงานตัวเคร่ืองอีกครั้งทันทีหลังจากตัวเคร่ืองหยุดทํางาน จะไมสามารถใชงานตัวเคร่ืองไดประมาณ 3 นาที 
เพ่ือเปนการปกปองคอมเพรสเซอร

 ■ การทํางานที่ 8°C (สําหรับการใหความรอนลวงหนาแกสิ่งของ) 
(SDI ซีรี่ส 4 และ DI ซีรี่ส 4 (RAV-SP***4AT / RAV-SM***4AT) เทานั้น)

เคร่ืองปรับอากาศสามารถควบคุมอุณหภูมิการทําความรอนในโหมดการทําความรอนไปท่ี 8°C ได
การใชงานโหมดทําความรอนท่ี 8°C จะตองตั้งคาดวยรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย โปรดใหผูติดต้ังหรือผูแทนจําหนาย

เปนดําเนินการต้ังคาตามคูมือการติดต้ังของตัวเคร่ืองภายใน

เริ่มใชงาน

1 ตั้งอุณหภูมิการทํางานที่จะแสดงผลไปที่ 18°C ในโหมดทําความรอนโดยการกดปุม TEMP. 

2 ตั้งอุณหภูมิการทํางานที่จะแสดงผลไปที่ 8°C โดยการกดปุม TEMP.  คางไวอยางนอย 4 วินาที

หยุดการทํางาน

1 ตั้งอุณหภูมิการทํางานที่จะแสดงผลไปที่ 18°C โดยการกดปุม TEMP. 
• เคร่ืองปรับอากาศจะกลับสูโหมด HEAT ตามปกติ เลือกอุณหภูมิและโหมดการทํางานท่ีตองการ

หมายเหตุ

• อุณหภูมิลมที่ปลอยออกมาจะต่ํากวาอุณหภูมิในโหมดการทําความรอนปกติ
• อุณหภูมิหองอาจไดรับความรอนไมทั่วถึงกัน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับตําแหนงการติดต้ังรีโมทคอนโทรล
• อุณหภูมิหองอาจไมถึง 8°C ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขนาดหองหรือสภาพแวดลอมที่ติดต้ัง
• สามารถต้ังคาความเร็วพัดลมไดระหวางการใชงานโหมดทําความรอนท่ี 8°C

การใชงานโหมดทําความรอนท่ี 8°C จะถูกยกเลิกการทํางานในกรณีตอไปน้ี
• เมื่อยกเลิกการทํางานโดยกดปุม 
• เมื่อเลือกโหมดการทํางานอ่ืนโดยการกดปุม 
• เมื่อเปล่ียนการต้ังคาอุณหภูมิ หรือเปล่ียนโหมดการทํางาน หรือเร่ิมใชงาน/ยกเลิกการทํางานดวยรีโมทไรสายหรือ

ระบบควบคุมสวนกลางของรีโมทคอนโทรล
• เมื่อใชโหมดการทํางานน้ี ขอแนะนําใหใชงานตามช่ัวโมงการทํางานท่ีเหมาะสมและทําการบํารุงรักษาตามชวงเวลาโดย

ชางบริการ
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5 การใชงานตั้งเวลาเปดปด
• สามารถใชงานต้ังเวลาเปดปดไดสามโหมด : (สามารถต้ังเวลาไดถึง 168 ช่ัวโมง)

ต้ังเวลาปด : เครื่องจะหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไว
ต้ังเวลาปดซ้ํา : เครื่องจะหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไวทุกวัน
ต้ังเวลาเปด : เครื่องจะเร่ิมทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังไว

การตั้งคา

1 กดปุม   
โหมดต้ังเวลาเปดปดจะเปล่ียนไปในแตละคร้ังที่กดปุม

Off Off On

(ต้ังเวลาปด) (ต้ังเวลาปดซ้ํา) (ต้ังเวลาเปด)

ไมปรากฏ

• การแสดงผล  และการต้ังเวลาเปดปดจะกะพริบ

2 กดปุม  เพ่ือเลือก “ตั้งเวลา”
• แตละคร้ังที่กดปุม  เวลาท่ีต้ังจะเพ่ิมขึ้นคร้ังละ 

0.5 ช่ัวโมง (30 นาที) 
หากต้ังเวลาเปดปดมากกวา 24 ช่ัวโมง จะสามารถ
ต้ังเวลาเพ่ิมขึ้นไดคร้ังละ 1 ช่ัวโมง เวลาสูงสุดที่
สามารถต้ังไดคือ 168 ช่ัวโมง (7 วัน) 
รีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลาท่ีต้ังไว และเวลา 
(ระหวาง 0.5 ถึง 23.5 ช่ัวโมง) (*1) หรือ จํานวน
วันและเวลา (24 ช่ัวโมงข้ึนไป) (*2) ตามท่ีแสดง
ดานลาง

• แตละคร้ังที่กดปุม  เวลาท่ีต้ังจะลดลงคร้ังละ 
0.5 ช่ัวโมง (30 นาที) (0.5 – 23.5 ช่ัวโมง) หรือ 
1 ช่ัวโมง (24 – 168 ช่ัวโมง)

ตัวอยางการแสดงผลของรีโมทคอนโทรล 

• 23.5 ชั่วโมง (*1)

• 34 ชั่วโมง (*2)

จํานวนวัน    เวลา

 แสดง 1 วัน (24 ช่ัวโมง)
 แสดง 10 ช่ัวโมง (ทั้งหมด 34 ช่ัวโมง)

3 กดปุม 
• สัญลักษณ  จะปรากฏข้ึนและเวลาจะแสดง 

และสัญลักษณ  หรือ  กะพริบ
(เมื่อใชงานต้ังเวลาเปดนาฬกาและตัวต้ังเวลา  
จะปรากฏและสัญลักษณอ่ืนจะหายไป)

4 ยกเลิกการต้ังเวลา

กดปุม 
สัญลักษณตัวต้ังเวลาจะหายไป

ขอกําหนด

• ตัวเคร่ืองจะหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีต้ังปดไว ใหกดปุม 
 หากตองการใหฟงกชันต้ังเวลาปดซ่ึงทํางานตอ 

และหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาปดซ้ําที่ต้ังไว
• เมื่อกดปุม  ขณะฟงกชันต้ังเวลาปดทํางานอยู

ไฟเตือนของฟงกชันต้ังเวลาจะดับไป จากน้ันจะปรากฏ
ขึ้นอีกครั้งหลังจากผานไป 5 วินาที ซึ่งเปนกระบวนการ
ทํางานปกติของรีโมทคอนโทรล

1 

3

2 

4

6 การปรับทิศทางลม
เพ่ือการทําความเย็นและความรอนท่ีดีที่สุด ใหปรับบานเกล็ด (การปรับแผนปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) ใหเหมาะสม ลมเย็น
จะกระจายลงดานลาง สวนลมรอนจะเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน หากตองการทําความรอนภายในหอง ใหปรับบานเกล็ดลงดานลาง 
สวนการทําความเย็นหอง ใหปรับบานเกล็ดในแนวนอน

 ขอควรระวัง

สําหรับการทําความเย็น ใหปรับบานเกล็ดในแนวนอน
หากบานเกล็ดยังคงอยูในตําแหนงชี้ลงดานลางระหวางการทําความเย็น อาจเกิดการควบแนนบนชองจายลม จากน้ันอาจมี
น้ําหยดลงมาจากบานเกล็ด

หมายเหตุ

หากบานเกล็ดยังอยูในตําแหนงแนวนอนเม่ือทําความรอน การจายอุณหภูมิหองจะไมสมํ่าเสมอ

สําหรับการทําความเย็น (COOL)

ใหปรับบานเกล็ดในทิศทางแนวนอน

สําหรับการทําความรอน (HEAT)

ปรับบานเกล็ดลง

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศไมทํางาน บานเกล็ดจะถูกปรับใหอยูในทิศทางแนวนอนโดยอัตโนมัติ
• บานเกล็ดจะถูกปรับใหอยูในแนวนอนเม่ือการทําความรอนเร่ิมทํางาน เมื่ออยูในชวงการละลายน้ําแข็ง หรือเม่ือเคร่ืองทํางาน

ต่ําสุดเมื่อถึงอุณหภูมิที่กําหนดไว
เมื่อดําเนินการต้ังคาทิศทางบานเกล็ดหรือการสาย หนาจอรีโมทคอนโทรลจะแตกตางกันตามการต้ังคา แตบานเกล็ดยังคงช้ีอยู
ในทิศทางแนวนอน
เมื่อเคร่ืองปรับอากาศเร่ิมการทําความรอน บานเกล็ดจะถูกปรับใหอยูในทิศทางที่กําหนดไว
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การปรับต้ังทิศทางของบานเกล็ด

1 กดปุม  ขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศทํางาน
ทิศทางของบานเกล็ดจะเปล่ียนไปในแตละคร้ังที่กดปุม

ในโหมดการทําความรอน

ปรับบานเกล็ด (การปรับแผนปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) ลง 
หากปรับบานเกล็ดใหอยูในแนวนอน ลมรอนจะพัดมาไมถึงพื้น

คาเร่ิมแรก

ในโหมดการทําความเย็น/ลดความช้ืน

ปรับใหบานเกล็ด (แผนปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) สายในแนวนอน 
หากปรับใหสายลงดานลาง อาจทําใหมีหยดน้ําเกาะบนพ้ืนผิว
ของชองปลอยลม และทําใหน้ําหยด

คาเร่ิมแรก

ในโหมดพัดลม

เลือกทิศทางบานเกล็ดตามความตองการ

คาเร่ิมแรก

วิธีเริ่มการสายบานเกล็ด

1 กด  และปรับบานเกล็ด (แผนปรับทิศทาง

ลมข้ึน/ลง) ไปท่ีตําแหนงตํ่าสุด จากนั้นกด  

อีกคร้ัง
SWING  จะปรากฏ และทิศทางขึ้น/ลงของบานเกล็ด
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

การแสดงผลขณะสาย

ทําซ้ํา

วิธีหยุดการสายบานเกล็ด

1 กด  ในตําแหนงท่ีตองการขณะที่บานเกล็ด

กําลังสาย 
• หากกด  หลังจากนั้น จะสามารถปรับทิศทาง

ลมไดอีกคร้ังจากตําแหนงสูงสุด

* อยางไรก็ตาม หากกด  ในขณะท่ีบานเกล็ด
กําลังสาย ตําแหนงบานเกล็ดจะปรากฏดังน้ี และ
อาจไมสามารถเลือกตําแหนงสูงสุดของบานเกล็ดได

การแสดงผลเมื่อหยุดการสายบานเกล็ด

การทําความเย็น/
การลดความช้ืน

การทํางานโหมด
พัดลม/การทํา
ความรอน

ในกรณีน้ี ใหกด  อีกครั้ง หลังจากผานไป 2 วินาที
• ในโหมดทําความเย็น/ลดความช้ืน บานเกล็ดจะไม

หยุดสายเน่ืองจากทิศทางของบานเกล็ดจะสายลง
ดานลาง หากหยุดสายบานเกล็ดขณะที่สายลงดานลาง
ในโหมดสายบานเกล็ดบานเกล็ดจะหยุดสายหลังจาก
ที่สายไปถึงตําแหนงที่สามจากตําแหนงสูงสุด

การแสดงผลเมื่อหยุดสายบานเกล็ด

การทําความเย็น/
การลดความช้ืน

การทํางานโหมด
พัดลม/การทํา
ความรอน

1
ปุมเลือกตัวเคร่ือง

ปุมเลือกตัวเคร่ือง

• เมือ่ควบคุมตัวเคร่ืองภายในหลายเคร่ืองดวยรีโมทคอนโทรล
ตัวเดียว จะสามารถปรับทิศทางของบานเกล็ดสําหรับ
ตัวเคร่ืองภายในแตละเคร่ืองได 

• การปรับบานเกล็ดสําหรับตัวเคร่ืองภายในแตละเคร่ือง 
ใหกดปุม  เพื่อแสดงจํานวนตัวเคร่ืองภายในในกลุม
ควบคุม จากน้ันปรับต้ังทิศทางลมของตัวเคร่ืองภายในท่ี
ปรากฏ

• หากไมมีจํานวนตัวเคร่ืองภายในปรากฏข้ึน จะสามารถ
ควบคุมตัวเคร่ืองภายในท้ังหมดในกลุมควบคุมพรอมกันได

• แตละคร้ังที่กดปุม  จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตาม
ลําดับดังนี้ :

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4ไมแสดง

 ■ วิธีการตั้งทิศทางลมของบานเกล็ด

สําหรับแตละเคร่ือง

1 เลือกตัวเคร่ืองภายในที่จะตั้งคาโดยการกด  

(ดานซายของปุม) ระหวางการทํางาน
• หมายเลขตัวเคร่ืองภายในจะเปล่ียนในแตคร้ังที่กดปุม

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4ไมแสดง

*  เมื่อไมมีหมายเลขตัวเคร่ืองปรากฏข้ึน ตัวเคร่ืองภายใน
ทุกเครื่องจะถูกเลือก

2 เลือกบานเกล็ดท่ีทานตองการปรับเปล่ียนโดยการ

กด  (ดานขวาของปุม) 
• แตละคร้ังที่กดปุม การแสดงผลทางดานซายของ

รีโมทคอนโทรลจะเปล่ียนไปตามลําดับดังน้ี :

ไมแสดง

*  หากไมมีหมายเลขบานเกล็ดปรากฏข้ึน บานเกล็ดทั้งสี่จะ
ถูกเลือก 

หมายเลขบานเกล็ด

กลองควบคุมดวยไฟฟา

03

01

0204

ทอน้ําทิ้ง

ทอสาร
ทําความเย็น

3 กําหนดทิศทางลมของบานเกล็ดท่ีเลือกโดยการกด 

 
• แตละคร้ังที่กดปุม จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับ

ดังน้ี :

*  ระหวางโหมดทําความเย็น (ลดความช้ืน) (4) และ (5) 
จะไมปรากฏขึ้น
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7 โหมดประหยัดพลังงาน
โหมดประหยัดพลังงานน้ีจะชวยประหยัดพลังงานโดยการจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุดซ่ึงจะมีผลตอประสิทธิภาพการทําความเย็น
ที่ตัวเคร่ืองสามารถผลิตได

กดปุม  ระหวางการทํางาน

• เคร่ืองปรับอากาศเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
•  ปรากฏบนจอแสดงผล

 ■ การกําหนดคาโหมดประหยัดพลังงาน

4 

3

1

5 2

1 กดปุม  คางไวอยางนอย 4 วินาที ในขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศไมทํางาน
• , สัญลักษณ และตัวเลขจะกะพริบ

2 กด  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกตัวเคร่ืองภายในที่จะตั้งคา
• แตละคร้ังที่กดปุม หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนไปตามลําดับ ดังน้ี :

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางาน     

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

3 กดปุม  เพ่ือปรับการต้ังคา

โหมดประหยัดพลังงาน
• แตละคร้ังที่กดปุม จะทําใหระดับพลังงาน

เปล่ียนไปคร้ังละ 1% จาก 100% ถึง 50%
• คาต้ังจากโรงงาน คือ 75%

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพ่ือใหการต้ังคาเสร็จสมบูรณ

ขอสังเกต

• ขอแนะนําใหใชงานตัวเคร่ืองในโหมดประหยัดพลังงานเมื่อใชงานอุปกรณไฟฟาอ่ืนในเวลาเดียวกัน เพ่ือปองกันไมใหเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาทํางาน และยังสามารถใชโหมดประหยัดพลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานดวย

• โหมดประพลังงานจะใชพลังงานนอยกวา แตจะไมสามารถทําความเย็นไดเทากับการใชงานในโหมดปกติ (กระแสไฟฟาสูงสุด
ถูกจํากัดอยูที่ประมาณ 75% (คาต้ังจากโรงงาน) ของโหมดปกติ)

• เมื่อเร่ิม/หยุดการทํางาน เปล่ียนโหมดการทํางาน หรือต้ังคาการเร่ิมทํางานใหมขณะใชงานในโหมดประหยัดพลังงาน โหมด
ประหยัดพลังงานจะยังคงทํางานจนกวาจะมีการใชงานคร้ังตอไป

คาระดับพลังงานในโหมด
ประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงานจะยังคงมีผลอยูจนกวาจะยกเลิก

การทํางาน

การยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน ใหกดปุม  อีกคร้ัง

•  จะหายไป

8 โหมดทําความสะอาดอัตโนมัติ
ฟงกชันน้ีมีไวเพ่ือลดความช้ืนภายในของตัวเคร่ืองภายในโดยการใชงานพัดลมหลังจากทํางานในโหมดทําความเย็น/

ลดความช้ืน/อัตโนมัติ (ทําความเย็น) เพ่ือใหตัวเคร่ืองภายในสะอาด

• เวลาในการทําความสะอาดอัตโนมัติอาจแตกตางกันตามเวลาการทํางานของโหมดทําความเย็น/ลดความช้ืน/อัตโนมัติ 
(ทําความเย็น) ดังน้ี :

เวลาการทํางานโหมดทําความเย็น/ลดความช้ืน/
อัตโนมัติ (ทําความเย็น)

เวลาทําความสะอาดอัตโนมัติ

นอยกวา 10 นาที โหมดทําความสะอาดอัตโนมัติไมทํางาน

10 นาที ถึงนอยกวา 1 ช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง

มากกวา 1 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง

• “ ” จะปรากฏข้ึนบนรีโมทคอนโทรลระหวางการทํางานของโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติ

การบังคับปดการทํางานโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติ ใหกดปุม  สองครั้งติดตอกัน

 ขอควรระวัง

• พัดลมจะยังคงทํางานแมวาจะกดปุม  เพื่อหยุดการทํางานในบางโหมด
ซึ่งเปนอาการปกติเนื่องจากโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติกําลังทํางาน

• บานเกล็ดจะเปดออกเล็กนอยและจะถูกควบคุมใหอยูในแนวนอนระหวางการทําความสะอาดอัตโนมัติ และจะปดลงเมื่อโหมด
ทําความสะอาดอัตโนมัติทํางานเสร็จสมบูรณ

• ไฟแสดงการทํางาน (LED) ไมสวางขึ้นเมื่ออยูในโหมดการทําความสะอาดตัวเอง (ฟงกชัน)
• โหมด (ฟงกชัน) ทําความสะอาดอัตโนมัติไมสามารถทําความสะอาดหอง หรือกําจัดเช้ือรา และฝุนละอองท่ีอยูในตัวเคร่ือง

ภายในได
• ปรึกษาผูแทนจําหนาย หากตองการยกเลิกฟงกชันทําความสะอาดอัตโนมัติ
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9 การตั้งคาขั้นสูง

 ■ วิธีการตั้งประเภทการสายบานเกล็ด

2145

3

1 กด  คางไวอยางนอย 4 วินาที ในขณะท่ี

เคร่ืองปรับอากาศไมทํางาน
• , สัญลักษณ และตัวเลขจะกะพริบ

2 เลือกตัวเคร่ืองภายในท่ีตองการตั้งคาโดยการกด 

 (ดานซายของปุม)
• แตละคร้ังที่กดปุม หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนไปตาม

ลําดับดังน้ี :

Not 
display

1-1
UNIT No. 

1-2
UNIT No. 

1-3
UNIT No. 

1-4
UNIT No. 

ไมแสดง

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ด
จะเร่ิมสาย

3 เลือกประเภทการสาย โดยการกดปุม 

รหัสต้ังคาการสาย

รหัสต้ังคาการสาย การสายของบานเกล็ด

0001
การสายมาตรฐาน
(คาต้ังจากโรงงาน)

0002 การสายสองจังหวะ

0003 การสายรอบทิศทาง

 ขอควรระวัง

อยาต้ังรหัสกําหนดประเภทการสายเปน “0000” 
(การต้ังคาน้ีอาจทําใหบานเกล็ดทํางานผิดพลาดได)

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพ่ือเสร็จสิ้นการต้ังคา

 ▼ การสายมาตรฐาน

บานเกล็ดทั้งสี่บานจะสายพรอมกันในมุมเดียวกัน

สาย

 ▼ การสายสองจังหวะ

บานเกล็ดซ่ึงอยูติดกันจะสายเปนแนวนอน และสายลงดานลาง

แนวนอน

แนวนอน

แนวนอน

แนวนอน

ดานลาง
ดานลาง

ดานลาง ดานลาง

 ▼ การสายรอบทิศทาง (แนะนําใหใชกับโหมดทําความเย็น)

บานเกล็ดทั้งสี่จะสายไมพรอมกันเปนลักษณะเหมือนคล่ืน
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 ■ การตั้งล็อกบานเกล็ด

1 กดปุม  คางไว (ดานขวาของปุม) อยางนอย 

4 วินาที ขณะท่ีการทํางานจะหยุดลง
 จะกะพริบ

• หากไมมีหมายเลขตัวเคร่ืองแสดงข้ึน ตัวเลือกทั้งหมด
จะถูกเลือก

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกตัว

เคร่ือง
หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนแตละคร้ังที่กดปุม

UNIT No. 
1-1

UNIT No. 
1-2

UNIT No. 
1-3

UNIT No. 
1-4

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางาน และบานเกล็ด
จะสายไปมา

3 กดปุม  เพ่ือแสดงจํานวนบานเกล็ดท่ี

ตองการล็อก
บานเกล็ดท่ีเลือกจะสายไปมา

4 กดปุม  เพ่ือเลือกทิศทางที่ไมตองการให

บานเกล็ดสาย

(1)
0001

(2)
0002

(3)
0003

(5)
0005

(4)
0004

*  หาก (4) หรือ (5) ถูกเลือก อาจเกิดไอน้ําขึ้นระหวาง
การทํางานโหมดทําความเย็น

5 กดปุม  เพ่ือยืนยันการต้ังคา
เมื่อยืนยันการต้ังคา เครื่องหมาย  จะสวางขึ้น
(การต้ังล็อกบานเกล็ดของเคร่ืองตัวอ่ืน ใหทําซ้ําจาก
ขั้นตอนท่ี 2 สําหรับการต้ังล็อกบานเกล็ดอ่ืนของตัว
เคร่ืองเดียวกัน ใหทําซ้ําจากขั้นตอนท่ี 3)

6 กดปุม  เพ่ือใหการต้ังคาเสร็จสิ้น

0001 - 0005
(รหัสตําแหนง
บานเกล็ด)

หมายเลขบานเกล็ด

*  F1 จะปรากฏในสวนของ CODE No. บน
รีโมทคอนโทรล ซึ่งเปนการแสดงวาบานเกล็ด 01 
ที่แสดงในภาพตอไปน้ีถูกเลือก

03

01

0204

กลองควบคุมดวยไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

ทอน้ําทิ้ง

ขอสังเกต

แมอยูในโหมดล็อก บานเกล็ดจะยังคงสายเพียงชั่วคราว

ในกรณีตอไปน้ี :

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศหยุดทํางาน

 ■ การยกเลิกล็อกบานเกล็ด

ตั้งคา “0000” ในขั้นตอนท่ี 4 ของ “การตั้งคาล็อก

บานเกล็ด”

เคร่ืองหมาย  จะหายไป

ต้ังคาขอมูล*  ใชขั้นตอนท่ี 1-3 และ 5-6 
ของ “การต้ังคาล็อกบานเกล็ด” 
ในการยกเลิกล็อกบานเกล็ด

 ◆ การปรับทิศทางแนวนอน

1 กดปุม  และ  คางไว อยางนอย 4 วินาที 

ขณะหยุดการทํางาน
 จะกะพริบ 

“01” ปรากฏใน CODE No.

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกเคร่ือง

ปรับอากาศ
หมายเลขตัวเคร่ืองจะเปล่ียนแตละคร้ังที่กดปุม 

Not 
display

1-1
UNIT No. 

1-2
UNIT No. 

1-3
UNIT No. 

1-4
UNIT No. 

ไมแสดง

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางาน และบานเกล็ด
จะสาย

3 กดปุม  เพ่ือเปล่ียน CODE No. เปน “45”

4 กดปุม  เพ่ือเลือกทิศทาง

ขอมูลกําหนดทิศทาง การกําหนดทิศทาง

“0000”
ตําแหนงลดส่ิงสกปรก

(ลดส่ิงสกปรกที่ติดอยูบนเพดาน)

“0002”

ตําแหนงกระแสลมเย็น
(ลดลมเย็นที่ไปสัมผัสกับรางกายทาน

โดยตรง)
(คาต้ังจากโรงงาน)

5 กดปุม  เพ่ือตรวจสอบการตั้งคา
ไฟแสดงหยุดกะพริบและสวางคาง และการต้ังคาไดรับ
การยืนยัน

6 กดปุม  เพ่ือสิ้นสุดการต้ังคา
*  หากเลือกตําแหนงกระแสลมเย็น ประสิทธิภาพใน
การลดส่ิงสกปรกที่ติดบนเพดานจะลดลง
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10 การบํารุงรักษา

 คําเตือน

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และสวนอ่ืนๆ ของแผนกรองอากาศเปนการเสี่ยงอันตรายจากการทํางานในที่สูง 

ดังนั้น ควรใหชางติดต้ังที่มีความชํานาญ หรือผูใหบริการที่มีความชํานาญงานเปนผูใหดําเนินการให อยาพยายามดําเนิน

การดวยตัวทานเอง 

หลังการทํางานในโหมดทําความเย็นหรือลดความช้ืนอัตโนมัติ (ทําความเย็น) เสร็จสิ้นลง ระบบลดความช้ืน และพัดลม

จะเริ่มทํางาน เม่ือทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ใหหยุดการทํางานของโหมดลดความชื้น และปดเคร่ืองตัดกระแส

ไฟฟาเพื่อปองกันไฟดูด

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

การอุดตันของแผนกรองอากาศจะทําใหประสิทธิภาพในการทําความเย็นลดลง

(1)

(2)

(1)  หาก “  ” ปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรล ใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศ
(2)  เมื่อทําความสะอาดแผนกรองอากาศเสร็จแลว ใหกดปุม 

“  ” จะหายไป

เมื่อไมใชงานเครื่องเปนเวลานาน

1. ใหใชงานพัดลมเปนเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง เพื่อลดความช้ืนภายในเคร่ืองปรับอากาศ
2. กดปุม  บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือหยุดการทํางาน และปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
3. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และติดต้ังกลับเขาที่

กอนถึงชวงเวลาท่ีมีอากาศเย็น

ทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้ง

• ติดตอผูแทนจําหนายจากรานท่ีทานซ้ือผลิตภัณฑ
(การระบายน้ําท้ิงอาจไมสามารถทําไดหากชองระบายอากาศ หรือถาดรับน้ําทิ้งอุดตัน ในบางกรณีน้ําทิ้งอาจลนออก และทําให
ผนังหรือพ้ืนเปยก ดังนั้น ควรแนใจวาไดทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้งกอนถึงชวงเวลาท่ีมีอากาศเย็น)

การตรวจเช็คตามระยะเวลา

• หากใชงานเคร่ืองมาเปนระยะเวลานาน ช้ินสวนตางๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ และเปนสาเหตุใหเกิดความบกพรองขึ้น หรือ
การระบายน้ําทิ้งจากโหมดลดความช้ืนมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรอน ความช้ืน หรือส่ิงสกปรก

• นอกจากการบํารุงรักษาอยูเปนประจําแลว แนะนําใหมีการตรวจเช็คตัวเคร่ือง และบํารุงรักษาโดยผูแทนจําหนายจากรานคา
ที่ทานซ้ือผลิตภัณฑน้ี

ขอสังเกต

เพ่ือปองกันความสูญเสียจากสภาพแวดลอม ขอแนะนําใหทานทําความสะอาด และบํารุงรักษาตัวเคร่ืองภายในและตัวเคร่ือง
ภายนอกของเคร่ืองปรับอากาศเปนประจํา เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน ขอแนะนําใหดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
ตามชวงเวลา (ปละคร้ัง) นอกจากน้ีควรตรวจสอบรอยขีดขวน หรือสนิมที่ตัวเคร่ืองภายนอกอยูเสมอ และกําจัดสนิมออก หรือ
ใชน้ํายาปองกันสนิม หากจําเปน
ตามขอควรปฏิบัติทั่วไป เมื่อใชงานตัวเคร่ืองภายในเปนเวลาต้ังแต 8 ช่ัวโมงข้ึนไปตอวัน ตองทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายใน
และตัวเคร่ืองภายนอกอยางนอยทุกๆ 3 เดือน โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการให
การบํารุงรักษาอยูเสมอดังที่กลาวมาจะชวยยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ และยังเปนการลดคาใชจายของผูใชงานเคร่ืองดวย
การไมบํารุงรักษาตัวเคร่ืองภายนอกและตัวเคร่ืองภายในอยูเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของตัวเคร่ืองลดลง มีน้ําร่ัวซึม หรือ
แมแตอาจทําใหคอมเพรสเซอรบกพรองได

รายการการบํารุงรักษา

ชิ้นสวน ตัวเคร่ือง การตรวจเช็ค (ดู/ฟงเสียง) การบํารุงรักษา

เครื่องแลกเปล่ียน
ความรอน

ตัวเคร่ืองภายใน/
ตัวเคร่ืองภายนอก

ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน
ทําความสะอาดเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอนเม่ือเกิดการ
อุดตัน

มอเตอรพัดลม
ตัวเคร่ืองภายใน/
ตัวเคร่ืองภายนอก

เสียง ตรวจสอบดวยวิธีการที่เหมาะสมเมื่อเกิดเสียงดังผิดปกติ

แผนกรอง ตัวเคร่ืองภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, การแตกหัก
• ใชน้ําทําความสะอาดแผนกรองเมื่อมีคราบสกปรกมาก
• เปล่ียนใหมเมื่อชํารุด

พัดลม ตัวเคร่ืองภายใน
• การสั่น, ความสมดุล
• ฝุน/สิ่งสกปรก, รูปราง

• เปล่ียนพัดลมเมื่อเกิดการส่ันขณะทํางาน หรือไมสมดุล
• ขัดหรือทําความสะอาดพัดลมเมื่อสกปรก

ชองอากาศเขา/
แผงปลอยลมออก

ตัวเคร่ืองภายใน/
ตัวเคร่ืองภายนอก

ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน ซอมหรือเปล่ียนใหมเมื่อช้ินสวนผิดรูป หรือเสียหาย

ถาดรับน้ําทิ้ง ตัวเคร่ืองภายใน
ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, การปนเปอน
ของน้ําทิ้ง

ทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้งและตรวจสอบการวางทอ
ใหอยูในแนวราบเพ่ือใหระบายน้ําทิ้งไดดี

แผงตกแตง, 
บานเกล็ด

ตัวเคร่ืองภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, รอยขีดขวน ทําความสะอาดเม่ือสกปรกหรือทาน้ํายาเคลือบ

ภายนอก ตัวเครื่องภายนอก
• สนิม, ฉนวนหลุดออก
• พื้นผิวตัวเคร่ืองหลุด/กะเทาะออก

ทาน้ํายาเคลือบ
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11 การแกไขปญหา
ตรวจสอบขอตางๆ ขางลางน้ีกอนแจงซอม

อาการ สาเหตุ

อา
กา

รเ
ห
ลา

นี้
ไม

ผิด
ป
กติ

ตัวเคร่ืองภายนอก

• อาจมีลมเย็น ควันสีขาว หรือน้ํา 
ออกมาจากตัวเคร่ือง

• บางคร้ังมีเสียงอากาศร่ัวไหลดังขึ้น

• ไดยินเสียงดังเมื่อเปดเคร่ืองปรับ
อากาศ

• พัดลมของตัวเคร่ืองภายนอกหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ และโหมด
การละลายน้ําแข็งทํางาน

• โซลินอยดวาลวทํางานเม่ือโหมดละลายน้ําแข็งทํางานหรือ
หยุดทํางาน

• ตัวเคร่ืองภายนอกกําลังเตรียมการทํางาน

ตัวเคร่ืองภายใน

• บางคร้ังมีเสียงฟูดังขึ้น • เมื่อตัวเคร่ืองเร่ิมทํางาน ระหวางการทํางาน หรือทันทีที่ตัวเคร่ือง
หยุดทํางาน อาจมีเสียง เชน เสียงน้ําไหลดังขึ้น หรือเสียงการ
ทํางานอาจดังกวาปกติสักครูทันทีที่เครื่องเร่ิมทํางาน เปนเสียงสาร
ทําความเย็นไหลหรือเสียงระบายน้ําในเคร่ืองลดความช้ืน

• มีเสียงแกรกดังขึ้น • เปนเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน ฯลฯ ขยายตัว
และหดตัวเล็กนอยเน่ืองจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลง

• ลมที่ปลอยออกมามีกลิ่นไมปกติ • กลิ่นตางๆ จากผนัง พรม เสื้อผา บุหรี่ เครื่องสําอาง ฯลฯ ถูกดูด
เขาไปในเคร่ืองปรับอากาศ

• พัดลมยังคงทํางานแมจะปดเคร่ือง
ไปแลว

• พัดลมยังทํางานอยูเพื่อทําหนาที่ทําความสะอาดอัตโนมัติขณะ
เครื่องแลกเปล่ียนความรอนอยูระหวางทําใหแหง

• เครื่องไมทํางาน • เกิดไฟฟาดับหรือไม
• เครื่องตัดกระแสไฟฟาหยุดทํางานหรือไม
• อุปกรณปองกันทํางานหรือไม? (สัญลักษณแสดงการทํางาน

และ  บนรีโมทคอนโทรลกะพริบ)

ตร
วจ

สอ
บ
อีก

คร
ั้ง

หองไมเย็นลง

• ชองอากาศเขาหรือชองอากาศออกของตัวเคร่ืองภายนอกอุดตัน
หรือไม?

• ประตูหรือหนาตางเปดอยูหรือไม?
• แผนกรองอากาศเต็มไปดวยฝุนหรือไม?
• ต้ังความแรงลมเปน “Low” หรือต้ังโหมดการทํางานเปน “Fan” 

หรือไม?
• อุณหภูมิที่ต้ังไวเหมาะสมหรือไม?

หากเกิดส่ิงผิดปกติขึ้นแมภายหลังการตรวจสอบขางตน ใหหยุดใชงานเคร่ือง ปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา แลวแจงหมายเลข
ผลิตภัณฑและอาการกับตัวแทนจําหนายท่ีคุณซื้อผลิตภัณฑ อยาพยายามซอมเคร่ืองดวยตนเองเน่ืองจากการดําเนินการดังกลาว
เปนอันตราย หากสัญลักษณการตรวจสอบ ( , ,  ฯลฯ) แสดงบนหนาจอรีโมทคอนโทรล โปรดแจงอาการดังกลาวกับ
ตัวแทนจําหนายดวย

หากขอใดขอหน่ึงดานลางน้ีเกิดข้ึน ใหหยุดการทํางานของเคร่ืองทันทีและปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา แลวติดตอผูแทนจําหนายที่
ทานซ้ือผลิตภัณฑน้ี

• สวิตชทํางานผิดปกติ
• เคร่ืองตัดกระแสไฟฟาหยุดทํางานบอยคร้ัง
• ทานเผลอทําใหวัตถุแปลกปลอมหรือน้ําเขาไปในเคร่ือง
• ตัวเคร่ืองทํางานไมไดแมจะหยุดการทํางานของอุปกรณปองกันไปแลว
• พบสภาวะผิดปกติอ่ืนๆ

 ■ การยืนยันและตรวจสอบ

เมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ รหัสขอผิดพลาด
และหมายเลขตัวเคร่ืองภายในจะปรากฏบนสวนหนาจอของ
รีโมทคอนโทรล
รหัสขอผิดพลาดจะแสดงระหวางการทํางานเทาน้ัน หากรหัส
ที่แสดงหายไป ตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศตามหัวขอ “การ
ยืนยันรายงานขอผิดพลาด” ตอไปน้ีเพื่อยืนยันปญหา

รหัสขอผิดพลาด หมายเลขตัวเคร่ือง
ภายในที่เกิดปญหา

 ■ การยืนยันรายงานขอผิดพลาด

เมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ สามารถยืนยัน
รายงานขอผิดพลาดไดตามข้ันตอนตอไปน้ี (รายงานขอ
ผิดพลาดจะบันทึกไวไดถึง 4 ขอ)
การยืนยันรายงานขอผิดพลาดไดทั้งในขณะเคร่ืองทํางานและ
หยุดทํางาน

3

2

1

1  เมื่อกดปุม  และ  พรอมกันอยางนอย 4 วินาที 

หนาจอจะแสดงดังนี้

หากสัญลักษณ  ปรากฏข้ึน โหมดการทํางานจะ

เขาสูโหมดยืนยันรหัสขอผิดพลาด
• [01: ลําดับของรายงานขอผิดพลาด] แสดงที่ CODE 

No.
• [รหัสขอผิดพลาด] จะแสดงท่ี CHECK
• [หมายเลขตัวเคร่ืองภายในท่ีเกิดขอผิดพลาด] จะแสดง

ที่ Unit No.

2  แตละคร้ังที่กดปุมปรับอุณหภูมิ  รายงาน

ขอผิดพลาดในบันทึกอยูในหนวยความจําจะแสดง

ตามลําดับ

ตัวเลขใน CODE No. แสดงลําดับรายงานขอผิดพลาด 

[01] (ลาสุด) → [04] (เกาที่สุด)

ขอกําหนด

อยากดปุม  เพราะรายงานขอผิดพลาดท้ังหมดของ
ตัวเคร่ืองภายในจะถูกลบทิ้ง

3  หลังจากยืนยันแลว กดปุม  เพ่ือกลับสูหนาจอ

ปกติ
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 ▼ ตรวจสอบกอนเร่ิมทํางาน

• ตรวจสอบวาสายดินถูกตัดหรือขาดหรือไม
• ตรวจสอบวาติดต้ังแผนกรองอากาศหรือไม
• เปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนเร่ิมการทํางานอยางนอย 

12 ช่ัวโมง

 ▼ ฟงกชันการปองกัน 3 นาที
ฟงกชันการปองกัน 3 นาทีจะปองกันไมใหเครื่องปรับอากาศ
เริ่มทํางานใหมใน 3 นาทีแรกหลังจากเปดสวิตชจายไฟหลัก
หรือเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา

 ▼ ไฟฟาขัดของ
ขณะทํางานจะทําใหเครื่องปดการทํางานท้ังหมด
• หากตองการใหเครื่องทํางานใหม กดปุม ON / OFF บน

รีโมทคอนโทรล
• ฟาผาหรือโทรศัพทติดรถยนตไรสายท่ีใชงานใกลๆ อาจ

ทําใหเคร่ืองทํางานผิดพลาด ปดสวิตชแหลงจายไฟหลักหรือ
เคร่ืองตัดกระแสไฟฟา แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุม ON / 
OFF บนรีโมทคอนโทรลเพ่ือเร่ิมการทํางาน

 ▼ การละลายน้ําแข็ง
หากตัวเคร่ืองภายนอกมีน้ําแข็งเกาะติดขณะใชงานโหมด
ทําความรอน โหมดการละลายน้ําแข็งจะเร่ิมทํางานโดย
อัตโนมัติ (เปนเวลาประมาณ 2 ถึง 10 นาที) เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพในการทําความรอนไว
• พัดลมทั้งที่ตัวเคร่ืองภายในและตัวเคร่ืองภายนอกจะหยุด

ทํางานเม่ืออยูในชวงการละลายน้ําแข็ง
• เมื่ออยูในชวงการละลายน้ําแข็ง น้ําจากการละลายน้ําแข็ง

จะระบายออกจากฐานดานลางของตัวเคร่ืองภายนอก

 ▼ ประสิทธิภาพการทําความรอน
ในชวงการทําความรอน ความรอนจะถูกดูดซับจากภายนอก
เขาไปในหอง วิธีการทําความรอนเชนน้ีเรียกวาระบบปม
ความรอน เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ํามาก แนะนําใหใชอุปกรณ
ทําความรอนอ่ืนรวมกับเคร่ืองปรับอากาศ

 ▼ อุปกรณปองกัน

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศเม่ือเคร่ืองทํางาน
หนักเกินไป

• หากอุปกรณปองกันเร่ิมทํางาน ตัวเคร่ืองหยุดทํางาน และ
สัญลักษณแสดงการทํางานและการตรวจสอบบนตัวรับ
สัญญาณจะกะพริบ

 ▼ หากอุปกรณปองกันทํางาน
• ปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาและตรวจสอบ การใชงานเคร่ือง

ตอไปอาจเกิดความผิดพลาด
• ตรวจสอบวาไดติดต้ังแผนกรองอากาศหรือไม ถาไมได

ติดต้ัง ฝุนอาจอุดตันในอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน และ
อาจเกิดน้ําร่ัวซึมได

 ▼ ระหวางการทําความเย็น
• ชองอากาศเขาและชองอากาศออกของตัวเคร่ืองภายนอก

จะถูกปดกั้นไว
• ลมแรงจะเปาออกจากชองอากาศออกของตัวเคร่ืองภายนอก

อยางตอเน่ือง

 ▼ ระหวางการทําความรอน
• แผนกรองอากาศอุดตันไปดวยฝุนจํานวนมาก
• ชองดูดอากาศเขาหรือชองเปาลมออกของตัวเคร่ืองภายใน

อุดตัน

 ▼ อยาปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
ระหวางใชงานเคร่ืองปรับอากาศ ใหเปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา
ทิ้งไว แลวใชปุมเปด/ปดเคร่ืองบนรีโมทคอนโทรล

 ▼ ระวังหิมะตกและน้ําแข็งเกาะบนตัวเคร่ืองภายนอก
• ในพ้ืนที่ที่มีหิมะตก บริเวณชองลมเขาและและลมออกของ

ตัวเคร่ืองภายนอกมักถูกปกคลุมดวยหิมะหรือมีน้ําแข็งเกาะ
หากมีหิมะหรือน้ําแข็งเกาะบนตัวเคร่ืองภายนอก อาจทําให
เคร่ืองทํางานลมเหลวหรือไมคอยรอน

• ในพ้ืนที่ที่อากาศหนาว ใหระวังทอระบายน้ําโดยใหระบาย
น้ําออกใหหมดโดยไมมีน้ําอยูภายในทอเพ่ือปองกันการเกิด
น้ําแข็ง หากนํ้าในทอระบายน้ําหรือในตัวเคร่ืองภายนอก
กลายเปนน้ําแข็ง อาจทําใหเคร่ืองทํางานลมเหลวหรือ
ไมคอยรอน

12  การทํางานและประสิทธิภาพ

 ▼ เงื่อนไขการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

เพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ควรใชงานเคร่ืองปรับอากาศภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิดังน้ี :

การทําความเย็น

อุณหภูมิภายนอก : -15 °C ถึง 43 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง)

อุณหภูมิภายใน : 21 °C ถึง 32 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง), 15 °C ถึง 24 °C (อุณหภูมิกระเปาะเปยก)

[ขอควรระวัง]  ความช้ืนสัมพัทธในหอง – นอยกวา 80% หากเครื่องปรับอากาศทํางานในสภาพเกินกวาคาน้ี 
อาจเกิดละอองน้ําบนพ้ืนผิวของเคร่ืองปรับอากาศ

การทําความรอน
อุณหภูมิภายนอก : -15 °C ถึง 15 °C (อุณหภูมิกระเปาะเปยก)

อุณหภูมิภายใน : 15 °C ถึง 28 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง)

หากใชงานเคร่ืองปรับอากาศนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาว ระบบรักษาความปลอดภัยจะทํางาน

13 การติดต้ัง
อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีตอไปน้ี

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศใกลกับโทรทัศน ลําโพง หรือชุดเคร่ืองเสียง ภายในระยะ 1 ม. หากติดต้ังตัวเคร่ืองในสถานท่ีดังกลาว 
สัญญาณท่ีสงออกจากเคร่ืองปรับอากาศอาจไปรบกวนการทํางานของอุปกรณเหลาน้ัน 

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศใกลกับอุปกรณที่มีคล่ืนความถ่ีสูง (เครื่องเย็บผา หรือเคร่ืองนวดท่ีใชงานในเชิงธุรกิจ ฯลฯ) มิฉะน้ัน
อาจทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานบกพรองได

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในที่ที่อาจมีผงเหล็กหรือโลหะอ่ืนๆ หากผงเหลาน้ีเกาะอยู หรือสะสมอยูภายในตัวเคร่ืองปรับอากาศ 
อาจทําใหเกิดการเผาไหมภายในและติดไฟได

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในท่ีที่มีความช้ืนหรือมีคราบน้ํามัน  หรือในท่ีที่มีการปลอยไอน้ํา, เขมา หรือ กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีมีความเค็มหรือ ใกลกับชายหาด
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการใชน้ํามันเคร่ืองในปริมาณมาก
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่สัมผัสกับลมแรงบอยๆ เชน บริเวณชายหาด
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการปลอยกาซซัลเฟอร เชน สปา
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในเรือเดินสมุทร หรือรถเครนเคล่ือนท่ี
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีความเปนกรด หรือเปนดาง (เชน บริเวณน้ําพุรอน หรือใกลโรงเคมี หรือในบริเวณที่

อาจสัมผัสกับไอเสีย) อาจเกิดการกัดกรอนท่ีครีบอะลูมิเนียม และทอตะก่ัวของเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศใกลกับส่ิงกีดขวาง (ชองลม อุปกรณใหแสงสวาง ฯลฯ) ซึ่งอาจกีดขวางการปลอยลม (กระแสลมท่ีไม

สมํ่าเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณน้ันลดลง)
• อยาใชเคร่ืองปรับอากาศผิดวัตถุประสงค เชน เก็บอาหาร เคร่ืองมือวัด อุปกรณศิลปะ สัตวเล้ียง หรือปลูกตนไม

(การกระทําดังกลาวอาจทําใหสิ่งของที่จัดเก็บไวมีคุณภาพลดลง)
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศไวเหนือส่ิงของที่ไมสามารถโดนน้ําได (อาจมีน้ําหยดจากตัวเคร่ืองภายในท่ีความช้ืนสูงกวา 80% 

ขึ้นไป เมื่อชองระบายน้ําทิ้งอุดตัน) 
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการใชตัวทําละลายอินทรีย
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศใกลกับประตู หรือหนาตางซ่ึงอาจสัมผัสกับอากาศช้ืนภายนอกได

อาจทําใหมีไอน้ํากอตัวอยูภายในเคร่ืองปรับอากาศ
• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในท่ีที่มีการใชสเปรยบอยๆ

ระมัดระวังเมื่อมีเสียงดังผิดปกติ หรือเครื่องสั่น

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในท่ีเสียงของตัวเคร่ืองภายนอก หรือ ลมรอนท่ีปลอยออกมาจากตัวเคร่ืองรบกวนเพ่ือนบานได
• ติดต้ังเครื่องปรับอากาศบนพ้ืนผิวที่มีความแข็งแรงและเรียบเพ่ือปองกันไมใหเกิดเสียงกอง หรือเสียงดังในการทํางาน และ

การสั่นสะเทือน
• หากตัวเคร่ืองภายในหน่ึงตัวกําลังทํางานอยู อาจไดยินเสียงจากเครื่องที่ไมไดทํางานดวย 
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TH

31-TH 32-TH

14 ขอมูลจําเพาะ

รุน
ระดับกําลังเสียง (dBA) น้ําหนัก (กก.)

ตัวเคร่ืองหลัก (แผงหนากาก)การทําความเย็น การทําความรอน

RAV-SM564UTP Series * * 20 (4.2)

RAV-SM804UTP Series * * 20 (4.2)

RAV-SM1104UTP Series * * 24 (4.2)

RAV-SM1404UTP Series * * 24 (4.2)

RAV-SM1604UTP Series * * 24 (4.2)

* ต่ํากวา 70 dBA
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1115350203

TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD.
144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI,

AMPHUR MUANG, PATHUMTHANI 12000, THAILAND. 
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