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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อันตราย
ห้ามประกอบ, ซ่อมแซม, เปิ ด หรือถอดฝาครอบ อาจทําให้ได้รบั อันตรายจากแรงเคลื่อนไฟฟ้ าสูง กรุณา
ติดต่อตัวแทนจําหน่าย หรือผูช้ าํ นาญงานในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว
การปิ ดเครื่องไม่ได้เป็ นการป้ องกันไฟฟ้ าช็อต ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได้
ควรติดตัง้ เครื่องตามข้อกําหนดการเดินสายไฟ
คําเตือน
ห้ามแตะต้องเครือ่ งปรับอากาศในขณะทีร่ า่ งกายเปี ยกชืน้
ห้ามทําความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศในขณะทีเ่ ครือ่ งทํางาน
อย่าให้รา่ งกายรับลมเย็นโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็ นเวลานาน
ห้ามแหย่น้ิวมือ หรือวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องลมเข้า และช่องลมออก
เมือ่ มีสงิ่ ผิดปกติ (เช่น กลิน่ ไหม้ เป็ นต้น) เกิดขึน้ ให้ปิดเครือ่ งปรับอากาศ และปิ ดอุปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้ า
(CIRCUIT BREAKER)
ควรต่อสายดินตามข้อแนะนํา และปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของการไฟฟ้ าฯ
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้น้ําล้างเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทําให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ห้ามใช้เครือ่ งปรับอากาศเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื เช่น การถนอมอาหาร หรือเลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น
ห้ามเหยียบ หรือวางสิง่ ของใดๆ บนตัวเครื่องภายใน หรือตัวเครื่องภายนอก ท่านอาจได้รบั บาดเจ็บหรือ
อาจทําให้เครื่องปรับอากาศเสียหายได้
ปิ ดสวิตช์หลัก หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าก่อนทีจ่ ะทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
เมือ่ ไม่ใช้เครือ่ งปรับอากาศเป็ นเวลานาน ต้องปิ ดสวิตช์หลัก หรือเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า
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การใช้งานที่แผงสวิ ตช์หน้ าเครือ่ ง

่ 5 ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
ปุ่ มกด : แผงสวิ ตช์หน้ าเครื่องจะมีปมกดอยู
ุ่
ปุ่ ม
POWER ON/OFF เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการเปิ ด/ปิ ดการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
FAN เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการปรับระดับความเร็วของพัดลม
ปุ่ ม
TEMP. UP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูมขิ น้ึ
ปุ่ ม
TEMP. DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูมลิ ง
ปุ่ ม
*SWEEP เมื่อกดปุ่มใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางาน ยกเลิกโดยการกดซํ้าอีกครัง้
ปุ่ ม
*Optional
สถานะการแสดงผลบนหน้ าจอ
จอแสดงอุณหภูม ิ : ตัวแสดงผลจะมี ตัวเลข 2 หลักโดยจะแสดงอุณหภูม ิ
FAN SPEED : แสดงระดับความเร็วของพัดลม
TURBO FAN : แสดงสถานะการทํางานระดับความเร็วพัดลมสูงสุด
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วิ ธีการใช้แผงสวิ ตช์หน้ าเครื่อง
ปุ่ ม

POWER ON/OFF
กดปุ่ม
(ขณะทีอ่ ยู่ในสถานะปิ ดอยู่) จะเป็ นการเปิ ดเครื่องปรับอากาศตามค่าทีต่ งั ้ ไว้เดิม พร้อมทัง้
ไฟแสดงสถานะบนแผงสวิตช์หน้าเครื่องติดสว่างขึน้
ปุ่ ม

FAN
จะเปลีย่ นความเร็วของพัดลมตามลําดับดังนี้
กดปุ่ม

การทํางานของพัดลมในแบบอัตโนมัติ (FAN AUTO) พัดลมจะทํางาน โดยเปลีย่ นความเร็วของพัดลม
ตามความแตกต่างของอุณหภูมหิ อ้ งกับอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้

ปุ่ ม

TEMP. UP
กดปุ่ม เพือ่ ปรับเพิม่ อุณหภูมหิ อ้ ง

ปุ่ ม

TEMP. DOWN
กดปุ่ม เพือ่ ปรับลดอุณหภูมหิ อ้ ง

ปุ่ ม

SWEEP (Optional)
กดปุ่ม ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพื่อกระจายลมให้ทวห้
ั ่ อง เมือ่ กดซํ้าใบสวิงปรับทิศทางลม
จะหยุด
-4-

Dim
กดปุ่ม

และ

พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อปรับความสว่างของไฟทีป่ ่ มุ ให้ลดลง

Temperature Display
เราสามารถตัง้ ให้แสดงอุณหภูมหิ อ้ ง (Room Temp.) หรืออุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ค่า (Setting Temp.) โดยกดปุ่ม
และ ค้างไว้ 5 วินาที เพื่อปรับการแสดงอุณหภูมทิ จ่ี อแสดงผล
แสดงค่า Room Temperature
แสดงค่า Setting Temperature
Remote Handset
ในแผงสวิตช์หน้าเครือ่ งจะมีตวั รับสัญญาณรีโมท ทําให้สงงานจากรี
ั่
โมทไร้สายได้ (Optional)
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิ ดไร้สาย (Optional)

4
2
7
9
8

5
1
3
10
6

่ 10 ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปมกดอยู
ุ่
1
POWER เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการเปิ ด/ปิ ดการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ
FAN เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
2
->LOW ตามลําดับ
3
MODE เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL->DRY
4
UP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ขึน้
5
DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ลง
6
TURBO เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก TURBO
7
SLEEP เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SLEEP
8
SWEEP เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SWEEP (Optional)
9
CLOCK / TIMER เมือ่ กดปุ่มจะเป็ นการตัง้ นาฬิกาทีต่ วั รีโมท/ ใช้ตงั ้ ON/OFF TIMER
10
CANCEL เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการยกเลิก ON/OFF TIMER
MODE

TURBO

SLEEP

SWEEP

CANCEL
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วิ ธีการใช้รีโมทคอนโทรล
- เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศได้รบั สัญญาณทีถ่ ูกต้องจากรีโมทคอนโทรลจะมีเสียง " ปี๊ ป " ดังขึน้
- เมือ่ สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลถูกกัน้ ด้วยสิง่ กีดขวาง จะไม่มกี ารตอบสนองจากคําสัง่
- การกดปุ่มต่างๆ ให้เลือกกดเพียงปุ่มเดียวหากกดพร้อมกัน 2 ปุ่ม การทํางานอาจผิดพลาดได้
1

POWER
กดปุ่ม
เพือ่ เปิ ด/ปิ ด เครือ่ งปรับอากาศโดยจะทํางานตามโปรแกรมสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ทต่ี วั รีโมทพร้อม
ทัง้ แสดงอุณหภูมหิ อ้ งเป็ น °C
2

FAN
ใช้ควบคุมการทํางานของพัดลม เมือ่ กดปุ่มนี้พดั ลมจะเปลีย่ นความเร็วเป็ นลําดับดังนี้
กดปุ่ม
- HIGHT, MEDIUM, LOW พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่ สูง, กลาง, ตํ่า ตามลําดับ
- AUTO เป็ นการตัง้ ให้พดั ลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัตเิ มื่อห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพือ่ ระบาย
ความร้อน เมื่อห้องเริม่ เย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัตเิ ป็ นกลาง ตํ่าในทีส่ ดุ
AUTO(FA)

HIGH(F3)

MEDIUM(F2)

LOW(F1)

AUTO FAN
ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็ว สูง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็ว กลาง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็ว ตํ่า
ความเร็วพัดลม

COOL MOOD
อุณหภูมหิ อ้ ง

สูง
กลาง
ตํ่า
23

3

24

อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
25 26 27

อุณหภูมิ

MODE
กดปุ่ม
จะสามารถตัง้ ให้เครือ่ งปรับอากาศทํางานได้ 3 ระบบ คือ FAN, COOL, DRY
- FAN MODE : เมื่ออยูใ่ นระบบนี้เครือ่ งจะทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน้ โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดง
และ
/
สถานะ FAN ขณะทีป่ ่ มุ
จะไม่ทาํ งาน
MODE

MODE

SLEEP
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- COOL MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่ งจะทํางานเป็ นเครือ่ งปรับอากาศให้
ความเย็นโดยที่
คอมเพรสเซอร์จะเริม่ ทํางานเมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง > ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ +1°C
คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเมื่ออุณหภูมหิ อ้ ง < ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ แต่ทงั ้ นี้จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขที่
ว่าเมื่อหยุดทํางานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทํางานใหม่ได้ตอ้ งรอเวลา 3 นาที
- DRY MODE : หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใช้เมือ่ ต้องการลดความชืน้ ภายในห้อง
5

TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ม
/
เพือ่ ปรับเพิม่ หรือลด อุณหภูมหิ อ้ งโดยทีห่ น้าจอของรีโมทฯ จะแสดงค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้
ไว้ให้ทราบ โดยสามารถตัง้ ได้ในช่วง 18-30°C
4

6

TURBO
กดปุ่ม
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO จะแสดง พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูงสุด
ซํ้าอีกครัง้ หรือ กดปุ่ม
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม
เมือ่ ยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทํางานตามความเร็วเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้
ขณะทีท่ าํ งานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถใช้ป่ มุ TURBO ได้
TURBO

TURBO

TURBO

7

SLEEP
กดปุ่ม
โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสัญญาลักษณ์
เมือ่ เครือ่ งอยูใ่ นระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะถูกปรับขึน้ ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัวโมง
่
SLEEP

SLEEP

ROOM TEMPERATURE

COOL MODE

23.0
TEMPERATURE
RAISED UP
1 DEGREE

22.5
22.0

START TO SET SLEEP

0

1

2

HOURE

หมายเหตุ :
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม
ซํ้าอีกครัง้
ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับอุณหภูม ิ ค่าอุณหภูมจิ ะถูกปรับเพิม่ ขึน้ / ลดลง 1°C
จากค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้หลังสุด
เมือ่ ไฟฟ้ าดับหรือมีการปิ ดเครือ่ งปรับอากาศหรือมีการเปลีย่ นโหมดจะยกเลิกเงือ่ นไข SLEEP
SLEEP
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SWEEP (Optional)
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพื่อกระจายลมให้ทวห้
ั ่ อง เมือ่ กดซํ้าใบสวิงปรับทิศทางลม
กดปุ่ม
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิ ดลงอัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมือ่ ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิ ดขึน้ อัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมื่อเปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
8

SWEEP

SWEEP

9

CLOCK / TIMER
กดปุ่ม
เพือ่ ใช้ตงั ้ นาฬิกาทีต่ วั รีโมทหรือใช้ตงั ้ เวลาเปิ ด-ปิ ด เครือ่ งปรับอากาศล่วงหน้า
การตัง้ นาฬิกาทีช่ ดุ รีโมททําได้โดย
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ทีห่ น้าจอของรีโมทฯ จะกระพริบ
/
กดปุ่ม
เพือ่ ตัง้ นาฬิกา
กดปุ่ม
เพือ่ ยืนยันหลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับสูห่ น้าจอหลัก
การตัง้ เวลาเปิ ด-ปิ ด เครื่องปรับอากาศล่วงหน้า
สามารถตัง้ เวลาทัง้ เปิ ด/ปิ ดล่วงหน้าได้ 24 ชัวโมง
่
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลา
ทีต่ งั ้ ไว้เดิม
กดปุ่ม
/
เพือ่ เปลีย่ นแปลงเวลา
เพือ่ ยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทัง้ คู่ หลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับไป
กดปุ่ม
ทีห่ น้าจอหลัก

10

CANCEL
กดปุ่ม
เพือ่ การยกเลิกเปิ ด/ปิ ดล่วงหน้า
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ทีต่ อ้ งการยกเลิกกะพริบ
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทัง้ คูจ่ ะหายไป
CANCEL

CANCEL

CANCEL
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การบํารุงรักษา
เมือ่ ใช้งานเครือ่ งปรับอากาศไประยะหนึ่งอาจจะมีฝนุ่ ละอองเข้าไปสะสมในตัวเครือ่ งส่งผลให้ เครือ่ ง
ปรับอากาศอาจจะทําความเย็นได้น้อยลงหรือส่งลมเย็นได้น้อยลง จึงควรมีการบํารุงรักษาดังนี้
1.ปิ ดเมนสวิตช์เพือ่ ตัดกระแสไฟฟ้ าเข้าเครือ่ ง
2.ถอดแผงกรองอากาศมาทําความสะอาดด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก ล้างด้วยนํ้าสะอาดผึง่ แดดให้แห้ง
อย่างน้อยเดือนละครัง้

ตัวกรองอากาศ

3.ทําความสะอาดแผงคอยล์เย็น โดยใช้ฟองนํ้าชุบสบู่เหลวไล้ให้ทวคอยล์
ั่
แล้วใช้แปรงลวดโลหะอ่อน
ปั ดเบาๆ จนสะอาด อย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน

การตรวจสอบข้อขัดข้อง
เมือ่ เครือ่ งของท่านขัดข้อง ก่อนเรียกช่างบริการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
1.อุปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้ าอยูใ่ นตําแหน่ง ON
2.สวิตช์ควบคุมอุณหภูมอิ ยูใ่ นหมายเลขตํ่าสุด
3.สวิตช์ควบคุมการทํางานของพัดลมอยูใ่ นตําแหน่ง HIGH
4.แผงกรองอากาศอยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาดเพียงพอ
5.สวิตช์ควบคุมการทํางานอยูใ่ นตําแหน่ง COOL
เมือ่ ตรวจเช็คหากพบว่าเครือ่ งทําความเย็นยังไม่ทาํ งาน หรือไม่สามารถทําความเย็นได้ตามปกติให้
ทําการปิ ดสวิตช์ควบคุมการทํางาน และเมนสวิตช์ และเรียกช่างบริการทีเ่ ชื่อถือได้มาบริการให้
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การพิ จารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการเรียกช่าง เพราะท่านอาจสามารถแก้ไขได้ ถ้าภายหลังจากทีไ่ ด้
ตรวจสอบดูแล้วเครื่องปรับอากาศยังทํางานผิดปกติ กรุณาหยุดการใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ และปรึกษา
ตัวแทนจําหน่ายของท่าน
ข้อบกพร่อง

สาเหตุ

เครื่องปรับอากาศไม่ทาํ งานเลย >ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูวา่ สวิทช์เบรกเกอร์เปิ ดอยูห่ รือไม่
>ตรวจดูไฟฟ้ าขัดข้องหรือไม่
>ตรวจดูวา่ รีโมทคอนโทรลตัง้ เวลาถูกต้องหรือไม่
เครื่องปรับอากาศทํางานแต่
>ตรวจดูวา่ อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้เหมาะสมหรือไม่
เย็นน้อย
>ตรวจดูวา่ แสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่
>ตรวจดูวา่ หน้าต่างหรือประตูเปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ สิง่ ใดไปขัดขวาง ช่องส่งลมเย็นของเครือ่ งทีอ่ ยูด่ า้ นใน
และด้านนอกหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ มีแหล่งความร้อนมากเกินไปอยู่ในห้องหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ พัดลมระบายอากาศยังทํางานอยูห่ รือไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรือไม่
ไอนํ้าหรือหมอกควันออกมา
>สาเหตุอาจเกิดจากความร้อนภายในห้องทําปฏิกริยากับความเย็นที่
จากเครื่องปรับอากาศในขณะ ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
ทีเ่ ครือ่ งทํางาน
ชุดรีโมทคอลโทรลไม่ทาํ งาน
>แบตเตอรีห่ มดอายุการใช้งาน
>ใส่แบตเตอรีถ่ ูกต้องตามขัว้ ทีก่ าํ หนดหรือไม่
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บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
1858/63-74 ชัน้ 14-15
ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Call Center
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