คูมือการใชงานรีโมทคอนโทรลและการบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ "แคเรียร"
รุน 40VC
แบบฝงในฝาเพดาน
CEILING CASSETTE TYPE

UM_40VC_REV.0114

สารบัญ
การใช้รีโมทคอนโทรลชนิ ดไร้สาย

หน้ า 3 - 6
การใช้รีโมทคอนโทรลชนิ ดมีสาย

หน้ า 7 - 10
การดูแล และการบํารุงรักษา

หน้ า 11 - 14
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย
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่ 10 ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
ปุ่ มกด : รีโมทไร้สายจะมีปมกดอยู
ุ่
่
POWER เมือ่ กดปุมจะเป็ นการเปิด/ปิดการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ
1
2
FAN เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->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 กดปุม่ จะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก TURBO
SLEEP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SLEEP
7
8
SWEEP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SWEEP
9
CLOCK / TIMER เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการตัง้ นาฬิกาทีต่ วั รีโมท/ ใช้ตงั ้ ON/OFF TIMER
CANCEL เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการยกเลิก ON/OFF TIMER
10
MODE

TURBO

SLEEP

SWEEP

CANCEL

สถานะไฟแสดงผล : ชุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลหน้ าเครื่องจะมี LED 4 ดวงโดยแบ่งเป็ น
A
POWER LED แสดงสถานะการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
TIMER LED แสดงสถานะการตัง้ เวลาเปิด/ปิด เครือ่ งปรับอากาศ
B
COMP LED แสดงสถานะการทํางานของ COMPRESSOR
C
TURBO LED แสดงสถานะการทํางานของ TURBO
D
ปุ่ ม POWER ที่ชุดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
ใช้เพื่อเปิด/ปิดเครื่องในกรณีรโี มทฯหาย โดยจะทํางานใน COOL MODE และอุณหภูม ิ 24°C
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วิ ธีการใช้รีโมทคอนโทรล
- เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศได้รบั สัญญาณทีถ่ ูกต้องจากรีโมทคอนโทรลจะมีเสียง " ปี๊ป " ดังขึน้
- เมือ่ สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลถูกกัน้ ด้วยสิง่ กีดขวาง จะไม่มกี ารตอบสนองจากคําสัง่
- การกดปุม่ ต่างๆ ให้เลือกกดเพียงปุ่มเดียวหากกดพร้อมกัน 2 ปุม่ การทํางานอาจผิดพลาดได้
POWER
่
กดปุม
เพือ่ เปิด/ปิด เครือ่ งปรับอากาศโดยจะทํางานตามโปรแกรมสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ทต่ี วั รีโมทพร้อม
ทัง้ แสดงอุณหภูมหิ อ้ งเป็น °C
1

2

FAN
ใช้ควบคุมการทํางานของพัดลม เมือ่ กดปุม่ นี้พดั ลมจะเปลีย่ นความเร็วเป็ นลําดับดังนี้
กดปุม่
- HIGHT, MEDIUM, LOW พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่ สูง, กลาง, ตํ่า ตามลําดับ
- AUTO เป็ นการตัง้ ให้พดั ลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัตเิ มื่อห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพือ่ ระบาย
ความร้อน เมื่อห้องเริม่ เย็นลง พัดลมจะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัตเิ ป็นกลาง 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

อุณหภูม ิ

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

MODE

SLEEP
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5
TEMPERATURE SETTING
เพือ่ ปรับเพิม่ หรือลด อุณหภูมหิ อ้ งโดยทีห่ น้าจอของรีโมทฯ จะแสดงค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้
กดปุม่
/
ไว้ให้ทราบ โดยสามารถตัง้ ได้ในช่วง 18-30°C
4

6

TURBO
กดปุม่
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO จะแสดง พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูงสุด
การยกเลิกทําได้โดยกดปุม่
ซํ้าอีกครัง้ หรือ กดปุม่
เมือ่ ยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทํางานตามความเร็วเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้
ขณะทีท่ าํ งานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถใช้ปมุ่ TURBO ได้
TURBO

TURBO

TURBO

7

SLEEP
่
กดปุม
โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสัญญาลักษณ์
เมือ่ เครือ่ งอยูใ่ นระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะถูกปรับขึน้ ไป 1°C เมือ่ ครบ 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 :
การยกเลิกทําได้โดยกดปุม่
ซํ้าอีกครัง้
ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับอุณหภูม ิ ค่าอุณหภูมจิ ะถูกปรับเพิม่ ขึน้ / ลดลง 1°C
จากค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้หลังสุด
เมือ่ ไฟฟ้าดับหรือมีการปิดเครือ่ งปรับอากาศหรือมีการเปลีย่ นโหมดจะยกเลิกเงือ่ นไข SLEEP
SLEEP

8

SWEEP
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพื่อกระจายลมให้ทวห้
ั ่ อง เมือ่ กดซํ้าใบสวิงปรับทิศทางลม
กดปุม่
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิดลงอัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมือ่ ปิดเครือ่ งปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิดขึน้ อัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมื่อเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
SWEEP

SWEEP

9

CLOCK / TIMER
่
กดปุม
เพือ่ ใช้ตงั ้ นาฬิกาทีต่ วั รีโมทหรือใช้ตงั ้ เวลาเปิด-ปิด เครือ่ งปรับอากาศล่วงหน้า
การตัง้ นาฬิกาทีช่ ุดรีโมททําได้โดย
กดปุม่
สัญลักษณ์ ทีห่ น้าจอของรีโมทฯ จะกระพริบ
กดปุม่
เพือ่ ตัง้ นาฬิกา
/
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กดปุม่
เพือ่ ยืนยันหลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับสูห่ น้าจอหลัก
การตัง้ เวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศล่วงหน้า
สามารถตัง้ เวลาทัง้ เปิด/ปิดล่วงหน้าได้ 24 ชัวโมง
่
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลา
กดปุ่ม
ทีต่ งั ้ ไว้เดิม
กดปุม่
/
เพือ่ เปลีย่ นแปลงเวลา
่
เพือ่ ยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทัง้ คู่ หลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับไป
กดปุม
ทีห่ น้าจอหลัก
10

CANCEL
กดปุม่
เพือ่ การยกเลิกเปิด/ปิดล่วงหน้า
่
กดปุม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF ทีต่ อ้ งการยกเลิกกะพริบ
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ON หรือ OFF หรือทัง้ คูจ่ ะหายไป
CANCEL

CANCEL

CANCEL

สัญญาณแจ้งเมื่อมีเหตุขดั ข้อง
A ไฟแสดงสถานะ POWER ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบแบบเป็ นจังหวะ ในกรณีเกิด
ั ๊ ้า
การทํางานทีผ่ ดิ ปกติของปมนํ
B ไฟแสดงสถานะ TIMER ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบ เมือ่ เกิดการขาด หรือลัดวงจร
(OPEND OR SHORT CIRCUIT) ทีต่ วั จับอุณหภูมหิ อ้ ง (SENSOR ROOM)
C ไฟแสดงสถานะ COMP ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบ เมือ่ เกิดการขาด หรือลัดวงจร
(OPEND OR SHORT CIRCUIT) ทีต่ วั จับการเกิดนํ้าแข็งทีแ่ ผงคอยล์ (SENSOR FREEZE)
D ไฟแสดงสถานะ TURBO ทีช่ ุดรับสัญญาณรีโมทฯจะติดกระพริบ เมือ่ เกิดนํ้าแข็ง (FREEZE)
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ในระบบควบคุมเมือ่ มีการทํางานผิดพลาดเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ อาจเกิดจากแรงดันไฟฟ้า
ไม่คงที่ หรือสัญญาณรบกวนระบบจะสังให้
่ คอมพิวเตอร์เริม่ ทํางานใหม่ (RESET) ทันที
้
้
กรณีทไ่ี ฟฟาดับ เมือ่ ไฟฟากลับมาทํางานตามปกติระบบจะทํางานตามโปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้ตามเดิมรวม
ถึงจําค่ามุมใบสวิง ค่าสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ดว้ ยโดยจะไม่จาํ ค่า SLEEP และ TIMER เท่านัน้ โดยค่าทีถ่ กู เก็บ
ลง MEMORY จะต้องหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงค่าแล้วอย่างน้อย 5 วินาที แล้วเกิดไฟดับเมือ่ ระบบ
กลับมาทํางานก็จะทํางานตามค่าในหน่วยความจําก่อนมีการเปลีย่ นแปลง
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์หยุดทํางาน จะต้องมีการหน่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเริม่ การทํางานอีกครัง้ เป็นเวลา
3 นาทีเสมอ และกรณีทต่ี ดั ไฟทีจ่ ่ายให้ระบบแล้วจ่ายไฟเข้าใหม่ จะต้องมีการหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์เป็ นเวลา 3-4 นาที โดยจะเป็ นไปอย่างสุม่ (RANDOM)
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์เริม่ ทํางาน จะต้องทํางานอย่างน้อย 24 วินาที จึงจะสามารถหยุดทํางานได้ ไม่
ว่าจะเปลีย่ น MODE หรือ กดปุม่ เพื่อปิดเครือ่ งปรับอากาศ ถ้าคอมเพรสเซอร์ทาํ งานไม่ถงึ 24 วินาที
ก็จะไม่หยุดทํางาน
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย
A
B
C

D
E
F

1

2
4
5
3
6
10
9
8
7
่ 10 ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
ปุ่ มกด : รีโมทมีสายจะมีปมกดอยู
ุ่
1
POWER เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการเปิด/ปิดการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ เมือ่ เริม่ ทํางาน
โดยกดปุม่ นี้ ระบบจะยกเลิกการทํางานของ TIMER และ SLEEP ถ้ามีการตัง้ ไว้
FAN เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการเลือกการทํางานของพัดลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
2
->LOW โดยจอ 7-SEGMENT แสดงผลเป็น FA->F3->F2->F1 ตามลําดับ
MODE เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL
3
4
UP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ขึน้
5
DOWN เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูม ิ หรือ TIMER ลง
6
TIMER เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก ON/OFF TIMER
7
ECONO เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก ECONO
8
TURBO เมือ่ กดปุม่ จะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก TURBO
9
SLEEP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SLEEP
10
SWEEP เมื่อกดปุ่มจะเป็ นการตัง้ หรือ ยกเลิก SWEEP
สถานะไฟแสดงผล : ตัวแสดงผลจะมี LED 6 ดวงโดยแบ่งเป็ น
A
FAN LED แสดงสถานะการทํางานใน FAN MODE
B
COOL LED แสดงสถานะการทํางานใน COOL MODE หรือ DRY MODE
C
TIMER LED แสดงสถานะการตัง้ เวลาเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ
D
ECONO LED แสดงสถานะการทํางานของ ECONO MODE
E
TURBO LED แสดงสถานะการทํางานของ TURBO
SLEEP LED แสดงสถานะการตัง้ ระบบปรับอุณหภูมอิ ตั โนมัตขิ ณะนอนหลับ
F
LED 7-SEGMENT : ตัวแสดงผลจะมี ตัวเลข 2 หลักโดยจะแสดงอุณหภูมหิ อ้ ง และจะแสดง
ค่า SETTING TEMPERATURE / FAN SPEED / TIMER เมือ่ มีคา่ ต่างๆถูกปรับโดยผูใ้ ช้
(จุดทศนิยมตัวเลขหลักสุดท้ายจะแสดงสถานะการทํางานของคอมเพรสเซอร์)
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POWER
กดปุม่
(ขณะทีอ่ ยู่ในสถานะปิดอยู่) จะเป็ นการเปิดเครื่องปรับอากาศตามค่าทีต่ งั ้ ไว้เดิม พร้อมทัง้
ไฟอุณหภูมหิ อ้ งติดสว่าง เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปิดอยู่ DISPLAY จะไม่แสดงค่าอะไรยกเว้นไฟแสดงสถานะ
การตัง้ เวลาทีเ่ ครื่องปรับอากาศจะเริม่ ทํางาน (START) หรือเวลาทีเ่ ครื่องปรับอากาศหยุดทํางาน (STOP)
ถ้ามีการตัง้ เวลาไว้
1

2

FAN
กดปุม่
(ปุม่ นี้จะทํางานได้เมือ่ อยู่ใน MODE การทํางาน FAN, COOL เท่านัน้ ใน DRY MODE
จะไม่ทาํ งาน) จะเปลีย่ นความเร็วของพัดลมตามลําดับดังนี้
AUTO(FA)

HIGH(F3)

MEDIUM(F2)

LOW(F1)

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

COOL MOOD
อุณหภูมหิ อ้ ง

สูง
กลาง
ตํ่า
23

24

อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ
25 26 27

อุณหภูม ิ

เมื่ออยู่ใน FAN MODE หรือ COOL MODE
เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 3°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูง
เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วกลาง
เมือ่ อุณหภูมหิ อ้ ง มากกว่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ มากกว่าหรือเท่ากับ 1°C พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วตํ่า
3

MODE
จะสามารถตัง้ ให้เครือ่ งปรับอากาศทํางานได้ 2 ระบบ คือ FAN, COOL
กดปุม่
- FAN MODE : เครือ่ งปรับอากาศทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน้ (คอมเพรสเซอร์ไม่ทาํ งาน) และใน MODE
นี้ไม่สามารถใช้ SLEEP และไม่สามารถตัง้ อุณหภูมไิ ด้ โดยรีโมทจะไม่แสดงอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้
- COOL MODE : เครื่องปรับอากาศจะทํางานเป็ นแบบเครื่องทําความเย็น โดยเมื่ออุณหภูมหิ อ้ งสูงกว่า
อุณหภูมทิ ผ่ี ใู้ ช้มกี ารตัง้ เอาไว้ และคอมเพรสเซอร์หยุดทํางานนานกว่า 3 นาที คอมเพรสเซอร์จะทํางาน
เพือ่ ทําให้อุณหภูมหิ อ้ งลดลง

5
TEMPERATURE SETTING
่
จะเป็ นการตัง้ อุณหภูมทิ ต่ี อ้ งการ เมือ่ กด
กดปุม
/
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะเพิม่ ขึน้ ครัง้ ละ 1°C
และเมือ่ กดปุม่
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะลดลงครัง้ ละ 1°C โดยสามารถตัง้ ได้ในช่วง 15-30°C หรือ 18-30°C
4
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6

TIMER
กดปุม่
เป็ นการตัง้ เวลาเปิด/ปิดเครือ่ งปรับอากาศ ค่าทีต่ งั ้ จะเป็ นเวลาทีต่ อ้ งการทีจ่ ะให้เครือ่ งฯ
ทํางาน (STAR) หรือให้เครื่องฯหยุดทํางาน (STOP) โดยแบ่งเป็นการตัง้ ค่าจาก DISPLAY
การตัง้ เวลาเปิด/ปิด
กดปุ่ม
ในขณะทีไ่ ฟแสดงสถานะการตัง้ TIMER ดับอยู่ เพื่อเป็ นการเริม่ ตัง้ เวลา โดยถ้ากด
ในขณะทีเ่ ครื่องปิดอยูจ่ ะเป็ นการตัง้ เวลาเพื่อเปิด แต่กด
ในขณะทีเ่ ครื่องเปิดอยูจ่ ะเป็น
การตัง้ เวลาเพื่อปิด ตัวเลขบน DISPLAY กระพริบแสดงจํานวนชัวโมงของการนั
่
บเวลาถอยหลังของ
TIMER และ LED TIMER จะติด
กดปุ่ม
/
บน DISPLAY เพือ่ เลือกจํานวนชัวโมงที
่
ต่ อ้ งการ
ปล่อยทิง้ ไว้ 5 วินาทีเพื่อยืนยัน ตัวเลขจะหยุดกระพริบ และกลับเข้าสู่สภาวะการทํางานปกติ
การยกเลิกตัง้ เวลาเปิด/ปิด
เมือ่ ต้องการทีจ่ ะยกเลิกการตัง้ เวลาให้กดปุม่
อีกครัง้ จะทําให้ไฟแสดงสถานการณ์ตงั ้ เวลาบน
DISPLAY ดับไป
7

ECONO
่
ขณะอยู่ใน COOL MODE จะสามารถเลือกใช้งาน ECONO ได้โดยกดปุ่ม
ไฟ
กดปุม
LED ตํ่าแหน่ง ECONO บน DISPLAY จะติดและระบบควบคุมจะทํางานในระบบประหยัดพลังงาน โดยขณะ
โดยขณะทีท่ าํ งานใน COOL MODE จะเป็ นการตัง้ อุณหภูมทิ ่ี 25°C และความเร็วพัดลมจะเป็ น AUTO โดย
สามารถยกเลิก ECONO ได้โดยกดปุม่
อีกครัง้
8

TURBO
ในขณะทีอ่ ยู่ใน FAN MODE หรือ COOL MODE จะเปิด หรือ ปิดการใช้งาน TURBO
กดปุม่
ทํางานอยู่ LED TURBO จะติดสว่างพัดลมทํางานทีค่ วามเร็วสูงพิเศษ (TURBO SPEED) TURBO จะหยุด
ทํางานเมื่อกดปุ่ม
ให้หยุด หรือ กดปุม่
เพือ่ เปลีย่ นความเร็วพัดลม
9

SLEEP
่
(ปุม่ นี้ทาํ งานได้เมือ่ อยู่ใน COOL MODE เท่านัน้ ) เพือ่ ต้องการให้ ระบบควบคุมปรับ
กดปุม
อุณหภูมใิ ห้เราโดยอัตโนมัตขิ ณะทีเ่ รานอน สําหรับใน COOL MODE อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะเพิม่ 1°C หลังจาก
เราตัง้ SLEEP นาน 1 ชัวโมง
่ แล้วกลับไปทํางานตามปกติ โดยสัญลักษณ์ SLEEP จะดับไปและค่าอุณหภูม ิ
ทีต่ อ้ งการทีต่ งั ้ ไว้บนรีโมทก็ยงั แสดงค่าเดิมก่อน SLEEP ทํางาน
ROOM TEMPERATURE

COOL MODE

23.0
TEMPERATURE
RAISED UP
1 DEGREE

22.5
22.0

START TO SET SLEEP

0

1

2

HOURE
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ระหว่างทีอ่ ยู่ในการทํางาน SLEEP กดปุ่ม
อีกครัง้ จะเป็นการยกเลิก SLEEP
ระหว่างทีอ่ ยู่ในการทํางาน SLEEP ถ้ามีการกดปุ่มตัง้ อุณหภูม ิ จะทําให้ SLEEP ทํางานตามค่าของ
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ครัง้ สุดท้าย
ระหว่างทีอ่ ยู่ในการทํางาน SLEEP ถ้ามีการกดปุม่ เปลีย่ น MODE จะทําให้ SLEEP หยุดทํางาน
เมือ่ เครือ่ งปรับอากาศหยุดทํางาน โดยไฟฟ้าดับหรือปิด/เปิดเครื่องใหม่ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นทํางาน SLEEP
อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้จะเป็ นอุณหภูมทิ ถ่ี ูกตัง้ ก่อนเข้า SLEEP และ SLEEP จะถูกยกเลิก
10

SWEEP
่
กดปุม
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางานเพื่อกระจายลมให้ทวห้
ั ่ อง เมือ่ กดซํ้าใบสวิงปรับทิศทางลม
จะหยุด
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะปิดลงอัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมือ่ ปิดเครือ่ งปรับอากาศ
ใบสวิงปรับทิศทางลมจะเปิดขึน้ อัตโนมัตทิ ุกครัง้ เมื่อเปิดเครือ่ งปรับอากาศ
สัญญาณแจ้งเมื่อมีเหตุขดั ข้อง
FAN LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบกรณีเกิด TRAY OPEN (OPTIONAL)
TIMER LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาด หรือลัดวงจร (OPEND OR SHORT
CIRCUIT) ทีต่ วั จับอุณหภูมหิ อ้ ง (SENSOR ROOM)
ECONO LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาด หรือลัดวงจร (OPEND OR SHORT
CIRCUIT) ทีต่ วั จับการเกิดนํ้าแข็งทีแ่ ผงคอยล์ (SENSOR FREEZE)
TURBO LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ เมื่อเกิดนํ้าแข็ง (FREEZE)
ั ๊ ้า
SLEEP LED ทีต่ วั แสดงผลจะติดกระพริบ ในกรณีเกิดการทํางานทีผ่ ดิ ปกติของปมนํ
รายละเอียดเพิ่ มเติ ม
ในระบบควบคุมเมือ่ มีการทํางานผิดพลาดเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ อาจเกิดจากแรงดันไฟฟ้า
ไม่คงที่ หรือสัญญาณรบกวนระบบจะสังให้
่ คอมพิวเตอร์เริม่ ทํางานใหม่ (RESET) ทันที
กรณีทไ่ี ฟฟ้าดับ เมือ่ ไฟฟ้ากลับมาทํางานตามปกติระบบจะทํางานตามโปรแกรมทีต่ งั ้ ไว้ตามเดิมรวม
ถึงจําค่ามุมใบสวิง ค่าสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้ดว้ ยโดยจะไม่จาํ ค่า SLEEP และ TIMER เท่านัน้ โดยค่าทีถ่ กู เก็บ
ลง MEMORY จะต้องหลังจากมีการเปลีย่ นแปลงค่าแล้วอย่างน้อย 5 วินาที แล้วเกิดไฟดับเมือ่ ระบบ
กลับมาทํางานก็จะทํางานตามค่าในหน่วยความจําก่อนมีการเปลีย่ นแปลง
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์หยุดทํางาน จะต้องมีการหน่วงเวลาก่อนทีจ่ ะเริม่ การทํางานอีกครัง้ เป็นเวลา
3 นาทีเสมอ และกรณีทต่ี ดั ไฟทีจ่ ่ายให้ระบบแล้วจ่ายไฟเข้าใหม่ จะต้องมีการหน่วงเวลาการทํางาน
ของคอมเพรสเซอร์เป็ นเวลา 3-4 นาที โดยจะเป็ นไปอย่างสุม่ (RANDOM)
กรณีทค่ี อมเพรสเซอร์เริม่ ทํางาน จะต้องทํางานอย่างน้อย 24 วินาที จึงจะสามารถหยุดทํางานได้ ไม่
ว่าจะเปลีย่ น MODE หรือ กดปุม่
เพือ่ ปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้าคอมเพรสเซอร์ทาํ งานไม่ถงึ
24 วินาที ก็จะไม่หยุดทํางาน
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