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ขอขอบคุณที่ซื้อเคร่ืองปรับอากาศ TOSHIBA
โปรดอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนเร่ิมใชงานเคร่ืองปรับอากาศ
• ตองแนใจวาไดขอ “คูมือการใชงาน” และ “คูมือการติดต้ัง” จากผูผลิต (หรือตัวแทนจําหนาย)
โปรดย่ืนความจํานงตอผูผลิตหรือตัวแทนจําหนาย
• โปรดอธิบายเน้ือหาในคูมือการใชงานใหชัดเจน แลวสงคืน

บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพจิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงาน
อุปกรณน้ี เวนแตไดรับการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณจากผูที่รับผิดชอบตอความปลอดภัย
ของบุคคลน้ันได

การเลือกใชสารทําความเย็นชนิดใหม

เคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ี ใชสารทําความเย็นแบบ HFC, (R410A) ซึ่งเปนน้ํายาขนิดใหมแทนน้ํายา R22 ในรุนเกา 
เพื่อปองกันการทําลายช้ันโอโซน
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โปรดอานคําแนะนําตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญ ซึ่งตรงตาม “Machinery” Directive (Directive 2006/42/EC) อยางละเอียดถ่ีถวน และ
โปรดปฏิบัติตามขอมูลดังกลาว

ชื่อสามัญ : เคร่ืองปรับอากาศ

คําจํากัดความของผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ

เคร่ืองปรับอากาศตองไดรับการติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม และถอดร้ือโดยผูติดต้ังที่มีความขํานาญหรือชางบริการที่มีความ
ชํานาญ เมื่อตองดําเนินการใดๆ เหลาน้ีโปรดรองขอใหผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญดําเนินการให

ผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนตัวแทน ซึ่งมีความชํานาญและความรูดังที่ไดอธิบายในตารางดานลาง

ตัวแทน ความชํานาญและความรูที่ตัวแทนจะตองมี

• ผูติดต้ังที่มีความ
ชํานาญ

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศโดย ใชเครื่องมือ
ของโตชิบา ผูติดต้ังจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดย
โตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีได
รับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี 

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดต้ัง การยายตําแหนง และการ
ถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปน บุคคลท่ีได
รับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการ
หนึ่ง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมี ความรูความเขาใจเปน
อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี 

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทางในการติดต้ัง การยาย ตําแหนง
และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและการตอทอทางตามท่ี กําหนดไว โดยขอ
กําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทาง
ของเครื่องปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปน อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานที่ความสูงกับ
เครื่องปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดตั้งน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติ
งานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ชางบริการที่มี
ความชํานาญ

• ชางบริการที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศ
โดยใชเครื่องมือของโตชิบา ชางบริการจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอด
เครื่องปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี 

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดต้ัง การซอมแซม การยาย
ตําแหนง และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและ กฎหมายทอง
ถิ่น และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดย โตชิบา แคเรียร 
คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจาก บุคคลท่ีไดรับการอบรม
และมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี 

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอทางที่เกี่ยวกับการติดต้ัง การ
ซอมแซม การยายตําแหนง และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและ ทอทาง
ตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการ ปฏิบัติงานกับสาร
ทําความเย็นและทอทางของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรือ อีกประการหน่ึง ชางบริการ
น้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรม และมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานน้ี 

• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานบนท่ีสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานบนท่ีสูง กับเคร่ือง
ปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการที่มีความชํานาญ น้ันไดรับคํา
แนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดี เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานน้ี

 ■สัญลักษณคําเตือนบนชุดเคร่ืองปรับอากาศ

สัญลักษณคําเตือน คําอธิบาย

คําเตือน

อันตรายจากไฟฟาช็อต

ปลดแหลงจายไฟฟาระยะไกลท้ังหมดกอนทําการซอมบํารุง

คําเตือน

ช้ินสวนกําลังเคลื่อนท่ี
อยาใชงานเคร่ืองปรับอากาศขณะท่ีถอดตะแกรงออก ใหปดเคร่ืองปรับ
อากาศกอนทําการซอมบํารุง

ขอควรระวัง

ช้ินสวนมีอุณหภูมิสูง
ทานอาจโดนลวกเม่ือถอดแผงครอบน้ี

ขอควรระวัง

อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของเคร่ืองปรับอากาศ
มิฉะน้ันอาจไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง

อันตรายจากการโดนลวก

ใหเปดวาลวบริการกอนปฏิบัติงาน มิฉะน้ัน อาจโดนลวกได

ขอควรระวัง

อยาอยูเหนือแผงครอบพัดลม

มิฉะน้ันอาจไดรับบาดเจ็บได
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1 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
ผูผลิตไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้

 คําเตือน

ทั่วไป 

• อานคูมือการใชงานใหละเอียดกอนเร่ิมใชเครื่องปรับอากาศ มีหลายส่ิงที่สําคัญตองระลึกไวในระหวางใชงานประจําวัน
• ใหผูแทนจําหนายหรือผูติดต้ังมืออาชีพดําเนินการติดต้ัง ผูติดต้ังที่มีความชํานาญเทาน้ัน (*1) จึงจะสามารถติดต้ังเครื่องปรับ
อากาศได หากผูไมมีความชํานาญติดต้ังเอง อาจกอใหเกิดปญหา เชน ไฟไหม ไฟดูด การบาดเจ็บ นําร่ัวซึม เสียงรบกวน และการ
สั่นสะเทือนได

• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางจากที่ระบุไวในการเติมหรือเปล่ียน มิฉะน้ัน อาจทําใหมีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นในวงจร
การทําความเย็น ซึ่งอาจทําใหผลิตภัณฑน้ีทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได

• การทํางานของตัวเคร่ืองภายนอกอาจสรางเสียงรบกวน (โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตอกับเพ่ือนบาน จึงควรพิจารณาเสียงรบกวนใน
ขณะติดต้ังเคร่ืองดวย)

การเคล่ือนยายและจัดเก็บ

• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง ตองสวมใสรองเทาที่ปกปดน้ิวเทา สวมถุงมือปองกัน และสวมใสเคร่ืองแตงกายปองกันอ่ืนๆ
• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง หามจับถือที่สายรัดกลองผลิตภัณฑ ทานอาจบาดเจ็บไดหากสายขาด
• กอนวางซอนกลองผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บหรือเคล่ือนยาย โปรดอานคําแนะนําที่ระบุไวบนกลองใหละเอียด การไมปฏิบัติตามคํา
แนะนําเหลาน้ันอาจทําใหกองของกลองผลิตภัณฑลมลงมาได

• ทานตองตรวจสอบใหมั่นใจวาเคร่ืองปรับอากาศถูกจัดสงในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง หากมีช้ินสวนใดของผลิตภัณฑแตกหัก โปรด
ติดตอตัวแทนจําหนาย

การติดต้ัง

• การดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟากับเคร่ืองปรับอากาศตองกระทําโดยผูติดต้ังที่ชํานาญ (*1) หรือชางบริการที่ชํานาญเทาน้ัน (*1) ผู
ที่ไมมีความชํานาญไมสามารถดําเนินการเองได เพราะการดําเนินการท่ีไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดไฟฟาดูดและ/หรือไฟฟาร่ัวได 

• ภายหลังเสร็จสิ้นการติดต้ัง ใหผูติดต้ังชี้แจงเกี่ยวกับตําแหนงสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา หากเกิดปญหาขึ้นในเครื่องปรับ 
อากาศ ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการ 

• หากติดต้ังเคร่ืองในหองขนาดเล็ก จะตองเติมสารทําความเย็นในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือไมใหเกินคาจํากัดความเขมขน มิฉะน้ัน 
อาจเกิดการร่ัวซึมได ปรึกษาผูแทนจําหนายท่ีทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศน้ีเมื่อทานตองการคํานวณปริมาณสารทําความเย็น การ
สะสมของสารทําความเย็นที่มีความเขมขนสูงอาจกอใหเกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจน 

• อยาติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณที่อาจเส่ียงตอการสัมผัสกับกาซไวไฟ หากกาซร่ัวและสะสมอยูรอบเคร่ือง อาจเกิดไฟไหมได 
• ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทระบุเปนช้ินสวนอะไหลเทาน้ัน การใชผลิตภัณฑที่ไมไดระบุไวอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด น้ําร่ัว
ซึม หรือปญหาอ่ืนๆ ได และตองใหผูเชี่ยวชาญเปนผูติดต้ังให 

• ตองแนใจวาไดตอสายดินอยางถูกตอง

การใชงาน

• กอนเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก ตองโยกสวิตชของเคร่ืองตัด กระแส
ไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF มิฉะน้ันอาจเกิดไฟฟาลัดวงจรกับช้ินสวนภายในผานหนาสัมผัสได ผูติดต้ังที่ชํานาญ (*1) หรือ ชาง
บริการท่ีมีความชํานาญเทาน้ัน (*1) ที่จะเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ือง ภายนอก
และปฏิบัติงานท่ีตองการได 

• ภายในเคร่ืองปรับอากาศมีไฟฟาแรงสูงและมีช้ินสวนท่ีกําลังหมุน หามถอดแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจ 
เกิดอันตรายจากไฟฟาดูดน้ิวมือหรือสวนตางๆ ของรางกายอาจติดเขาไปในช้ินสวนท่ีกําลังหมุน เมื่อมีความจําเปนที่จะตองถอด 
ช้ินสวนเหลาน้ีออกมา โปรดติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญ 

• อยาเคล่ือนยายหรือซอมเคร่ืองปรับอากาศดวยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟาแรงสูงภายในเคร่ือง ทานอาจถูกไฟฟาดูดขณะถอดฝาครอบ
• ใชบันไดที่สูงกวา 50 เซนติเมตร ในการทําความสะอาดแผนกรองอากาศของตัวเคร่ืองภายในหรือทํางานอ่ืนๆ ที่อยูบนท่ีสูง 
เนื่องจากผูไมมีความชํานาญอาจเกิดอันตรายจากการตกบันไดและบาดเจ็บจากการทํางานบนท่ีสูง เมื่อตองทํางานเชนน้ันจึงไม 
ควรทําดวยตนเอง แตควรติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนผูทําให 

• อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจจะทําใหไดรับบาดเจ็บได ถาจําเปนตองสัมผัส อยาสัมผัสดวยตัว
ทานเอง ใหติดตอผูติดต้ังที่ชํานาญหรือชางบริการที่ชํานาญเทาน้ัน 

• อยาปนขึ้นไปหรือวางส่ิงของไวดานบนของตัวเคร่ืองภายนอก ตัวทานหรือส่ิงของอาจตกลงมาจากตัวเคร่ืองทําใหไดรับบาดเจ็บได 
• อยาวางอุปกรณที่มีการเผาไหมใดๆ ไวในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเคร่ืองปรับอากาศโดยตรง มิฉะน้ันอาจเกิดการเผาไหมที่ไม 
สมบูรณ 

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศทํางานในสถานท่ีเดียวกับอุปกรณที่มีการเผาไหมอ่ืน ควรใหอากาศถายเทไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเท 
ไดไมดีอาจทําใหขาดออกซิเจนได 

• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศในหองปด ควรใหหองถายเทอากาศไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเทไดไมดีจะทําใหขาดออกซิเจน 
• อยาใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานาน และอยาใหรางกายเย็นเกินไป อาจทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมและเจ็บปวย 
• หามสอดน้ิวหรือไมเขาไปในชองดูดอากาศเขาหรือชองดูดอากาศออก เพราะอาจไดรับบาดเจ็บไดเนื่องจากพัดลมหมุนดวย 
ความเร็วสูง 

• ปรึกษารานคาที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหากเคร่ืองปรับอากาศ (ทําความเย็น หรือทําความรอน) ไดไมดีซึ่งอาจเกิดจากสาร 
ทําความเย็นร่ัว ตรวจสอบขอมูลการซอมกับชางบริการ (*1) ใหแนใจเมื่อมีการเรียกเก็บคาสารทําความเย็นเพิ่มเติม 

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนการทําความสะอาด มิฉะน้ันอาจไดรับบาดเจ็บเน่ืองจาก 
พัดลมหมุนดวยความเร็วสูงภายในตัวเคร่ือง

การซอม

• หากเกิดปญหาใดๆ ขึ้น (เชน เมื่อปรากฏสัญลักษณขอผิดพลาด ไดกลิ่นไหม ไดยินเสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไมทําความ 
เย็น หรือทําความรอน หรือน้ําร่ัว) ในเคร่ืองปรับอากาศ อยาสัมผัสเครื่องปรับอากาศเอง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา 
ไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการที่มีความชํานาญ ทําอยางใดอยางหนึ่งใหแนใจวาเคร่ืองจะไมถูกเปดขึ้น (เชน เขียน
วา “เคร่ืองเสีย” ไวใกลกับเคร่ืองตัดกระแสไฟฟา) จนกวาชางจะมาถึง การใชเครื่องในสภาพท่ีมีปญหาตอไปอาจทําใหกลไกการ 
ทํางานของเคร่ืองเกิดปญหาเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดไฟฟาดูดหรือปญหาอ่ืนๆ ได 

• หากชองพัดลมเสียหาย อยาเขาใกลตัวเคร่ืองภายนอก ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอ ใหชาง
บริการที่มีความชํานาญมาซอม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะซอมเรียบรอยแลว 

• หากตัวเคร่ืองภายในตกลงมา อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดต้ัง 
หรือชางบริการที่มีความชํานาญมาติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะติดต้ัง 
ใหมเรียบรอยแลว 

• หากตัวเคร่ืองภายนอกลมลง อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดต้ัง 
หรือชางบริการที่มีความชํานาญมาแกไขหรือติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวา 
จะแกไขหรือติดต้ังใหมเรียบรอยแลว 

• อยาปรับแตงเครื่องเอง เพราะอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือปญหาอ่ืนๆ ได 

การยายตําแหนง

• เมื่อจะยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศ อยายายตําแหนงดวยตนเอง ใหติดตอผูติดต้ังหรือชางบริการที่มีความชํานาญ การยาย 
ตําแหนงที่ไมเหมาะสมอาจทําใหไฟฟาดูดและ/หรือเกิดไฟไหมได
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 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 เพราะอาจทําใหสาร 
เหลาน้ันติดไฟได 

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟากอนทําความสะอาด มิฉะน้ันอาจบาดเจ็บไดเพราะพัดลมหมุนดวย
ความเร็วสูง 

• หามวางภาชนะใสน้ํา เชน แจกัน บนตัวเคร่ือง น้ําอาจซึมเขาไปในตัวเคร่ือง ซึ่งอาจทําใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ และทําใหเกิดไฟ
ฟาช็อต 

• ใหผูแทนจําหนายทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให การทําความสะอาดท่ีไมถูกวิธีอาจทําใหช้ินสวนพลาสติกเสียหาย 
ฉนวน ของช้ินสวนไฟฟาหรือสวนอ่ืนๆ ละลาย และทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด ในกรณีรายแรง อาจเกิดน้ําร่ัวซึม ไฟฟาดูด 
เกิดควัน หรือไฟไหมได 

• หามทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศดวยสายฉีดที่มีแรงดัน กระแสไฟฟาร่ัวไหลอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม

(*1) ใหอางอิงจาก “ดําเนินการโดยผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญเทาน้ัน”

 ■ขอมูลเก่ียวกับการเคล่ือนยาย การจับถือ และการจัดเก็บกลองผลิตภัณฑ

ตัวอยางสัญลักษณบนกลอง

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย

เก็บในท่ีแหง หามทําตก หามวางนอน

แตกงาย
11 cartons

การวางซอน
(กรณีน้ีซอนได
12 ช้ัน)

หามเดินบน
กลอง

หงายดานน้ีขึ้น หามเหยียบ
จับถือดวยความ
ระมัดระวัง

ขอควรระวัง 

อาจเกิดการบาดเจ็บ
อยาจับถือที่สายรัดกลอง อาจเกิดการบาดเจ็บถาสายขาด

คําแนะนํา การวางซอน

ถากลองกระดาษย่ืนออกมานอกแทนวางขณะวางซอน
ควรรองดวยไมอัดหนา 10 มม.บนแทนวาง
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 ■ตัวเคร่ืองภายในแบบเช่ือมตอ

ประเภทรุน ช่ือรุน

แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง MMU-AP✽✽✽✽H✽

แบบคอมแพคฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง MMU-AP✽✽✽✽MH✽

แบบฝงเพดานกระจายลม 2 ทิศทาง MMU-AP✽✽✽✽WH

แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง
MMU-AP✽✽✽✽YH✽

MMU-AP✽✽✽✽SH✽

แบบตอทอลม คอยลเปลือย ซอนในฝาเพดาน, มาตรฐาน MMD-AP✽✽✽✽BH✽

แบบตอทอลม คอยลเปลือย ซอนในฝาเพดาน, แรงดันสูง MMD-AP✽✽✽✽H✽

แบบทอบาง MMD-AP✽✽✽✽SPH✽

แบบแขวนเพดาน MMC-AP✽✽✽✽H✽

แบบตูต้ังพื้น MML-AP✽✽✽✽H✽

แบบฝงพื้น MML-AP✽✽✽✽BH✽

แบบต้ังพื้น MMF-AP✽✽✽✽H✽

แบบคอมแพคติดผนัง
MMK-AP✽✽✽✽H
* ทานสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมของรุนดังกลาวไดจากคูมือ
การใชงานที่ใหมาพรอมกับตัวเคร่ืองภายใน

แบบจายอากาศบริสุทธิ์
MMD-AP✽✽✽✽HFE✽
* ทานสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมของรุนดังกลาวไดจากคูมือ
การใชงานที่ใหมาพรอมกับตัวเคร่ืองภายใน

แบบใชอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนอากาศ คอยลเปลือย

MMD-VNK✽✽✽HEXE✽
MMD-VN✽✽✽HEXE✽
* ทานสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมของรุนดังกลาวไดจากคูมือ
การใชงานที่ใหมาพรอมกับตัวเคร่ืองภายใน

แบบคอนโซล
MML-AP✽✽✽NH✽
* ทานสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมของรุนดังกลาวไดจากคูมือ
การใชงานที่ใหมาพรอมกับตัวเคร่ืองภายใน

 ■ตัวเคร่ืองภายนอก

 ■ตัวเคร่ืองภายใน

2 ชื่อชิ้นสวนของตัวเคร่ืองภายในและตัวเคร่ืองภายนอก

ชองอากาศเขา

มีทั้งสี่ดาน

ขายึด

ชองจายลม

ลมรอนจะออกมาเม่ือทําความเย็น

NFC อุปกรณสําหรับปลอยคล่ืนความถ่ี

รูสายไฟ

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

ปุมล็อค

เปด/ปดชองดูดอากาศ

ปุมล็อค

เปด/ปดชองดูดอากาศ

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

ชองออกทอสารทําความเย็น

วาลวเช่ือมตออยูภายใน

 ◆ แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

 ◆ แบบคอมแพคฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

– 5 –  

9-TH 10-TH

OM_1119602401_TH.indd   5OM_1119602401_TH.indd   5 12/15/2558 BE   11:3412/15/2558 BE   11:34



TH

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

ปุมล็อค

เปด/ปดชองดูดอากาศ

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

 ◆ แบบฝงเพดานกระจายลม 2 ทิศทาง

 ◆ แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง

    MMU-AP007✽YH✽ ถึง AP012✽YH✽

    MMU-AP015✽SH✽ ถึง AP024✽SH✽

 ◆ แบบตอทอลม คอยลเปลือย ซอนในฝาเพดาน, มาตรฐาน

    MMD-AP✽✽✽H✽

 ◆ แบบตอทอลม คอยลเปลือย ซอนในฝาเพดาน, แรงดันสูง.

    MMD-AP018✽H✽ ถึง AP048✽H✽

    MMD-AP072✽H✽ ถึง AP096✽H✽

จุดจายลม

เชื่อมตอทอจายลม

จุดจายลม

เชื่อมตอทอจายลม

จุดจายลม

เชื่อมตอทอจายลม

ชองลมเขา

เชื่อมตอทอดูด

กลองควบคุมไฟฟา

สกรูยึดสายดินมีอยูในกลอง
ควบคุมไฟฟา

กลองควบคุมไฟฟา

สกรูยึดสายดินมีอยูในกลอง
ควบคุมไฟฟา

กลองควบคุมไฟฟา

สกรยูดึสายดินมีอยูในกลองควบคุมไฟฟา

ชองลมเขา

แผนกรองอากาศ

ชองลมเขา

แผนกรองอากาศ

ถาดรับน้ําทิ้ง

ถาดรับน้ําทิ้ง

ถาดรบัน้ําทิ้ง
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 ◆ แบบทอบาง

 ◆  แบบแขวนเพดาน

 ◆ แบบตูตั้งพื้น

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

บานเกล็ดแนวนอน / ชองแนวต้ัง / 

จุดจายลม

สามารถปรับทิศทางของลมที่ปลอยออกมาได

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

สกรูยึดสายดิน

ชองดูดอากาศ

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

ชองดูดอากาศ

สําหรับเช่ือมตอทอลมกลับ

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

จุดจายลม

สําหรับเช่ือมตอทอจายลม

 ◆ แบบฝงพื้น

 ◆ แบบต้ังพ้ืน

ชองระบาย (มีชุดดักผง)

อุปกรณที่ตองติดต้ังที่ไซตงาน
แผนกรองอากาศ

ดักฝุน
(อยูในชองดูดอากาศ)

ขอตอโลหะ

บานสวิงแนวตั้ง

ปรับทิศทางการไหลของลมใหอยูในแนว
นอนตามปกติโดยอัตโนมัติ

ถาดรับน้ําทิ้ง

น้ําที่ถายมาไวที่น้ีจะถูกระบาย
ออกไปตามทอน้ําทิ้ง

ขอตอโลหะ (ซาย/ขวา)

แผงดานหนา (ลาง)

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

ชองลมเขา

อากาศในหองจะถูกดูด
เขาไปในชองน้ี

บานเกล็ดกระจายลม

ควบคุมทิศทางของลมที่ปลอยออกมา

สกรูยึดสายดิน

อยูในกลองควบคุมไฟฟา

แผนกรองอากาศ

ดักฝุน

ชองลมเขา

อากาศในหองจะถูกดูดเขาไปในชองน้ี

จุดจายลม
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SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

2

1314

5

7

3

1

4
6 11

98

12

10

18 1715

19
2021

16

2

1314

5

7

3

1

4
6 11

98

12

10

18 1715

19
2021

16

TH

3 ชื่อชิ้นสวนและฟงกชันการทํางานของรีโมทคอนโทรล

สัญลักษณทั้งหมดจะแสดงบนตัวอยางหนาจอดานลาง
โดยปกติ ตัวเลือกที่ไดเลือกไวเทาน้ันจะปรากฏบนหนาจอ
• เมื่อเปดสวิตชเปด/ปดกระแสไฟเปนคร้ังแรก  จะกะพริบบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรล

• ระบบจะดําเนินการต้ังคาเร่ิมตนขณะท่ี  กําลังกะพริบ ทานสามารถ
เริ่มใชรีโมทคอนโทรลไดหลังจาก  หายไป

1 สัญลักษณ SETTING (การตั้งคา)

แสดงข้ึนเม่ือต้ังเวลาหรือฟงกชันอ่ืนๆ

2 สัญลักษณโหมดการทํางาน

แสดงโหมดการทํางานท่ีเลือก

3 สัญลักษณขอผิดพลาด

แสดงข้ึนเม่ืออุปกรณปองกันทํางานหรือเมื่อมีขอผิดพลาด
เกิดขึ้น

4 สวนแสดงผลเวลา

แสดงเวลาท่ีต้ังไว
(แสดงรหัสขอผิดพลาดเม่ือมีขอผิดพลาดเกิดข้ึน)

5 สัญลักษณโหมดต้ังเวลา

แสดงโหมดต้ังเวลา

6 สัญลักษณแผนกรองอากาศ

เตือนใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

7 สัญลักษณการทดสอบเคร่ือง

แสดงระหวางการทดสอบเคร่ือง

8 สัญลักษณตําแหนงบานเกล็ด

แสดงตําแหนงบานเกล็ด
* สําหรับแบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง, แบบฝง
เพดานกระจายลม 1 ทิศทาง, แบบฝงเพดานกระจาย
ลม 2 ทิศทาง, แบบแขวนเพดาน

หมวดการแสดงผล

หมวดการทํางาน

รีโมทคอนโทรลเคร่ืองน้ีสามารถควบคุมตัวเคร่ืองภายในไดมากถึง 8 เคร่ือง

 ■หมวดการแสดงผล

หมายเหตุ

จอแอลซีดีอาจพรามัวช่ัวขณะเน่ืองมาจากไฟฟาสถิต
9 สัญลักษณการสายบานเกล็ด

แสดงระหวางการสายข้ึน/ลงของบานเกล็ด

10 สวนแสดงผลการต้ังอุณหภูมิ

แสดงอุณหภูมิที่ต้ังคาไวที่ไดเลือก

11 สัญลักษณเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

แสดงขณะใชงานเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

12 สัญลักษณไมมีฟงกชัน

แสดงเมื่อฟงกชันที่ตองการไมมีในเคร่ืองรุนน้ัน

13 สัญลักษณความเร็วพัดลม

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

14 สวนแสดงผลจํานวนบานเกล็ด

(เชน: 01, 02, 03, 04)

(แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทางเทาน้ัน)

15 สวนแสดงผลโหมดประหยัดพลังงาน

แสดงขณะท่ีเครื่องอยูในโหมดประหยัดพลังงาน

16 สัญลักษณการล็อกบานเกล็ด

แสดงเมื่อบานเกล็ดถูกล็อกไว (แบบฝงเพดานกระจาย
ลม 4 ทิศทางเทาน้ัน)

17 สวนแสดงผลจํานวนเคร่ือง

แสดงจํานวนตัวเคร่ืองภายในท่ีเลือกไว อีกทั้งยังแสดง
รหัสขอผิดพลาดของตัวเคร่ืองภายในและภายนอก

18 สัญลักษณระบบควบคุมสวนกลาง

แสดงเมื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศดวยระบบควบคุม
สวนกลางและใชพรอมกับอุปกรณควบคุมสวนกลาง
อ่ืนๆ เชน รีโมทคอนโทรลควบคุมสวนกลาง 
ถามีการกําหนดไมใหใชรีโมทคอนโทรลกับระบบ
ควบคุม สวนกลาง สัญลักษณ  จะกะพริบเม่ือกด
ปุม ON/OFF, MODE หรือ TEMP. ที่รีโมทคอนโทรล ซึ่ง
ปุมดังกลาวจะไมทํางาน (การต้ังคาที่ใชรีโมทคอนโทรล
ในการกําหนด คาอาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับโหมดของ
ระบบควบคุมสวนกลาง ทานสามารถอานรายละเอียด
เพิ่มเติมไดจากคูมือการใชงานรีโมทคอนโทรลสวน
กลาง)

19 สัญลักษณควบคุมโหมดการทํางาน

แสดงเมื่อกดปุม MODE โดยท่ีผูควบคุมระบบปรับ
อากาศ ล็อกโหมดการทํางานใหทําความเย็นหรือ
ทําความรอน

20 สวนแสดงผลการพรอมทํางาน

สัญลักษณน้ีจะแสดงในเคร่ืองบางรุน

21 สัญลักษณการซอมบํารุง

แสดงขณะท่ีอุปกรณปองกันทํางานหรือเม่ือมีขอผิด
พลาดเกิดขึ้น
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1 ปุม  (ปุมเลือกความเร็วพัดลม)

เลือกความเร็วพัดลมตามท่ีตองการ
* ไมมีฟงกชันน้ีในประเภทรุนตอทอลม คอยลเปลือย 
ซอนในฝาเพดานแรงดันสูงและแบบจายอากาศบริสุทธิ์
โดยจะแสดง “High” เทาน้ัน

2 ปุม  (ปุมต้ังเวลา)

ใชสําหรับต้ังเวลา

3 ปุม  (ปุมทดสอบ)

ใชสําหรับการบริการเทาน้ัน
(อยาใชปุมนี้ในระหวางการใชงานปกติ)

4 ปุม 

ใชเมื่อเช่ือมตอกับพัดลมระบายอากาศ (มีจําหนาย
ทั่วไป) กดปุมเพื่อเปด/ปดพัดลมระบายอากาศ ทั้งน้ี 
การเปด/ปดเคร่ืองปรับอากาศถือเปนการเปด/ปด
พัดลมระบายอากาศดวยเชนกัน
* หลังจากกดปุม  หากสัญลักษณ “ ” ปรากฏ
บนหนาจอรีโมทคอนโทรล แสดงวาไมมีการตอพัดลม
ระบายอากาศกับเคร่ืองปรับอากาศ

5  (ปุมต้ังคาแผนกรองใหม)

ต้ังคาสัญลักษณ “  FILTER” ใหมหลังจากทําความ
สะอาด

6  (การทํางานแบบประหยัดพลังงาน)

ใชเพื่อเร่ิมตนโหมดประหยัดพลังงาน

7 ปุม 

ใชเลือกการสายบานเกล็ดอัตโนมัติหรือการล็อก
ตําแหนงบานเกล็ด
* ไมมีฟงกชันน้ีในประเภทรุนแบบคอยลเปลือย ซอนใน
ฝาเพดาน, แบบทอบาง, แบบฝงพื้น, แบบต้ังพื้นและ
แบบจายอากาศบริสุทธิ์

8 ไฟแสดงการทํางาน

สวางขึ้นเมื่อเคร่ืองทํางาน
กะพริบเมื่อเกิดขอผิดพลาดหรือเมื่อใชงานอุปกรณ
ปองกัน

9 ปุม 

เมื่อกดปุมนี้ เคร่ืองจะเร่ิมทํางาน หากกดปุมอีกครั้ง
จะเปนการปดเคร่ือง

10 ปุม  (ปุมเลือกโหมดการทํางาน)

เลือกโหมดการทํางานท่ีตองการ

 ■หมวดการทํางาน

เมื่อกําหนดการต้ังคาเสร็จแลว สิ่งที่ตองทําหลังจากนั้นคือกดปุม 

11 ปุม  (ปุมเลือกตัวเคร่ือง/บานเกล็ด)

เลือกจํานวนเคร่ือง (ซาย) และจํานวนบานเกล็ด (ขวา)
ปุม UNIT:

หากใชรีโมทคอนโทรลหน่ึงตัวควบคุมตัวเคร่ืองภายใน
ไมต่ํากวาสองเคร่ือง ใหใชปุมนี้เพื่อเลือกเคร่ืองที่
ตองการปรับทิศทางลม 
ปุม LOUVER: (เฉพาะแบบฝงเพดานกระจายลม
4 ทิศทาง)
เลือกบานเกล็ดที่จะควบคุมเมื่อทําการปรับการต้ังคา
ล็อกบานเกล็ดหรือการต้ังคาทิศทางลมของบานเกล็ด
แตละบาน

12 ปุม  

ปรับคาอุณหภูมิที่ต้ังไว
เลือกคาที่ตองการที่ไดกําหนดไวโดยกดปุม  TEMP.

 หรือ .

ตัวเลือก:

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

โดยปกติ เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเคร่ืองภายในจะทําหนาที่
ตรวจจับอุณหภูมิ และยังสามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบๆ
รีโมทคอนโทรลได สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ตัวแทนจําหนาย
* อยาใชฟงกชันน้ีหากควบคุมการใชงานเคร่ืองปรับอากาศ
แบบเปนกลุม
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1 กดปุม 

ไฟแสดงการทํางานจะสวางขึ้น

2 กดปุม “MODE ” เพ่ือเลือกโหมดการทํางาน

ทุกคร้ังที่กดปุมนี้ โหมดการทํางานและสัญลักษณแสดง
โหมดจะเปล่ียนไปตามลําดับตอไปน้ี

ฟงกชัน “ Dry” จะไมมีในประเภทรุนตอทอลม 
คอยลเปลือยซอนในฝาเพดานแรงดันสูง

3 กดปุม  เพ่ือหยุดการทํางาน

เคร่ืองปรับอากาศ

ไฟแสดงการทํางานจะดับลง

4 การใชงานเบ้ืองตน

เปดสวิตชเปด/ปดกระแสไฟ

• เมื่อเปดเคร่ือง เสนแบงสวนจะปรากฏข้ึนและ  จะกะพริบบนหนาจอ
* เม่ือเปดใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกคร้ังหลังจากไมไดใชงานเปนเวลานาน รีโมทคอนโทรลจะหยุดทํางานประมาณ 1 นาที 

ซ่ึงไมใชอาการผิดปกติแตอยางใด

• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศเปนคร้ังแรก หรือเมื่อเปล่ียนการต้ังคา ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปน้ี

ตอไปการกดปุม  จะเปนการใชงานเคร่ืองดวยการต้ังคาที่เลือกไว

 ■การเตรียมการ

 ■การทํางาน

 ■การเปล่ียนความเร็วพัดลม

ขอกําหนด

• สวิตชเปด/ปดกระแสไฟตองอยูที่ตําแหนงเปดตลอดเวลาท่ีใชเครื่องปรับอากาศ
• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกหลังจากไมไดใชงานเปนเวลานาน ใหเปดสวิตชเปด/ปดกระแสไฟท้ิงไวอยางนอย 12 ช่ัวโมง
กอนเร่ิมใชงานเคร่ืองปรับอากาศ

Dry Cool Fan
(การลดความช้ืน)

1 กดปุม “FAN ” เพ่ือเลือกความเร็วพัดลม

• ทุกครั้งที่กดปุมนี้ ความเร็วพัดลมและสัญลักษณจะ
เปล่ียนไปตามลําดับตอไปน้ี:
(ฟงกชัน “  Auto” เลือกใชไมไดในโหมด FAN)

• เซ็นเซอรอุณหภูมิจะตรวจจับอุณหภูมิลมกลับที่ตัว
เคร่ืองภายใน ซึ่งอาจแตกตางจากอุณหภูมิหองเล็ก
นอย โดยจะข้ึนอยูกับสภาพการติดต้ัง อุณหภูมิที่
กําหนด คือ คาอุณหภูมิหองที่ตองการ 

• ฟงกชันการเลือกความเร็วพัดลมจะไมมีในประเภท
รุนตอทอลมคอยลเปลือย ซอนในฝาเพดานแรงดัน
สูง ความเร็วพัดลมจะถูกล็อกไว สวนสัญลักษณจะถูก
ล็อกไวที่ “  High”

        Low         Medium         High     Auto

 ■โหมดประหยัดพลังงาน

 ■การเปล่ียนอุณหภูมิที่กําหนด

1 กดปุม “TEMP.  ”

กดปุม  เพื่อเพ่ิมอุณหภูมิ และ  เพื่อลดอุณหภูมิ
(อุณหภูมิที่กําหนดจะเปล่ียนไมไดในโหมดพัดลม)

หมายเหตุ

ระบบจะเร่ิมการทํางานภายในเวลา 1 นาทีโดยประมาณ

1 กดปุม  ระหวางการทํางาน

• ระบบประหยัดพลังงานถูกเปดใชงาน
•  ปรากฏบนหนาจอ

2 กดปุม  เพ่ือปดใชงานระบบประหยัดพลังงาน

•  จะหายไป

หมายเหตุ

• ประสิทธิภาพของเคร่ืองปรับอากาศจะถูกจํากัดเมื่อเคร่ืองอยู
ในโหมดประหยัดพลังงาน หองอาจไมเย็นหรือรอนเพียงพอ
ตอความตองการ

• โหมดประหยัดพลังงานจะยังทํางานตอไปแมจะหยุดการ
ทํางาน เปล่ียนโหมดการทํางาน หรือปดสวิตชเปด/ปด
กระแสไฟ

แสดงข้ึนขณะใชงาน
โหมดประหยัดพลังงาน

ปุมประหยัดพลังงาน
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1 

3
2 

1 กดปุม 

ทุกคร้ังที่กดปุมนี้ โหมดต้ังเวลาและสัญลักษณจะเปล่ียน
ไปตามลําดับตอไปน้ี 

 

Off

(ต้ังเวลาปด)

Off

(ต้ังเวลาปดซ้ํา)

ไมมีสัญลักษณ
(ฟงกชันต้ังเวลาถูกปดใชงาน)

On

(ต้ังเวลาเปด)

•  ละสัญลักษณเวลากะพริบ

2 กดปุม  เพ่ือกําหนดชวงเวลาท่ีตัวต้ังเวลา

ทํางาน

• ทุกคร้ังที่กดปุม  การต้ังเวลาจะเพ่ิมขึ้นคร้ังละ 0.5 
ช่ัวโมง (30 นาที) การต้ังเวลาจะเพ่ิมเปนคร้ังละ 1 
ช่ัวโมงหากเวลาท่ีต้ังไวเกิน 1 วัน (24 ช่ัวโมง) คาสูงสุด
คือ 7 วัน (168 ช่ัวโมง) ที่หนาจอรีโมทคอนโทรล การ
ต้ังเวลาระหวาง 0.5 ช่ัวโมงถึง 23.5 ช่ัวโมง (*1) จะ
แสดงข้ึนตามน้ัน หากเกิน 24 ช่ัวโมง (*2) วันที่และ
ช่ัวโมงจะปรากฏข้ึน 

• ทุกคร้ังที่กดปุม  การต้ังเวลาจะลดลงคร้ังละ 0.5 
ช่ัวโมง (30 นาที) (0.5 ช่ัวโมงถึง 23.5 ช่ัวโมง) หรือ
คร้ังละ 1 ช่ัวโมง (24 ช่ัวโมงถึง 168 ช่ัวโมง)

ตัวอยางหนาจอรีโมทคอนโทรล

• 23.5 ชั่วโมง (*1)

• 34 ชั่วโมง (*2)

  แสดงผล 1 วัน
 (24 ช่ัวโมง)

  แสดงผล 10 ช่ัวโมง
 (ทั้งหมด: 34 ช่ัวโมง)

3 กดปุม 

•  จะหายไป สัญลักษณเวลาจะแสดงข้ึน สวน 
 หรือ  จะกะพริบบนหนาจอ 

(เมื่อใชต้ังเวลาเปด ON สัญลักษณทั้งหมดยกเวนเวลา
และ  จะดับลง)

 ■การยกเลิกการต้ังเวลา

1 กดปุม 

สัญลักษณต้ังเวลาจะหายไป

หมายเหตุ

• เมื่อใชการต้ังเวลา Repeat OFF การกดปุม  หลัง
จากที่เคร่ืองหยุดทํางานตามตัวต้ังเวลาจะเปนการเปดเคร่ือง
อีกครั้ง สวนตัวต้ังเวลาจะหยุดทํางานอีกครั้งหลังจากถึงเวลา
ที่กําหนด 

• เมื่อใชต้ังเวลาปด OFF สัญลักษณการต้ังเวลาจะหายไปช่ัว
ขณะเปนเวลา 5 วินาทีเมื่อกดปุม  อาการน้ีเกิดขึ้น
เนื่องจากระบบการทํางานของรีโมทคอนโทรล ซึ่งไมใชการ
ทํางานผิดปกติแตอยางใด

5 การต้ังเวลา
เลือกรูปแบบการต้ังเวลาจากตัวเลือก 3 ตัวเลือกตอไปน้ี: (สูงสุด 168 ช่ัวโมง)

OFF timer (ตั้งเวลาปด) :  เครื่องหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด
Repeat-OFF timer (ตั้งเวลาปดซ้ํา) : เครื่องหยุดทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดทุกครั้งที่ใชงานเคร่ืองปรับอากาศ
On timer (ตั้งเวลาเปด) : เครื่องทํางานเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด

 ■การตั้งเวลา

ช่ัวโมงวัน

6 การติดต้ัง

สอบถามตัวแทนติดต้ังสําหรับขอแนะนําทั่วไปที่สําคัญ

 ■สถานท่ี

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศใกลอุปกรณที่ปลอยคล่ืนความถ่ีสูง
• ไมเหมาะที่จะติดต้ังในโรงงานผลิตสารเคมี เชน โรงงานผลิต
สารทําความเย็นจากคารบอนไดออกไซด

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในท่ีที่อาจมีผงเหล็กหรือโลหะ
ตางๆ หากผงเหล็กหรือโลหะเกาะเคร่ืองปรับอากาศหรือ
สะสมอยูภายในเคร่ือง อาจทําใหเกิดการเผาไหมเองและ
ติดไฟได

• เคร่ืองอาจทํางานลมเหลวหากติดต้ังในสถานท่ีตอไปน้ี: 
• บริเวณที่เต็มไปดวยหยดน้ํามัน 

(รวมท้ังน้ํามันหลอล่ืนเคร่ืองจักร) หรือไอน้ํา
• บริเวณที่มีความเค็ม เชน ใกลทะเล
• บอน้ํารอนที่มีกาซซัลเฟอร
• สถานท่ีที่มีความเปนกรดหรือดางสูง
ตองมีการซอมบํารุงเปนพิเศษหากใชเครื่องปรับอากาศ
ในสถานท่ีที่ระบุไวขางตน สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายที่ทานซ้ือผลิตภัณฑ 

• เวนพ้ืนที่วางบริเวณโดยรอบชองลมเขาและชองปลอยลม 
ของตัวเคร่ืองภายนอกเพ่ือไมใหปดกั้นการทํางานของพัดลม 
ระบายอากาศ 

• หลีกเลี่ยงบริเวณที่ลมแรงอาจพัดปะทะชองลมเขาและชอง 
ปลอยลมของตัวเคร่ืองภายนอก 

• ประกอบขาต้ังและครอบปองกันหิมะ ฯลฯ ที่ตัวเคร่ือง
ภายนอก เพื่อใชงานในบริเวณที่มีหิมะตก สําหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนายที่ทานซ้ือ
ผลิตภัณฑ 

• ตรวจสอบใหแนใจวาน้ําจากตัวเคร่ืองภายนอกไหลลงสู 
บริเวณที่มีการระบายไดดี 

• ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบแผนกรองอากาศเขากับตัว 
เคร่ืองภายใน หากไมไดประกอบแผนกรอง ฝุนจะสะสมอยู 
ที่อุปกรณแลกเปล่ียนความรอนหรือช้ินสวนอ่ืนๆ ในเคร่ือง 
ปรับอากาศ ทําใหเกิดน้ําร่ัวซึมได 

• เวนระยะหางระหวางเคร่ืองปรับอากาศ/รีโมทคอนโทรลกับ 
โทรทัศนหรือวิทยุอยางนอย 1 เมตร การไมปฏิบัติตามขอ 
ควรระวังดังกลาวอาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือรบกวน 
การมองเห็น 

• เวนระยะหางระหวางชองปลอยลมและสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
อยางนอย 1.5 เมตร หากไมปฏิบัติตามขอควรระวังดังกลาว 
สัญญาณเตือนอาจทํางานผิดปกติหรือไมสามารถตรวจเจอ 
เหตุการณไฟไหมในกรณีที่เกิดไฟไหมขึ้น

 ■ระมัดระวังเสียงในการทํางานของเครื่องปรับ

อากาศ

• ติดต้ังเครื่องปรับอากาศในท่ีที่แข็งแรงมากพอท่ีเสียงดังใน
การทํางานและการส่ันสะเทือนจะไมเพิ่มมากขึ้น

• หากวางสิ่งของใกลกับชองปลอยลมท่ีตัวเคร่ืองภายนอกเสียง
อาจดังมากกวาเดิม

• ระวังอยาใหลมรอน/ลมเย็นหรือเสียงดังจากชองปลอยลม
ของตัวเคร่ืองภายนอกรบกวนเพ่ือนบาน
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7 คําเตือนเก่ียวกับการทํางานและประสิทธิภาพ

 ■การตรวจสอบกอนเริ่มทํางาน

• เปดสวิตชเปด/ปดกระแสไฟท้ิงไวอยางนอย 12 ช่ัวโมงกอน
เริ่มใชงานเคร่ืองปรับอากาศ

• ตรวจสอบใหแนใจวาตอสายดินไวอยางถูกตองแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาไดประกอบแผนกรองอากาศกับตัว
เคร่ืองภายในแลว

 ■ฟงกชันการปองกัน 3 นาที

ตัวเคร่ืองภายนอกจะไมทํางานเปนเวลาประมาณ 3 นาที 
ในกรณีที่เปดเคร่ืองทันทีหลังจากที่เพิ่งปดเคร่ือง หรือหลังจาก
ที่เพิ่งเปดสวิตชเปด/ปดกระแสไฟ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกัน
ระบบ

 ■ระบบไฟฟาขัดของ

• หากระบบไฟฟาขัดของ ระบบท้ังหมดจะหยุดทํางาน
• กดปุม ON/OFF หากตองการเร่ิมการทํางานตอ

 ■การหมุนของพัดลมท่ีตัวเคร่ืองภายในท่ีหยุด

การทํางาน

• ขณะที่ตัวเคร่ืองภายในทํางาน พัดลมท่ีตัวเคร่ืองภายในท่ีอยู
ในโหมดสแตนดบายจะหมุนสองสามนาทีโดยประมาณทุกๆ
หน่ึงชั่วโมงเพ่ือปองกันเคร่ือง

 ■อุปกรณปองกัน (สวิตชแรงดันสูง)

สวิตชแรงดันสูงจะหยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศโดย
อัตโนมัติหากเครื่องทํางานหนักเกินไป
หากอุปกรณปองกันเร่ิมทํางาน เครื่องจะหยุดทํางาน และ
ไฟแสดงการทํางานจะกะพริบ
เมื่ออุปกรณปองกันเร่ิมทํางาน สัญลักษณ  และรหัส
ตรวจสอบจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล
อุปกรณปองกันอาจเร่ิมทํางานในกรณีตอไปน้ี:

• เมื่อชองลมเขาและชองปลอยลมของตัวเคร่ืองภายนอกถูก
ปดก้ันไว

• เมื่อมีลมแรงพัดใสชองปลอยลมท่ีตัวเคร่ืองภายนอกอยาง
ตอเน่ือง

หมายเหตุ

• เมื่ออุปกรณปองกันเร่ิมทํางาน ใหปดสวิตชเปด/ปดกระแส
ไฟ แกไขปญหา แลวเร่ิมใชงานเคร่ืองตอ

 ■การทําความเย็น

เคร่ืองปรับอากาศแตละเคร่ืองสามารถควบคุมการใชงานแยก
ตางหากได อยางไรก็ตาม ตัวเคร่ืองภายในท่ีเช่ือมตอกับตัว
เคร่ืองภายนอกตัวเดียวกันจะไมสามารถทําความรอนและ
ทําความเย็นพรอมกันได
เมื่อทานพยายามท่ีจะใชงานเคร่ืองพรอมกัน ตัวเคร่ืองภายใน
ที่ทําความเย็นจะหยุดทํางาน สัญลักษณเตรียมพรอมทํางาน 

จะปรากฏบนรีโมทคอนโทรล
หากทานพยายามท่ีจะใชงานโดยไมคํานึงถึงการต้ังคาที่
กําหนดไวสัญลักษณเตรียมพรอมทํางาน จะปรากฏบน
รีโมทคอนโทรลและเคร่ืองจะหยุดทํางาน หากผูควบคุมระบบ
ปรับอากาศล็อกโหมดการทํางานใหเคร่ืองทําความเย็นระบบ
จะใชเฉพาะคาที่กําหนดไว

 ■ปดการใชงานฟงกชัน NFC

(NFC NFC อุปกรณสําหรับปลอยคล่ืนความถ่ี)

การเช่ือมตอดวย NFC ถูกเปดใชงานต้ังแตการจัดสงสินคาจาก
โรงงาน แตสามารถท่ีจะปดการใชงานขณะทดสอบเคร่ืองและ
สามารถต้ังคาอัตโนมัติดวยสมารทโฟน
โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนายสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

8 ทิศทางของบานเกล็ด
หมายเหตุ

ทานสามารถปรับมุมบานเกล็ดเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทําความเย็น/ทําความรอนของเคร่ืองได

ลักษณะของลม: ลมเย็นลดต่ําลง ลมรอนเพ่ิมสูงขึ้น

 ขอควรระวัง

ปรับบานเกล็ดใหสายในแนวนอนขณะทําความเย็น

หากปรับบานเกล็ดลงลางสําหรับการทําความเย็น อาจมีหยด
น้ําเกาะอยูบนพ้ืนผิวของชองปลอยลม ทําใหน้ําหยดได

หมายเหตุ

• หากปรับบานเกล็ดในแนวนอนสําหรับการทําความเย็น อาจ
มีหยดน้ําเกาะบนพ้ืนผิวตูหรือบานเกล็ด และหยดลงมา

• อยาปรับบานเกล็ดดวยมือการกระทําดังกลาวอาจทําให
ระบบทํางานขัดของใชปุม SWING/FIX ที่รีโมทคอนโทรล
เพ่ือปรับมุม

 ■แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง, 

แบบฝงเพดานกระจายลม 2 ทิศทาง, 

แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง, 

แบบแขวนเพดาน

 ◆ การปรับทิศทางของบานเกล็ด

1 กดปุม  ขณะที่เคร่ืองปรับอากาศทํางาน

ทิศทางของบานเกล็ดจะเปล่ียนไปทุกครั้งที่กดปุม

 ▼ สําหรับทําความเย็น

ปรับบานเกล็ดในแนวนอน หากปรับ
ใหช้ีลงลาง อาจมีหยดน้ําเกาะบน
พื้นผิวชองปลอยลม แลวหยดลงมา

 ▼ สําหรับพัดลม

เลือกทิศทางลม

 ◆ วิธีเริ่มสายบานเกล็ด

1 กดปุม  ซ้ําๆ เพ่ือปรับทิศทางบานเกล็ดไปท่ี

ตําแหนงตํ่าสุด จากนั้น กดปุม  อีกคร้ัง

สัญลักษณ  ปรากฏบนหนาจอ แลวบานเกล็ดจะเร่ิม
สาย

 ▼ การทํางานทุกทิศทาง

ทําซ้ํา

คาเร่ิมแรก

คาเร่ิมแรก
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รหัสต้ังคาการสาย

 ◆ วิธีหยุดการสายบานเกล็ด

1 กดปุม  ในตําแหนงที่ตองการขณะที่บานเกล็ด

กําลังสาย

• กดปุม  ซ้ําๆ เพ่ือเปล่ียนตําแหนงใหม

* อยางไรก็ตาม แมจะกดปุม  ขณะท่ีบานเกล็ด
กําลังสาย หน่ึงในสัญลักษณดานลางตอไปน้ีอาจปรากฏ
บนหนาจอ และระบบไมปรับบานเกล็ดไปที่ตําแหนง
สูงสุด

 ▼ สัญลักษณเมื่อบานเกล็ดหยุดทํางาน

การทําความเย็น/การลดความช้ืน

ในกรณีน้ี กดปุม  อีกครั้งหลังจากผานไป 2 วินาที
• ในโหมดทําความเย็น/ลดความช้ืน บานเกล็ดจะไมหยุด
ทํางานเน่ืองจากทิศทางของบานเกล็ดจะสายลงดาน
ลางในขณะท่ีบานเกล็ดทํางาน หากหยุดบานเกล็ดขณะ
ที่บานเกล็ดสายลงดานลาง บานเกล็ดจะหยุดสายหลัง
จากที่สายไปยังตําแหนงที่สามนับจากตําแหนงสูงสุด

 ▼ สัญลักษณเมื่อบนเกล็ดหยุดทํางาน

การทํางานของโหมด
การทําความเย็น/การลดความช้ืน

 ◆ ปุมเลือกตัวเคร่ือง

• เมื่อควบคุมตัวเคร่ืองภายในต้ังแตสองตัวข้ึนไปดวย
รีโมทคอนโทรลตัวเดียว ทานสามารถปรับทิศทาง
บานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายในแตละตัวไดโดยเลือก
ตัวเคร่ืองภายในท่ีจะปรับบานเกล็ด

• ในการปรับทิศทางบานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายในแตละเคร่ือง
ใหกดปุม  (ดานซายของปุม) เพื่อแสดงหมายเลข
เครื่องของตัวเคร่ืองภายในในกลุมควบคุม จากน้ัน ปรับต้ัง
ทิศทางบานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายในท่ีปรากฏ

• หากไมมีหมายเลขเครื่องของตัวเคร่ืองภายในปรากฏ
ขึ้นทานสามารถควบคุมตัวเคร่ืองภายในท้ังหมดในกลุม
ควบคุมพรอมกันได

• แตละคร้ังที่กดปุม  (ดานซายของปุม) 
สัญลักษณจะเปล่ียนไปตามลําดับดังนี้

 ◆ วิธีกําหนดรูปแบบการสายบานเกล็ด

1 กดปุม  FIX คางไวอยางนอย 4 วินาที ขณะที่

เคร่ืองปรับอากาศไมทํางาน 

 จะกะพริบ

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกตัวเคร่ือง

ภายใน

หมายเลขเครื่องจะเปล่ียนไปในแตละคร้ังที่กดปุม

หมายเลข
เคร่ือง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-3

ไมแสดง
หมายเลข
เครื่อง 1-4

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
เริ่มสาย

3 กดปุม  เพ่ือเลือกประเภทการสาย

3 กดปุม  เพ่ือยืนยันทิศทางการสายของ

บานเกล็ดท่ีเลือกไว

แตละคร้ังที่กดปุมนี้ สัญลักษณจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ตอไปน้ี

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

(7) (6) (5)

* หากระบบอยูในโหมดการทําความเย็นหรือการลด
ความช้ืน (4) และ (5) จะไมปรากฏ

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพ่ือเสร็จสิ้นการต้ังคา

 ▼ การสายมาตรฐาน

บานเกล็ดทั้งสี่บานจะสายพรอมกันในมุมเดียวกัน

 ■เฉพาะแบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

 ◆ วิธีการปรับบานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายใน

ทีละเคร่ือง

1 กดปุม  (ดานซายของปุม) ขณะที่เคร่ืองทํางาน

เพ่ือเลือกตัวเคร่ืองภายใน

หมายเลขเครื่องจะเปล่ียนไปทุกครั้งที่กดปุม

หมายเลข
เคร่ือง 1-1

หมายเลข
เคร่ือง 1-2

หมายเลข
เคร่ือง 1-3

ไมแสดง
หมายเลข
เคร่ือง 1-4

• หากหมายเลขเครื่องไมปรากฏขึ้น ทานสามารถเลือก
ตัวเคร่ืองภายในไดทั้งหมด

2 กดปุม  (ดานขวาของปุม) เพ่ือเลือกบานเกล็ด

แตละคร้ังที่กดปุม สัญลักษณทางดานซายของ
รีโมทคอนโทรลจะเปล่ียนไปตามลําดับตอไปน้ี

ไมแสดง

* หากไมมีหมายเลขบานเกล็ดปรากฏข้ึน บานเกล็ดทั้งสี่ 
จะถูกเลือก

ไมแสดง หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-4

หมายเลข
เครื่อง 1-3

หมายเลขบานเกล็ด

กลองควบคุมไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

ทอน้ําท้ิง

รหัสตั้งคาการสาย รูปแบบการสายบานเกล็ด

0001
การสายมาตรฐาน
(คาต้ังจากโรงงาน)

0002 การสายสองจังหวะ

0003 การสายรอบทิศทาง

ขอกําหนด

อยาต้ังรหัสเปน “0000”
(บานเกล็ดอาจเกิดความเสียหายได)

สาย
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TH

 ▼ การสายรอบทิศทาง (แนะนําใหใชกับโหมดทําความเย็น)

บานเกล็ดท้ังสี่บานจะสายไมพรอมกันเปนลักษณะเหมือนคล่ืน
 ◆ การตั้งล็อกบานเกล็ด

1 กดปุม  คางไว (ดานขวาของปุม) อยางนอย

4 วินาที ขณะที่การทํางานหยุดลง

 จะกะพริบ
• หากไมมีหมายเลขเครื่องปรากฏข้ึน ตัวเคร่ืองทั้งหมด
จะถูกเลือก

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกตัวเคร่ือง

หมายเลขเครื่องจะเปล่ียนแตละคร้ังที่กดปุม

หมายเลข
เคร่ือง 1-1

หมายเลข
เคร่ือง 1-2

หมายเลข
เคร่ือง 1-3

หมายเลข
เคร่ือง 1-4

พัดลมของตัวเคร่ืองที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
สายไปมา

3 กดปุม “TEMP.  ” เพ่ือแสดงจํานวนบานเกล็ด

ที่ตองการล็อกทิศทางการสาย

บานเกล็ดที่เลือกจะสายไปมา

4 กดปุม  เพ่ือเลือกทิศทางที่ไมตองการให

บานเกล็ดสาย
(1)

0001
(2)

0002
(3)

0003

(5)
0005

(4)
0004

* หากเลือก (4) หรือ (5) อาจเกิดไอน้ําขึ้นในขณะท่ี
เคร่ืองอยูในโหมดทําความเย็น

5 กดปุม  เพ่ือยืนยันการต้ังคา

เมื่อยืนยันการต้ังคา เคร่ืองหมาย  จะสวางขึ้น
(หากตองการต้ังล็อกบานเกล็ดของเคร่ืองอ่ืน ใหทําซ้ํา 
 จากขั้นตอนท่ี 2 สําหรับการต้ังล็อกบานเกล็ดอ่ืนของ
เคร่ืองตัวเดียวกัน ใหทําซ้ําจากขั้นตอนท่ี 3)

6 กดปุม  เพ่ือสิ้นสุดการต้ังคา

 ◆ การยกเลิกล็อกบานเกล็ด

ตั้งคา “0000””ในขั้นตอนท่ี 4 ของ “การตั้งคาล็อก

บานเกล็ด”

เครื่องหมาย  จะหายไป

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

 ◆ การปรับทิศทางแนวนอน

1 กดปุม  และ “TEMP.  ” คางไวอยางนอย

4 วินาที ขณะที่เคร่ืองหยุดทํางาน

 จะกะพริบ
“01” ปรากฏใน CODE No.

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพ่ือเลือกเคร่ือง

ปรับอากาศ

หมายเลขเครื่องจะเปล่ียนแตละคร้ังที่กดปุม

หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-3

ไมแสดง
หมายเลข
เครื่อง 1-4

พัดลมของเคร่ืองที่เลือกจะทํางาน และบานเกล็ดจะสาย

3 กดปุม “TEMP.  ” เพ่ือเปล่ียน CODE No.

เปน “45”

4 กดปุม “TIME ” เพ่ือเลือกทิศทาง

ทิศทาง 

SET DATA
การตั้งคาทิศทาง

“0000”
ตําแหนงลดส่ิงสกปรก

(ลดส่ิงสกปรกที่ติดบนเพดาน)
(คาต้ังจากโรงงาน)

“0002”
ตําแหนงกระแสลมเย็น

(ลดลมเย็นที่ไปสัมผัสกับรางกายทาน
โดยตรง)

5 กดปุม  เพ่ือตรวจสอบการตั้งคา

สัญลักษณจะหยุดกะพริบและสวางคางไว แสดงวาการต้ัง
คาไดรับการยืนยัน

6 กดปุม  เพ่ือสิ้นสุดการต้ังคา

* หากเลือกตําแหนงกระแสลมเย็น ประสิทธิภาพในการ
ลดส่ิงสกปรกที่ติดบนเพดานจะลดลง

หมายเหตุ

แมอยูในโหมดล็อกบานเกล็ด บานเกล็ดจะยังสายเพียง
ช่ัวคราวในกรณีตอไปน้ี
• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศหยุดทํางาน
• เมื่อระบบเร่ิมทําความรอน
• เมื่อระบบเร่ิมละลายน้ําแข็ง

* F1 จะปรากฏในสวนของ CODE No. บน
รีโมทคอนโทรลสัญลักษณน้ีแสดงวาบานเกล็ด 01 
ที่แสดงในภาพตอไปน้ีถูกเลือก

0001 - 0005
(รหัสตําแหนง
บานเกล็ด)

หมายเลข
บานเกล็ด

กลองควบคุมไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

ทอน้ําท้ิง

SET DATA

– 14 – 27-TH 28-TH
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หนากากแนวต้ัง

หมายเหตุ

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของโหมดทําความเย็น
ควรเปล่ียนมุมบานเกล็ดในการทํางานแตละโหมด

หมายเหตุ

เมื่อปรับทิศทางลมในแนวนอน ใหปรับมุมของหนากากแนว
ต้ังทีละนอยตามท่ีแสดงในภาพตอไปน้ี
หากมีสิ่งปดกั้นการไหลของลม อาจทําใหเกิดหยดน้ําไหลออก
จากชองปลอยลม

ไมถูกตอง

ถูกตอง

หมายเหตุ

1. เมื่อตองการปลอยลมลงดานลาง ใหงอบานเกล็ดลงใหเทา
กันตามท่ีแสดงในภาพตอไปน้ี 
หากมีสิ่งปดกั้นการไหลของลม อาจทําใหเกิดหยดน้ําไหล
ออกจากชองปลอยลม

ไมถูกตอง

บานเกล็ด

ถูกตอง

2. ปรับมุมของบานเกล็ดใหได 40 องศาหรือต่ํากวาน้ัน
หากมุมของบานเกล็ดมากกวา 40 องศา อาจมีหยดน้ํา
ไหลลงมา 

40 องศา
หรือต่ํากวา

 ◆ วิธีปรับทิศทางการปลอยลมไปขางหนาโดยใช 

front air discharge unit (แยกจําหนาย)

 ขอควรระวัง

เมื่อใช front air discharge unit กับตัวเคร่ืองภายใน ฟงกชัน

การปลอยลม 2 ทาง (ไปดานหนา + ลงพ้ืน) จะใชไมได

การใชงานดังกลาวอาจทําใหอุณหภูมิของอากาศลดตํ่าลง

ทําใหเกิดน้ํารั่วซึมได

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดต้ัง โปรดอานคูมือ
การใชงานที่ใหมาพรอมกับ front air discharge unit (แยก
จําหนาย)

เมื่อใช front air discharge unit (แยกจําหนาย) กับตัวเคร่ือง

ภายในแบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง ใหปฏิบัติตาม

ขั้นตอนตอไปน้ีในการเปล่ียนทิศทางการปลอยลม

การปรับแนวต้ัง

ขยับบานเกล็ดดวยมือ แลวปรับใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลม
เย็นใหทั่วทั้งหอง

การปรับแนวนอน

ใชหนากากแนวต้ังที่อยูดานหลังบานเกล็ดเพื่อชวยใหอุณหภูมิ
หองเทากัน

บานเกล็ด

 ■แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

ปรับบานเกล็ดใหสายในแนวนอน

 ■แบบฝงเพดานกระจายลม 2 ทิศทาง

ปรับบานเกล็ดใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลมเย็นใหทั่วท้ังหอง

 ■แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง 

(ซีรีย SH)

ปรับบานเกล็ดใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลมเย็นใหทั่วท้ังหอง

 ▼ การปลอยลม 2 ทางและ 3 ทาง

การปลอยลมสามารถเปล่ียนใหเปนแบบ 2 ทางหรือ
3 ทางเพื่อใหเหมาะสมกับรูปทรงและรูปแบบของหอง
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย
ที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ

หนากากแนวต้ัง

หมายเหตุ

• หากปรับบานเกล็ดลงลางสําหรับการทําความเย็น อาจมี
หยดน้ําเกาะบนพ้ืนผิวตูหรือบานเกล็ดและหยดลงมา

 ■แบบแขวนเพดาน

การปรับแนวต้ัง

ปรับบานเกล็ดใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลมเย็นใหทั่วทั้งหอง

การปรับการไหลของลมแนวนอน

การเปล่ียนทิศทางการไหลของลมแนวนอน ปรับบานเกล็ด
แนวต้ังภายในบานเกล็ดแนวนอนในทิศทางที่ตองการ

– 15 –  
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TH

 ■แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง

(ซีรีย YH)

การปรับแนวต้ัง

ปรับบานเกล็ดใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลมเย็นใหทั่วทั้งหอง

 ■แบบต้ังพื้น

การปรับแนวต้ัง

ขยับบานเกล็ดดวยมือ แลวปรับใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลม
เย็นใหทั่วทั้งหอง

การปรับแนวนอน

ในการจายลมในแนวนอน ใหปรับทิศทางของหนากากแนวต้ัง
ที่อยูดานในบานเกล็ดแนวนอนไดตามที่ตองการ

การปรับแนวนอน

 ▼ จายลมหลายทิศทาง

ยกบานเกล็ดแนวต้ังขึ้นเล็กนอย แลวหันไปในทิศทางที่ตองการ

หมายเหตุ

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของโหมดทําความเย็นควร
เปล่ียนมุมบานเกล็ดในการทํางานแตละโหมด

ในกรณีน้ี อยาใชฟงกชัน
สายอัตโนมัติ

 ■แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง

(ซีรีย YH) และแบบต้ังพื้น

 ◆ การปรับทิศทางและการสายบานเกล็ด

1 กดปุม  ขณะที่เคร่ืองทํางาน

หากรีโมทคอนโทรล 1 ตัวควบคุมตัวเคร่ืองภายในต้ังแต
2 ตัวข้ึนไป ทานสามารถกําหนดการต้ังคาทิศทางใหกับ
ตัวเคร่ืองแยกจากกันได
กดปุม  อีกคร้ังขณะที่บานเกล็ดกําลังสาย

2 ทานสามารถกําหนดใหบานเกล็ดหยุดในตําแหนงที่

ตองการได

 ◆ ปุมเลือกตัวเคร่ือง

• เมื่อควบคุมตัวเคร่ืองภายในต้ังแตสองตัวข้ึนไปดวย
รีโมทคอนโทรลตัวเดียว ทานสามารถปรับทิศทางบานเกล็ด
ของตัวเคร่ืองภายในแตละตัวไดโดยเลือกตัวเคร่ืองภายในท่ี
จะปรับบานเกล็ด

• ในการปรับทิศทางบานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายในแตละ
เคร่ืองใหกดปุม  (ดานซายของปุม) เพื่อแสดง
หมายเลขเครื่องของตัวเคร่ืองภายในในกลุมควบคุม จากน้ัน 
ปรับต้ังทิศทางบานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายในท่ีปรากฏ

• หากไมมีหมายเลขเครื่องของตัวเคร่ืองภายในปรากฏข้ึน
ทานสามารถควบคุมตัวเคร่ืองภายในท้ังหมดในกลุมควบคุม
พรอมกันได

• แตละคร้ังที่กดปุม  (ดานซายของปุม) สัญลักษณจะ
เปล่ียนไปตามลําดับดังน้ี:

ปุมเลือกตัวเคร่ือง

 ■แบบตูตั้งพื้น

ขยับบานเกล็ดดวยมือ แลวปรับใหสายในแนวนอนเพ่ือจายลม
เย็นใหทั่วทั้งหอง

 ◆ การเปล่ียนชองปลอยลม

ดําเนินการข้ันตอนตอไปน้ีเพื่อเปล่ียนชองปลอยลม:

1 ถอดสกรูยึดสองตัวออกจากชองปลอยลม (สกรูยึด

สามารถนํามาใชซ้ําได)

2 สอดนิ้วมือเขาไปในชองปลอยลม แลวดึงขึ้นเล็กนอย

จากนั้น ถอดชองปลอยลมออกจากขอเกี่ยวท่ีดานหลัง

3 ยกชองปลอยลมขึ้น แลวถอดออก

4 กลับดานชองปลอยลม แลวประกอบกลับเขาไปใน

ตัวเคร่ือง

ตรวจสอบใหแนใจวาขอเกี่ยวทั้งสี่ตัว (2 ตัวที่ดานหลัง 
และ 2 ตัวที่ดานลาง) ไดเกี่ยวเขาไปในตําแหนงยึด

5 ตรวจสอบใหแนใจวาขันชองปลอยลมดวยสกรูยึดท่ี

ถอดออกไปจนแนนดีแลว เพ่ือที่ชองปลอยลมจะไม

หลุดออกมา

ไมแสดง หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 1-2

หมายเลข
เครื่อง 1-4

หมายเลข
เครื่อง 1-3
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ทําความสะอาดแผนกรองอากาศบอยๆ

• แผนกรองอากาศท่ีอุดตันจะทําใหประสิทธิภาพในการ
ทําความเย็นลดลง

อยาตากลมเย็นมากเกินไป

 คําเตือน

อยาใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานานและอยา

ใหรางกายรูสึกหนาวมากจนเกินไป

การกระทําดังกลาวอาจทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมหรือเกิด
การเจ็บปวยได

• การปรับอุณหภูมิการทําความเย็นใหมากเกินไปจะสงผลเสีย
ตอสุขภาพ ควรใหความใสใจตอเด็กผูสูงวัย และผูพิการ

ปดประตูและหนาตาง

• อยาปลอยใหลมเย็นไหลออกนอกหอง

ทําความเย็นใหสมํ่าเสมอทั้งหอง

• ปรับทิศทางลมโดยใชบานเกล็ด
การปลอยใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานาน
จะสงผลรายตอสุขภาพ

เพ่ือประหยัดพลังงานและสรางลมเย็นและลมรอนท่ีใหความรูสึกสบาย

เงื่อนไขการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

เพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ควรใชเครื่องปรับอากาศภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิตอไปน้ี:

การทําความเย็น

อุณหภูมิภายนอก : -5°C ถึง 46°C (อุณหภูมิกระเปาะแหง)

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

[ขอควรระวัง] 
ความช้ืนสัมพัทธ: ต่ํากวา 80% หากเครื่องปรับอากาศทํางานเกินคาที่กําหนดน้ี
พื้นผิวเคร่ืองปรับอากาศอาจมีหยดน้ําเกาะ

หากใชเคร่ืองปรับอากาศนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาว ระบบรักษาความปลอดภัยจะทํางาน

9 เคล็ดลับในการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพในการ 

สรางความสบาย

ตรวจสอบ
เปนระยะๆ

อยาปรับอุณหภูมิ
ใหเย็นมากเกินไป

ปด

10 การบํารุงรักษา

 คําเตือน

สําหรับการบํารุงรักษาประจําวันรวมท้ังการทําความสะอาดแผนกรองอากาศ ทานตองสอบถามชางผูชํานาญการวาเครื่อง

ปรับอากาศรุนตางๆ ตอไปน้ีตองดําเนินการบํารุงรักษาในสถานที่

• แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

• แบบคอมแพคฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

• แบบฝงเพดานกระจายลม 2 ทิศทาง

• แบบฝงเพดานกระจายลม 1 ทิศทาง

• แบบแขวนเพดาน
• แบบตอทอลม คอยลเปลือย ซอนในฝาเพดาน, มาตรฐาน

• แบบตอทอลม คอยลเปลือย ซอนในฝาเพดาน, แรงดันสูง

• แบบทอบาง
• แบบจายอากาศบริสุทธ์ิ
• แบบต้ังพื้น

 ขอควรระวัง

อยากดปุมขณะที่มือเปยก

การกระทําดังกลาวอาจทําใหโดนไฟช็อต

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

• เมื่อสัญลักษณแผนกรองอากาศปรากฏบนรีโมทคอนโทรล ใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศ
• สอบถามชางผูชํานาญการเก่ียวกับการทําความสะอาดแผนกรองอากาศตามรุนที่ระบุไวในคําเตือนดานบนของบทน้ี
• แผนกรองท่ีอุดตันจะทําใหประสิทธิภาพในการทําความรอนและทําความเย็นลดลง

สัญลักษณ “  FILTER” หายไป

เมื่อทําความสะอาดเสร็จแลว ใหกดปุม “  FILTER RESET”
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 ◆ แบบตูตั้งพื้น

1 คอยๆ กดสวนบนของชองดูดอากาศลง แลวดึง

เขาหาตัวเพ่ือถอดออก

2 ถอดแผนกรองอากาศที่อยูดานในชองดูดอากาศ

3 ดูดฝุนหรือใชแปรงปดทําความสะอาด

• หากมีคราบสกปรกฝงแนน ควรลางแผนกรองในน้ําอุน
ผสมสารทําความสะอาดท่ีเปนกลาง

• หลังจากลางแผนกรอง ใหลางน้ําใหสะอาด แลวตากลม
ในรม

• ประกอบกลับแผนกรองอากาศท่ีทําความสะอาดแลว

 ◆ แบบฝงพื้น

1 กดขอเก่ียวแผนกรองอากาศที่แผงหนา (ดานลาง)

2 ดึงแผนกรองอากาศเขาหาตัวเพ่ือถอดออก

3 ดูดฝุนหรือใชแปรงปดทําความสะอาด

• หากมีคราบสกปรกฝงแนน ควรลางแผนกรองในน้ําอุน
ผสมสารทําความสะอาดท่ีเปนกลาง

• หลังจากลางแผนกรอง ใหลางน้ําใหสะอาด แลวตากลม
ในรม

• ประกอบกลับแผนกรองอากาศท่ีทําความสะอาดแลว

แผงหนา
(ดานลาง)

ปุมล็อก
แผนกรองอากาศ

 ■การทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายในและ

รีโมทคอนโทรล

• สอบถามชางผูชํานาญการเก่ียวกับการทําความสะอาดตัว
เคร่ืองภายในตามรุนที่ระบุไวในคําเตือนดานบนของบทน้ี

• เช็ดดวยผานุมและแหง
• หากมีคราบสกปรกติดแนน ใหเช็ดคราบสกปรกออกดวยผา
แชน้ําอุน (หามใชน้ําเช็ดทําความสะอาดรีโมทคอนโทรล)

• หามใชน้ํามันเบนซิน ทินเนอร ผงขัดทําความสะอาด หรือผา
ขัดโลหะ ฯลฯ เพราะอาจทําใหช้ินสวนแตกหัก หรือเสียรูปได

 ■หากไมใชงานนานกวาหน่ึงเดือน

• เปดพัดลมทิ้งไวคร่ึงวันเพื่อเปาภายในตัวเคร่ืองใหแหง
• ปดสวิตชจายไฟหลัก
• ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ แลวประกอบกลับ

 ■การตรวจเช็คตามระยะเวลา

• หากใชงานเคร่ืองเปนระยะเวลานาน ช้ินสวนตางๆ อาจมี
การเสื่อมสภาพหรือทํางานผิดปกติ หรือการระบายน้ําทิ้งมี
ประสิทธิภาพลดลง อันเน่ืองมาจากความรอน ความช้ืน ฝุน
ละออง หรือการใชงานทั่วไป

• นอกจากการบํารุงรักษาเหลาน้ีแลว ขอแนะนําใหทําการ
ตรวจเช็คตัวเคร่ือง (มีคาบริการ) โดยตัวแทนจําหนายที่ทาน
ซื้อผลิตภัณฑน้ี

 ขอควรระวัง

แบบฝงเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง

• ทําความสะอาดอุปกรณแลกเปล่ียนความรอนอากาศดวย

อุปกรณฉีดน้ําแรงดันสูง

หากใชสารทําความสะอาดท่ีจําหนายทั่วไป (สารทําความ
สะอาดท่ีมีฤทธิ์เปนกรดหรือดางสูง) สารเคลือบผิวอุปกรณ
แลกเปล่ียนความรอนอากาศจะเส่ือมสภาพลง ซึ่งจะลด
ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดตนเอง สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอแผนกขายหรือตัวแทน
จําหนายที่ทานซ้ือผลิตภัณฑ

 ■กอนเขาสูฤดูหนาว

สอบถามชางผูชํานาญการเกี่ยวกับการทําความสะอาดถาด

รับน้ําทิ้ง

 ขอควรระวัง

ทําความสะอาดถาดรับน้ําทิ้ง

หากไมทําความสะอาด ถาดรับน้ําทิ้งอาจเต็มไปดวยของเสีย
น้ําอาจลนออกมาบนพ้ืนหรือเพดาน

หากทานตั้งใจที่จะไมใชเคร่ืองปรับอากาศนานกวา 

1 เดือน 

(1) ใชโหมด “FAN” เปดพัดลม 
ประมาณคร่ึงวันเพื่อเปาภายใน 
เครื่องใหแหงสนิท

(2) ปดเคร่ืองปรับอากาศ แลวปด 
สวิตชจายไฟหลัก

การตรวจเช็คสภาพกอนใชงาน

(1) ตรวจดูวาไดติดต้ังแผนกรองอากาศแลว
(2) ตรวจดูวาไมมีสิ่งปดกั้นชองปลอยลมหรือชองลมเขา
(3) เปดสวิตชจายไฟหลัก
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11 การแกไขปญหา

หากพบอาการตอไปน้ี ใหตรวจสอบขอตางๆ ที่ไดอธิบายไวดานลางกอนแจงซอม

อาการ สาเหตุ

อา
กา

รเ
ห
ลา

นี้
ไม

ผิด
ป
กติ

ตัวเคร่ือง
ภายนอก

• มีหมอกเย็นสีขาวหรือน้ําร่ัว • พัดลมท่ีตัวเคร่ืองภายนอกหยุดทํางานเองโดยอัตโนมัติและเร่ิมการละลาย
น้ําแข็ง

• บางคร้ังไดยินเสียงลมร่ัว • โซลินอยวาลวจะทํางานเม่ือระบบละลายน้ําแข็งเริ่มทํางานหรือเมื่อทํางาน
เสร็จ

ตัวเคร่ือง
ภายใน

• บางคร้ังไดยิน “เสียงฟู” • เมื่อตัวเคร่ืองเร่ิมทํางาน ระหวางการทํางาน หรือทันทีที่ตัวเคร่ืองหยุด
ทํางาน อาจมีเสียง เชน เสียงน้ําไหลดังขึ้น หรือเสียงการทํางานอาจดัง
กวาปกติ 2 หรือ 3 นาทีทันทีที่เคร่ืองเร่ิมทํางานเสียงดังกลาวเปนเสียง
การไหลของสารทําความเย็นหรือเสียงการระบายน้ําในเคร่ืองลดความช้ืน

• มีเสียงแกรกดังขึ้นเบาๆ • เปนเสียงที่เกิดจากเคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน ฯลฯ ขยายตัวหรือหดตัว
เล็กนอยเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ

• ลมที่ปลอยออกมามีกลิ่น
ไมปกติ

• กลิ่นตางๆ จากผนัง พรม เสื้อผา บุหรี่ หรือเคร่ืองสําอางถูกดูดเขาไปใน
เครื่องปรับอากาศ

• สัญลักษณ “ ” สวางขึ้น • อุณหภูมิภายนอกไมอยูในชวงอุณหภูมิการทํางานใชหรือไม?

• สัญลักษณ “ ” สวางขึ้น • เมื่อผูควบคุมเครื่องปรับอากาศไดล็อกการทํางานใหเปน COOL แตระบบ
กลับทํางานท่ีตรงกันขามกับการทํางานท่ีไดต้ังคาไว

• มีเสียงหรือลมเย็นปลอยออก
มาจากตัวเคร่ืองภายในท่ีอยู
ในโหมดสแตนดบาย

• เนื่องจากสารทําความเย็นไหลช่ัวขณะเพ่ือปองกันไมใหมีน้ํามันหรือสาร
ทําความเย็นคางในตัวเคร่ืองภายในท่ีอยูในโหมดสแตนดบาย คุณอาจ
ไดยินเสียงการไหลของสารทําความเย็น และอาจมีลมเย็นในโหมด COOL 
พัดออกมา

• ไดยินเสียง “ต๊ิกตอก” เมื่อเปดสวิตชเครื่อง
ปรับอากาศ

• มีเสียงดังขึ้นเมื่อวาลวขยายตัวทํางานเม่ือเปดเคร่ือง

• จอ LCD พรามัวเมื่อสัมผัส • จอ LCD พรามัวช่ัวขณะเน่ืองจากไฟฟาสถิต
• พัดลมและบานเกล็ดของตัวเคร่ืองภายใน
ขยับไปมาขณะที่ตัวเคร่ืองไมทํางาน

• พัดลมอาจทํางานเปนชวงๆ เมื่อบานเกล็ดเปดออก เพ่ือควบคุมสาร
ทําความเย็นของเคร่ืองที่ไมไดทํางาน

ตร
วจ

สอ
บ
อีก

คร
ั้ง

ทํางานหรือหยุดเองโดยอัตโนมัติ • เปด “ON” หรือปด “OFF” ตัวต้ังเวลา?

ไมทํางาน

• เกิดกระแสไฟฟาขัดของหรือไม?
• ปดสวิตชเปด/ปดกระแสไฟหรือไม?
• ฟวสหรือเบรกเกอรขาดหรือไม?
• อุปกรณปองกันทํางานอยูหรือไม? (ไฟแสดงการทํางานสวางขึ้น)
• ตัวต้ังเวลา “ON” เปดอยูหรือไม? (ไฟแสดงการทํางานสวางขึ้น)
• อุณหภูมิภายนอกไมอยูในชวงอุณหภูมิการทํางานใชหรือไม?

อากาศเย็นหรืออุนไมเพียงพอ

• มีสิ่งกีดขวางชองลมเขาหรือชองปลอยลมของตัวเคร่ืองภายนอกหรือไม?
• ประตูหรือหนาตางเปดอยูหรือไม?
• แผนกรองอากาศมีฝุนอุดตันหรือไม?
• บานเกล็ดที่ตัวเคร่ืองภายในไดปรับไวในตําแหนงที่ถูกตองหรือไม?
• ต้ังความแรงลมเปน “LOW”, “MED” และต้ังโหมดการทํางานเปน “FAN” 
หรือไม?

• อุณหภูมิที่ต้ังไวเหมาะสมหรือไม?
• อุณหภูมิภายนอกไมอยูในชวงอุณหภูมิการทํางานใชหรือไม?

 ขอควรระวัง

หากมีเหตุการณใดตอไปน้ีเกิดขึ้น ใหปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาและติดตอตัวแทนจําหนายทันที
• สวิตชทํางานผิดปกติ
• ฟวสขาดบอย หรือวงจรเบรกเกอรทํางานบอย
• มีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ําไหลภายในเคร่ืองปรับอากาศ
• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศไมทํางานแมจะแกไขปญหาการเปดทํางานของอุปกรณปองกันแลวก็ตาม (ไฟแสดงการทํางานและ  ที่
รีโมทคอนโทรลกะพริบ หาก  และสัญลักษณ ,  , ,  , หรือ  กับตัวเลขปรากฏบนหนาจอรีโมทคอนโทรล โปรดแจงชางผู
ชํานาญงานเก่ียวกับขอมูลดังกลาวท่ีปรากฏขึ้น)

• พบสภาวะผิดปกติอ่ืนๆ

ขั้นตอน คําอธิบาย

1

เมื่อกดปุม  และ  พรอมกันอยางนอย 4 วินาที หนาจอตอไปน้ี
จะปรากฏข้ึน
หาก [  Service check] ปรากฏขึ้น โหมดการทํางานจะเขาสูโหมด
ยืนยันรหัสขอผิดพลาด
• [01 : Order of error log] แสดงข้ึนใน CODE No.
• [Check code] ปรากฏบนหนาจอ
• [Indoor unit address in which an error occurred] แสดงข้ึนใน 

UNIT No.

2
ทุกครั้งที่กดปุม [ / ] ที่ใชปรับอุณหภูมิ รหัสขอผิดพลาดท่ีเก็บไวในหนวยความจําจะแสดงข้ึนตามลําดับ
ตัวเลขใน CODE No. แสดงลําดับรายงานขอผิดพลาด [01] (ลาสุด) ถึง [04] (เกาที่สุด) 

ขอควรระวัง 

อยากดปุม  เพราะรายงานขอผิดพลาดท้ังหมดของตัวเคร่ืองภายในจะถูกลบ

3 หลังจากยืนยันแลว กดปุม  เพื่อกลับสูหนาจอปกติ

1. ตรวจสอบขอผิดพลาดตามลําดับขั้นตอนขางตน
2. ติดตอตัวแทนจําหนายหรือชางผูชํานาญงาน (ซอมบํารุง) เพื่อซอมหรือบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
3. รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสขอผิดพลาดจะอธิบายไวในคูมือซอมบํารุง

การยืนยันและตรวจสอบ

เมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ รหัสขอผิดพลาดและ
หมายเลขตัวเคร่ืองภายในจะปรากฏบนสวนหนาจอของ
รีโมทคอนโทรล
รหัสขอผิดพลาดจะแสดงระหวางการทํางานเทาน้ัน
หากสวนแสดงผลดังกลาวหายไป ใหตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศตาม
หัวขอ “การยืนยันรายงานขอผิดพลาด”

การยืนยันรายงานขอผิดพลาด

เมื่อเกิดขอผิดพลาดข้ึนในเคร่ืองปรับอากาศ ทานสามารถยืนยัน
รายงานขอผิดพลาดไดตามข้ันตอนตอไปน้ี (รายงานขอผิดพลาด
จะบันทึกไวในหนวยความจําไดถึง 4 ขอ) รายงานขอผิดพลาด
สามารถยืนยันไดจากสถานะการทํางานและหยุดทํางาน

รหัสขอผิดพลาด หมายเลขตัวเคร่ืองภายใน
ที่เกิดปญหา
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12 ขอมูลจําเพาะ

รุน
ระดับกําลังเสียง (dBA)

น้ําหนัก (กก.)
การทําความเย็น

MMY-MAP0806T8P-T
MMY-MAP0806T8JP-T

74 240

MMY-MAP1006T8P-T
MMY-MAP1006T8JP-T

74 240

MMY-MAP1206T8P-T
MMY-MAP1206T8JP-T
MMY-MAP14B6T8P-T
MMY-MAP14B6T8JP-T

80 240

MMY-MAP1406T8P-T
MMY-MAP1406T8JP-T

80 298

MMY-MAP1606T8P-T
MMY-MAP1606T8JP-T
MMY-MAP18B6T8P-T
MMY-MAP18B6T8JP-T

81 298

MMY-MAP1806T8P-T
MMY-MAP1806T8JP-T

81 369

MMY-MAP2006T8P-T
MMY-MAP2006T8JP-T

82 369

MMY-MAP2206T8P-T
MMY-MAP2206T8JP-T

83 369
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บันทึก บันทึก
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