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ข้อควรระวงัเพ่ือความปลอดภยั

อนัตราย

คาํเตือน

ข้อควรระวงั

หา้มประกอบ, ซ่อมแซม, เปิด หรอืถอดฝาครอบ อาจทาํใหไ้ดร้บัอนัตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าสงู กรุณา
ตดิต่อตวัแทนจาํหน่าย หรอืผูช้าํนาญงานในการปฏบิตังิานดงักลา่ว
การปิดเครื่องไมไ่ดเ้ป็นการป้องกนัไฟฟ้าชอ็ต ซึง่อาจเกดิขึน้ได้
ควรตดิตัง้เครื่องตามขอ้กาํหนดการเดนิสายไฟ

หา้มแตะตอ้งเครือ่งปรบัอากาศในขณะทีร่า่งกายเปียกชืน้
หา้มทาํความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศในขณะทีเ่ครือ่งทาํงาน
อยา่ใหร้า่งกายรบัลมเยน็โดยตรงจากเครื่องปรบัอากาศเป็นเวลานาน
หา้มแหยน้ิ่วมอื หรอืวตัถุใดๆ เขา้ไปในชอ่งลมเขา้ และชอ่งลมออก
เมือ่มสีิง่ผดิปกต ิ(เชน่ กลิน่ไหม ้เป็นตน้) เกดิขึน้ ใหปิ้ดเครือ่งปรบัอากาศ และปิดอุปกรณ์ตดักระแสไฟฟ้า

ควรต่อสายดนิตามขอ้แนะนํา และปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าฯ

หา้มใชน้ํ้าลา้งเครื่องปรบัอากาศ เพราะอาจทาํใหเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต
หา้มใชเ้ครือ่งปรบัอากาศเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ การถนอมอาหาร หรอืเลีย้งสตัว ์เป็นตน้
หา้มเหยยีบ หรอืวางสิง่ของใดๆ บนตวัเครื่องภายใน หรอืตวัเครื่องภายนอก ท่านอาจไดร้บับาดเจบ็หรอื
อาจทาํใหเ้ครื่องปรบัอากาศเสยีหายได้
ปิดสวติชห์ลกั หรอืเครื่องตดักระแสไฟฟ้าก่อนทีจ่ะทาํความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ
เมือ่ไมใ่ชเ้ครือ่งปรบัอากาศเป็นเวลานาน ตอ้งปิดสวติชห์ลกั หรอืเครือ่งตดักระแสไฟฟ้า

(CIRCUIT BREAKER)

สารบญั

ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั

หน้า

2

การใชง้านทีแ่ผงสวติชห์น้าเครือ่ง

การใชร้โีมทคอนโทรลชนิดไรส้าย (Optional)

การบาํรุงรกัษา

การตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง

3

6

10

10
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การใช้งานท่ีแผงสวิตชห์น้าเครือ่ง

ปุ่ ม
ปุ่ มกด : แผงสวิตชห์น้าเครื่องจะมีปุ่ มกดอยู่ 5 ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

POWER ON/OFF เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการเปิด/ปิดการทาํงานของเครื่องปรบัอากาศ
FAN เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการปรบัระดบัความเรว็ของพดัลม
TEMP. UP เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมูขิึน้
TEMP. DOWN เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมูลิง
SWEEP เมือ่กดปุ่ มใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงาน ยกเลกิโดยการกดซํ้าอกีครัง้

สถานะการแสดงผลบนหน้าจอ

FAN SPEED : แสดงระดบัความเรว็ของพดัลม
TURBO FAN : แสดงสถานะการทาํงานระดบัความเรว็พดัลมสงูสดุ

จอแสดงอุณหภมู ิ: ตวัแสดงผลจะม ีตวัเลข 2 หลกัโดยจะแสดงอุณหภมูิ

ปุ่ ม
ปุ่ ม
ปุ่ ม
ปุ่ ม
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(ขณะทีอ่ยู่ในสถานะปิดอยู่) จะเป็นการเปิดเครื่องปรบัอากาศตามคา่ทีต่ ัง้ไวเ้ดมิ พรอ้มทัง้
ไฟแสดงสถานะบนแผงสวติชห์น้าเครื่องตดิสวา่งขึน้

กดปุ่ ม

จะเปลีย่นความเรว็ของพดัลมตามลาํดบัดงัน้ี

ปุ่ ม POWER ON/OFF

FANปุ่ ม
กดปุ่ ม

การทาํงานของพดัลมในแบบอตัโนมตั ิ(FAN AUTO) พดัลมจะทาํงาน โดยเปลีย่นความเรว็ของพดัลม
ตามความแตกต่างของอุณหภมูหิอ้งกบัอุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้

ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพื่อกระจายลมใหท้ัว่หอ้ง เมือ่กดซํ้าใบสวงิปรบัทศิทางลมกดปุ่ ม
จะหยดุ

SWEEPปุ่ ม

TEMP. UP

TEMP. DOWN

ปุ่ ม

ปุ่ ม

กดปุ่ ม เพือ่ปรบัเพิม่อุณหภมูหิอ้ง

กดปุ่ ม เพือ่ปรบัลดอุณหภมูหิอ้ง
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วิธีการใช้แผงสวิตชห์น้าเคร่ือง



Dim
กดปุ่ ม และ พรอ้มกนัคา้งไว ้3 วนิาท ีเพื่อปรบัความสวา่งของไฟทีปุ่่ มใหล้ดลง

Temperature Display
เราสามารถตัง้ใหแ้สดงอุณหภูมหิอ้ง (Room Temp.) หรอือุณหภมูทิีต่ ัง้คา่ (Setting Temp.) โดยกดปุ่ ม
และ คา้งไว ้5 วนิาท ีเพื่อปรบัการแสดงอุณหภมูทิีจ่อแสดงผล

แสดงค่า Room Temperature
แสดงค่า Setting Temperature

Remote Handset
ในแผงสวติชห์น้าเครือ่งจะมตีวัรบัสญัญาณรโีมท ทาํใหส้ ัง่งานจากรโีมทไรส้ายได ้(Optional)
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไรส้าย (Optional)

1
ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปุ่ มกดอยู่ 10 ปุ่ ม โดยแบง่เป็น

POWER เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเปิด/ปิดการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ
2

MODE เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL->DRY3

FAN เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเลอืกการทาํงานของพดัลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM

4 UP เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ขึน้
5 DOWN เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ลง
6

CLOCK / TIMER เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้นาฬกิาทีต่วัรโีมท/ ใชต้ัง้ ON/OFF TIMER

7
8

TURBO เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ TURBO

9

SLEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SLEEP

10

SWEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SWEEP

7
2

9
8

10
3
1

4

6

5

CANCEL เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการยกเลกิ ON/OFF TIMER

->LOW ตามลาํดบั
MODE

TURBO

SLEEP

SWEEP

CANCEL
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1 POWER
เพือ่ เปิด/ปิด เครือ่งปรบัอากาศโดยจะทาํงานตามโปรแกรมสุดทา้ยทีต่ ัง้ไวท้ีต่วัรโีมทพรอ้ม

ทัง้แสดงอุณหภมูหิอ้งเป็น °C

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

กดปุ่ ม

- เมือ่เครือ่งปรบัอากาศไดร้บัสญัญาณทีถู่กตอ้งจากรโีมทคอนโทรลจะมเีสยีง " ป๊ีป " ดงัขึน้
- เมือ่สญัญาณจากรโีมทคอนโทรลถูกกัน้ดว้ยสิง่กดีขวาง จะไมม่กีารตอบสนองจากคาํสัง่

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

- การกดปุ่มต่างๆ ใหเ้ลอืกกดเพยีงปุ่ มเดยีวหากกดพรอ้มกนั 2 ปุ่ ม การทาํงานอาจผดิพลาดได้

2 FAN
กดปุ่ ม

AUTO(FA)     HIGH(F3)     MEDIUM(F2)     LOW(F1)

AUTO FAN

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

ถา้ผลต่างเท่ากบั 3°C หรอืมากกวา่ พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็ สงู
ถา้ผลต่างเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็ กลาง
ถา้ผลต่างเท่ากบั 1°C หรอืน้อยกวา่พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็ ตํ่า

MODE3
กดปุ่ ม

และ /

MODE

MODE

SLEEP

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิีต่อ้งการ

สงู

กลาง

ตํ่า

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

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

- COOL MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่งจะทาํงานเป็นเครือ่งปรบัอากาศให้

- DRY MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใชเ้มือ่ตอ้งการลดความชืน้ภายในหอ้ง 

เพือ่ปรบัเพิม่หรอืลด อุณหภมูหิอ้งโดยทีห่น้าจอของรโีมทฯ จะแสดงคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้

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

4 5 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม /

ไวใ้หท้ราบ โดยสามารถตัง้ไดใ้นชว่ง 18-30°C

6 TURBO
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TURBO จะแสดง พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็สงูสดุกดปุ่ ม

ซํ้าอกีครัง้หรอื กดปุ่ ม

7 SLEEP
โดยที ่หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสญัญาลกัษณ์กดปุ่ ม

เมือ่เครือ่งอยูใ่นระบบใหค้วามเยน็ คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะถูกปรบัขึน้ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัว่โมง 

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

ซํ้าอกีครัง้

TURBO

TURBO

TURBO

SLEEP

SLEEP

SLEEP

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5



CLOCK / TIMER

8

9

SWEEP
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ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพื่อกระจายลมใหท้ัว่หอ้ง เมือ่กดซํ้าใบสวงิปรบัทศิทางลม

กดปุ่ ม สญัลกัษณ์ ทีห่น้าจอของรโีมทฯ จะกระพรบิ
กดปุ่ ม เพือ่ตัง้นาฬกิา

กดปุ่ ม

กดปุ่ ม เพือ่ใชต้ัง้นาฬกิาทีต่วัรโีมทหรอืใชต้ัง้เวลาเปิด-ปิด เครือ่งปรบัอากาศลว่งหน้า

/

การตัง้นาฬกิาทีช่ดุรโีมททาํไดโ้ดย

จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครัง้เมือ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขึน้อตัโนมตัทิุกครัง้เมื่อเปิดเครือ่งปรบัอากาศ

SWEEP

SWEEP

10 CANCEL

การตัง้เวลาเปิด-ปิด เครื่องปรบัอากาศล่วงหน้า
กดปุ่ ม เพือ่ยนืยนัหลงัจากนัน้ ประมาณ 10 วนิาทจีะกลบัสูห่น้าจอหลกั

สามารถตัง้เวลาทัง้เปิด/ปิดล่วงหน้าได ้24 ชัว่โมง

เพือ่ยนืยนั สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF หรอืทัง้คู่ หลงัจากนัน้ประมาณ 10 วนิาทจีะกลบัไป

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

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

/

กดปุ่ ม เพือ่การยกเลกิเปิด/ปิดล่วงหน้า
CANCEL

CANCEL

CANCEL



เมือ่ใชง้านเครือ่งปรบัอากาศไประยะหนึ่งอาจจะมฝีุ่ นละอองเขา้ไปสะสมในตวัเครือ่งสง่ผลให ้เครือ่ง

การบาํรงุรกัษา

ปรบัอากาศอาจจะทาํความเยน็ไดน้้อยลงหรอืสง่ลมเยน็ไดน้้อยลง จงึควรมกีารบาํรงุรกัษาดงัน้ี
1.ปิดเมนสวติชเ์พือ่ตดักระแสไฟฟ้าเขา้เครือ่ง
2.ถอดแผงกรองอากาศมาทาํความสะอาดดว้ยสบู่ หรอืผงซกัฟอก ลา้งดว้ยน้ําสะอาดผึง่แดดใหแ้หง้

อยา่งน้อยเดอืนละครัง้

3.ทาํความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ โดยใชฟ้องน้ําชุบสบู่เหลวไลใ้หท้ัว่คอยลแ์ลว้ใชแ้ปรงลวดโลหะออ่น
ปัดเบาๆ จนสะอาด อยา่งน้อยทุกๆ 3 เดอืน

เปิดช่องลมเขา้
โดยการกดเปิด

เลื่อนฟิลเตอรอ์อก

เมือ่เครือ่งของท่านขดัขอ้ง ก่อนเรยีกชา่งบรกิารโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่

การตรวจสอบข้อขดัข้อง

1.อุปกรณ์ตดักระแสไฟฟ้าอยูใ่นตาํแหน่ง ON
2.สวติชค์วบคุมอุณหภมูอิยูใ่นหมายเลขตํ่าสดุ
3.สวติชค์วบคุมการทาํงานของพดัลมอยูใ่นตาํแหน่ง HIGH
4.แผงกรองอากาศอยูใ่นสภาพทีส่ะอาดเพยีงพอ
5.สวติชค์วบคุมการทาํงานอยูใ่นตาํแหน่ง COOL

เมือ่ตรวจเชค็หากพบวา่เครือ่งทาํความเยน็ยงัไมท่าํงาน หรอืไมส่ามารถทาํความเยน็ไดต้ามปกตใิห้
ทาํการปิดสวติชค์วบคุมการทาํงาน และเมนสวติช ์และเรยีกชา่งบรกิารทีเ่ชื่อถอืไดม้าบรกิารให้
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การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง

ใหต้รวจสอบรายการต่อไปน้ีก่อนการเรยีกชา่ง เพราะท่านอาจสามารถแกไ้ขได ้ถา้ภายหลงัจากทีไ่ด้
ตรวจสอบดูแลว้เครื่องปรบัอากาศยงัทาํงานผดิปกต ิกรณุาหยดุการใชง้านเครือ่งปรบัอากาศ และปรกึษา
ตวัแทนจาํหน่ายของทา่น

ข้อบกพร่อง

เครื่องปรบัอากาศไมท่าํงานเลย

สาเหตุ

>ตรวจดสูายไฟวา่ขาดหรอืไม ่และดวูา่สวทิชเ์บรกเกอรเ์ปิดอยูห่รอืไม่
>ตรวจดไูฟฟ้าขดัขอ้งหรอืไม่
>ตรวจดวูา่รโีมทคอนโทรลตัง้เวลาถูกตอ้งหรอืไม่

เครื่องปรบัอากาศทาํงานแต่ >ตรวจดวูา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวเ้หมาะสมหรอืไม่
เยน็น้อย >ตรวจดวูา่แสงแดดสอ่งเขา้มาในหอ้งโดยตรงหรอืไม่

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

ไอน้ําหรอืหมอกควนัออกมา
จากเครื่องปรบัอากาศในขณะ
ทีเ่ครือ่งทาํงาน

>สาเหตุอาจเกดิจากความรอ้นภายในหอ้งทาํปฏกิรยิากบัความเยน็ที่
ออกมาจากเครื่องปรบัอากาศ

ชุดรโีมทคอลโทรลไมท่าํงาน >แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
>ใสแ่บตเตอรีถู่กตอ้งตามขัว้ทีก่าํหนดหรอืไม่



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

ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. 02-090-9900
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