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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 BREAKET)

สารบญั

ขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั
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การใชร้โีมทคอนโทรลชนิดไรส้าย
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การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดไรส้าย

ปุ่ ม POWER ท่ีชุดรบัสญัญาณรีโมทคอนโทรล
ใชเ้พื่อเปิด/ปิดเครื่องในกรณรีโีมทฯหาย โดยจะทาํงานใน COOL MODE และอุณหภมู ิ24°C

TU
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TIM
ER
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MP
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R

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

D
A

B
C

E

CANCEL เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการยกเลกิ ON/OFF TIMER

->LOW ตามลาํดบั

สถานะไฟแสดงผล : ชุดรบัสญัญาณรีโมทคอนโทรลหน้าเครื่องจะมี LED 4 ดวงโดยแบง่เป็น
A
B
C
D

POWER LED แสดงสถานะการทาํงานของเครื่องปรบัอากาศ
TIMER LED แสดงสถานะการตัง้เวลาเปิด/ปิด เครือ่งปรบัอากาศ
COMP LED แสดงสถานะการทาํงานของ COMPRESSOR
TURBO LED แสดงสถานะการทาํงานของ TURBO

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

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

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

MODE3
กดปุ่ ม

และ /
- COOL MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่งจะทาํงานเป็นเครือ่งปรบัอากาศให้

- DRY MODE : หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ DRY ใชเ้มือ่ตอ้งการลดความชืน้ภายในหอ้ง 

MODE

MODE

SLEEP

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิีต่อ้งการ

สงู

กลาง

ตํ่า

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

COOL MOOD



CLOCK / TIMER

8

9

SWEEP

เพือ่ปรบัเพิม่หรอืลด อุณหภมูหิอ้งโดยทีห่น้าจอของรโีมทฯ จะแสดงคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้

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

4 5 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม /
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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 

ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพื่อกระจายลมใหท้ัว่หอ้ง เมือ่กดซํ้าใบสวงิปรบัทศิทางลม

กดปุ่ ม สญัลกัษณ์ ทีห่น้าจอของรโีมทฯ จะกระพรบิ
กดปุ่ ม เพือ่ตัง้นาฬกิา

ซํ้าอกีครัง้

กดปุ่ ม

กดปุ่ ม เพือ่ใชต้ัง้นาฬกิาทีต่วัรโีมทหรอืใชต้ัง้เวลาเปิด-ปิด เครือ่งปรบัอากาศลว่งหน้า

/

การตัง้นาฬกิาทีช่ดุรโีมททาํไดโ้ดย

จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครัง้เมือ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขึน้อตัโนมตัทิุกครัง้เมื่อเปิดเครือ่งปรบัอากาศ

TURBO

TURBO

TURBO

SLEEP

SLEEP

SLEEP

SWEEP

SWEEP

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5



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
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สญัญาณแจ้งเมื่อมีเหตขุดัข้อง
A

B

C

D

POWER

TIMER

COMP

TURBO

ไฟแสดงสถานะ ทีชุ่ดรบัสญัญาณรโีมทฯจะตดิกระพรบิแบบเป็นจงัหวะ ในกรณเีกดิ
การทาํงานทีผ่ดิปกตขิองปัม๊น้ํา

ไฟแสดงสถานะ
(OPEND OR SHORT CIRCUIT) ทีต่วัจบัอุณหภมูหิอ้ง (SENSOR ROOM)

ไฟแสดงสถานะ ทีชุ่ดรบัสญัญาณรโีมทฯจะตดิกระพรบิ เมือ่เกดิการขาด หรอืลดัวงจร 
(OPEND OR SHORT CIRCUIT) ทีต่วัจบัการเกดิน้ําแขง็ทีแ่ผงคอยล ์(SENSOR FREEZE)

ไฟแสดงสถานะ ทีชุ่ดรบัสญัญาณรโีมทฯจะตดิกระพรบิ เมือ่เกดิน้ําแขง็ (FREEZE)

ทีชุ่ดรบัสญัญาณรโีมทฯจะตดิกระพรบิ เมือ่เกดิการขาด หรอืลดัวงจร 

กรณทีีไ่ฟฟ้าดบั เมือ่ไฟฟ้ากลบัมาทาํงานตามปกตริะบบจะทาํงานตามโปรแกรมทีต่ ัง้ไวต้ามเดมิรวม
ถงึจาํคา่มุมใบสวงิ คา่สุดทา้ยทีต่ ัง้ไวด้ว้ยโดยจะไมจ่าํคา่ SLEEP และ TIMER เทา่นัน้โดยคา่ทีถ่กูเกบ็
ลง MEMORY จะตอ้งหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงคา่แลว้อยา่งน้อย 5 วนิาท ีแลว้เกดิไฟดบัเมือ่ระบบ
กลบัมาทาํงานกจ็ะทาํงานตามคา่ในหน่วยความจาํก่อนมกีารเปลีย่นแปลง 

ในระบบควบคุมเมือ่มกีารทาํงานผดิพลาดเน่ืองจากระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่อาจเกดิจากแรงดนัไฟฟ้า
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ไมค่งที ่หรอืสญัญาณรบกวนระบบจะสัง่ใหค้อมพวิเตอรเ์ริม่ทาํงานใหม ่(RESET) ทนัที

กรณทีีค่อมเพรสเซอรห์ยุดทาํงาน จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาก่อนทีจ่ะเริม่การทาํงานอกีครัง้เป็นเวลา 
3 นาทเีสมอ และกรณทีีต่ดัไฟทีจ่่ายใหร้ะบบแลว้จ่ายไฟเขา้ใหม ่จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาการทาํงาน
ของคอมเพรสเซอรเ์ป็นเวลา 3-4 นาท ีโดยจะเป็นไปอยา่งสุม่ (RANDOM)
กรณทีีค่อมเพรสเซอรเ์ริม่ทาํงาน จะตอ้งทาํงานอยา่งน้อย 24 วนิาท ีจงึจะสามารถหยดุทาํงานได ้ไม่
วา่จะเปลีย่น MODE หรอื กดปุ่ มเพื่อปิดเครือ่งปรบัอากาศ ถา้คอมเพรสเซอรท์าํงานไมถ่งึ 24 วนิาท ี
กจ็ะไมห่ยุดทาํงาน 

CANCEL

CANCEL

CANCEL



1

การใช้รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย

6
1

10
2

9
4

8
5

7
3

A
B
C

D
E
F

ปุ่ มกด : รีโมทมีสายจะมีปุ่ มกดอยู่ 10 ปุ่ ม โดยแบง่เป็น
POWER เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเปิด/ปิดการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศ เมือ่เริม่ทาํงาน

โดยกดปุ่ มน้ี ระบบจะยกเลกิการทาํงานของ TIMER และ SLEEP ถา้มกีารตัง้ไว้

3 MODE เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการเลอืกโหมดการทาํงาน  FAN->COOL

2 FAN เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการเลอืกการทาํงานของพดัลมจาก AUTO->HIGHT->MEDIUM
->LOW โดยจอ 7-SEGMENT แสดงผลเป็น FA->F3->F2->F1 ตามลาํดบั

4 UP เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ขึน้
5 DOWN เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการปรบัอุณหภมู ิหรอื TIMER ลง
6 TIMER เมื่อกดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ ON/OFF TIMER
7 ECONO เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ ECONO
8 TURBO เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ TURBO
9 SLEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SLEEP

10 SWEEP เมือ่กดปุ่ มจะเป็นการตัง้ หรอื ยกเลกิ SWEEP

สถานะไฟแสดงผล : ตวัแสดงผลจะมี LED 6 ดวงโดยแบง่เป็น
A FAN LED แสดงสถานะการทาํงานใน FAN MODE
B COOL LED แสดงสถานะการทาํงานใน COOL MODE หรอื DRY MODE
C TIMER LED แสดงสถานะการตัง้เวลาเปิด/ปิดเครื่องปรบัอากาศ
D ECONO LED แสดงสถานะการทาํงานของ ECONO MODE
E
F

TURBO LED แสดงสถานะการทาํงานของ TURBO
SLEEP LED แสดงสถานะการตัง้ระบบปรบัอุณหภมูอิตัโนมตัขิณะนอนหลบั 
LED 7-SEGMENT : ตวัแสดงผลจะม ีตวัเลข 2 หลกัโดยจะแสดงอุณหภมูหิอ้ง และจะแสดง
คา่ SETTING TEMPERATURE / FAN SPEED / TIMER เมือ่มคีา่ต่างๆถูกปรบัโดยผูใ้ช้
(จุดทศนิยมตวัเลขหลกัสุดทา้ยจะแสดงสถานะการทาํงานของคอมเพรสเซอร)์
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(ขณะทีอ่ยู่ในสถานะปิดอยู่) จะเป็นการเปิดเครื่องปรบัอากาศตามคา่ทีต่ ัง้ไวเ้ดมิ พรอ้มทัง้
ไฟอุณหภมูหิอ้งตดิสวา่ง เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปิดอยู่ DISPLAY จะไมแ่สดงคา่อะไรยกเวน้ไฟแสดงสถานะ

กดปุ่ ม

AUTO(FA)     HIGH(F3)     MEDIUM(F2)     LOW(F1)
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การตัง้เวลาทีเ่ครื่องปรบัอากาศจะเริม่ทาํงาน (START) หรอืเวลาทีเ่ครื่องปรบัอากาศหยุดทาํงาน (STOP) 

เมือ่อุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 3°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็สงู
เมือ่อุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็กลาง
เมือ่อุณหภมูหิอ้ง มากกวา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้มากกวา่หรอืเท่ากบั 1°C พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็ตํ่า

การทาํงานของพดัลมในแบบอตัโนมตั ิ(FAN AUTO) พดัลมจะทาํงาน โดยเปลีย่นความเรว็ของพดัลม

ถา้มกีารตัง้เวลาไว้

เมื่ออยู่ใน FAN MODE หรอื COOL MODE

และเมื่อกดปุ่ ม อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะลดลงครัง้ละ 1°C โดยสามารถตัง้ไดใ้นชว่ง 15-30°C หรอื 18-30°C

1 POWER

2 FAN
(ปุ่ มน้ีจะทาํงานไดเ้มือ่อยู่ใน MODE การทาํงาน FAN, COOL เท่านัน้ ใน DRY MODE กดปุ่ ม

จะไมท่าํงาน) จะเปลีย่นความเรว็ของพดัลมตามลาํดบัดงัน้ี

ตามความแตกต่างของอุณหภมูหิอ้งกบัอุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้

3 MODE
กดปุ่ ม
- FAN MODE : เครือ่งปรบัอากาศทาํงานเป็นพดัลมเท่านัน้ (คอมเพรสเซอรไ์มท่าํงาน) และใน MODE

จะสามารถตัง้ใหเ้ครื่องปรบัอากาศทาํงานได ้2 ระบบ คอื FAN, COOL

น้ีไมส่ามารถใช ้SLEEP และไมส่ามารถตัง้อุณหภมูไิด ้โดยรโีมทจะไมแ่สดงอุณหภมูทิีต่ ัง้ไว ้
- COOL MODE : เครื่องปรบัอากาศจะทาํงานเป็นแบบเครื่องทาํความเยน็ โดยเมื่ออุณหภมูหิอ้งสงูกวา่
อุณหภมูทิีผู่ใ้ชม้กีารตัง้เอาไว ้และคอมเพรสเซอรห์ยุดทาํงานนานกวา่ 3 นาท ีคอมเพรสเซอรจ์ะทาํงาน
เพือ่ทาํใหอุ้ณหภมูหิอ้งลดลง 

จะเป็นการตัง้อุณหภมูทิีต่อ้งการ เมือ่กด
4 5 TEMPERATURE SETTING

กดปุ่ ม / อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะเพิม่ขึน้ครัง้ละ 1°C

23 24 25 26 27

อุณหภูมหิอ้ง

อุณหภูมทิีต่อ้งการ

สงู

กลาง

ตํ่า

ความเรว็พดัลม

อุณหภูมิ

COOL MOOD



เป็นการตัง้เวลาเปิด/ปิดเครือ่งปรบัอากาศ คา่ทีต่ ัง้จะเป็นเวลาทีต่อ้งการทีจ่ะใหเ้ครือ่งฯ
ทาํงาน (STAR) หรอืใหเ้ครื่องฯหยุดทาํงาน (STOP) โดยแบ่งเป็นการตัง้คา่จาก DISPLAY

กดปุ่ ม
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การตัง้เวลาเปิด/ปิด

6 TIMER

กดปุ่ ม          ในขณะทีไ่ฟแสดงสถานะการตัง้ TIMER ดบัอยู ่เพื่อเป็นการเริม่ตัง้เวลา โดยถา้กด
ในขณะทีเ่ครื่องปิดอยูจ่ะเป็นการตัง้เวลาเพื่อเปิด แต่กด          ในขณะทีเ่ครื่องเปิดอยูจ่ะเป็น

การตัง้เวลาเพื่อปิด ตวัเลขบน DISPLAY กระพรบิแสดงจาํนวนชัว่โมงของการนบัเวลาถอยหลงัของ
TIMER และ LED TIMER จะตดิ

/กดปุ่ ม                     บน DISPLAY เพือ่เลอืกจาํนวนชัว่โมงทีต่อ้งการ
ปล่อยทิง้ไว ้5 วนิาทเีพื่อยนืยนั ตวัเลขจะหยุดกระพรบิ และกลบัเขา้สู่สภาวะการทาํงานปกติ

การยกเลกิตัง้เวลาเปิด/ปิด
เมือ่ตอ้งการทีจ่ะยกเลกิการตัง้เวลาใหก้ดปุ่ ม          อกีครัง้จะทาํใหไ้ฟแสดงสถานการณ์ตัง้เวลาบน
DISPLAY ดบัไป

7 ECONO
กดปุ่ ม ขณะอยู่ใน COOL MODE จะสามารถเลอืกใชง้าน ECONO ไดโ้ดยกดปุ่ ม           ไฟ

LED ตํ่าแหน่ง ECONO บน DISPLAY จะตดิและระบบควบคุมจะทาํงานในระบบประหยดัพลงังาน โดยขณะ
โดยขณะทีท่าํงานใน COOL MODE จะเป็นการตัง้อุณหภมูทิี ่25°C และความเรว็พดัลมจะเป็น AUTO โดย
สามารถยกเลกิ ECONO ไดโ้ดยกดปุ่ ม           อกีครัง้

8 TURBO
กดปุ่ ม ในขณะทีอ่ยู่ใน FAN MODE หรอื COOL MODE จะเปิด หรอื ปิดการใชง้าน TURBO

ทาํงานอยู่ LED TURBO จะตดิสวา่งพดัลมทาํงานทีค่วามเรว็สงูพเิศษ (TURBO SPEED) TURBO จะหยดุ

9 SLEEP
กดปุ่ ม (ปุ่ มน้ีทาํงานไดเ้มือ่อยู่ใน COOL MODE เท่านัน้) เพือ่ตอ้งการให ้ระบบควบคมุปรบั

ทาํงานเมื่อกดปุ่ ม          ใหห้ยุด หรอื กดปุ่ ม           เพือ่เปลีย่นความเรว็พดัลม

อุณหภมูใิหเ้ราโดยอตัโนมตัขิณะทีเ่รานอน สาํหรบัใน COOL MODE อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะเพิม่ 1°C หลงัจาก
เราตัง้ SLEEP นาน 1 ชัว่โมง แลว้กลบัไปทาํงานตามปกต ิโดยสญัลกัษณ์ SLEEP จะดบัไปและคา่อุณหภมูิ
ทีต่อ้งการทีต่ ัง้ไวบ้นรโีมทกย็งัแสดงคา่เดมิกอ่น SLEEP ทาํงาน

0 1 2
START TO SET SLEEP

23.0

22.0

ROOM TEMPERATURE

HOURE

COOL MODE

RAISED UP
TEMPERATURE

1 DEGREE
22.5
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ระหวา่งทีอ่ยูใ่นการทาํงาน SLEEP กดปุ่ ม          อกีครัง้จะเป็นการยกเลกิ SLEEP
ระหวา่งทีอ่ยูใ่นการทาํงาน SLEEP ถา้มกีารกดปุ่มตัง้อุณหภมู ิจะทาํให ้SLEEP ทาํงานตามคา่ของ
อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวค้รัง้สุดทา้ย
ระหวา่งทีอ่ยูใ่นการทาํงาน SLEEP ถา้มกีารกดปุ่มเปลีย่น MODE จะทาํให ้SLEEP หยดุทาํงาน
เมือ่เครือ่งปรบัอากาศหยุดทาํงาน โดยไฟฟ้าดบัหรอืปิด/เปิดเครื่องใหมร่ะหวา่งทีอ่ยูใ่นทาํงาน SLEEP
อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวจ้ะเป็นอุณหภมูทิีถู่กตัง้ก่อนเขา้ SLEEP และ SLEEP จะถกูยกเลกิ

10 SWEEP
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะทาํงานเพื่อกระจายลมใหท้ัว่หอ้ง เมือ่กดซํ้าใบสวงิปรบัทศิทางลมกดปุ่ ม

จะหยดุ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะปิดลงอตัโนมตัทิุกครัง้เมือ่ปิดเครือ่งปรบัอากาศ
ใบสวงิปรบัทศิทางลมจะเปิดขึน้อตัโนมตัทิุกครัง้เมื่อเปิดเครือ่งปรบัอากาศ

สญัญาณแจ้งเมื่อมีเหตขุดัข้อง
FAN LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิกรณเีกดิ TRAY OPEN (OPTIONAL)
TIMER LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาด หรอืลดัวงจร (OPEND OR SHORT

ECONO LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาด หรอืลดัวงจร (OPEND OR SHORT

TURBO LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิน้ําแขง็ (FREEZE)
SLEEP LED ทีต่วัแสดงผลจะตดิกระพรบิ ในกรณเีกดิการทาํงานทีผ่ดิปกตขิองปัม๊น้ํา

CIRCUIT) ทีต่วัจบัอุณหภมูหิอ้ง (SENSOR ROOM) 

CIRCUIT) ทีต่วัจบัการเกดิน้ําแขง็ทีแ่ผงคอยล ์(SENSOR FREEZE) 

กรณทีีไ่ฟฟ้าดบั เมือ่ไฟฟ้ากลบัมาทาํงานตามปกตริะบบจะทาํงานตามโปรแกรมทีต่ ัง้ไวต้ามเดมิรวม
ถงึจาํคา่มุมใบสวงิ คา่สุดทา้ยทีต่ ัง้ไวด้ว้ยโดยจะไมจ่าํคา่ SLEEP และ TIMER เทา่นัน้โดยคา่ทีถ่กูเกบ็
ลง MEMORY จะตอ้งหลงัจากมกีารเปลีย่นแปลงคา่แลว้อยา่งน้อย 5 วนิาท ีแลว้เกดิไฟดบัเมือ่ระบบ
กลบัมาทาํงานกจ็ะทาํงานตามคา่ในหน่วยความจาํก่อนมกีารเปลีย่นแปลง 

ในระบบควบคุมเมือ่มกีารทาํงานผดิพลาดเน่ืองจากระบบคอมพวิเตอร ์ซึง่อาจเกดิจากแรงดนัไฟฟ้า
รายละเอียดเพ่ิมเติม

ไมค่งที ่หรอืสญัญาณรบกวนระบบจะสัง่ใหค้อมพวิเตอรเ์ริม่ทาํงานใหม ่(RESET) ทนัที

กรณทีีค่อมเพรสเซอรห์ยุดทาํงาน จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาก่อนทีจ่ะเริม่การทาํงานอกีครัง้เป็นเวลา 
3 นาทเีสมอ และกรณทีีต่ดัไฟทีจ่่ายใหร้ะบบแลว้จ่ายไฟเขา้ใหม ่จะตอ้งมกีารหน่วงเวลาการทาํงาน
ของคอมเพรสเซอรเ์ป็นเวลา 3-4 นาท ีโดยจะเป็นไปอยา่งสุม่ (RANDOM)
กรณทีีค่อมเพรสเซอรเ์ริม่ทาํงาน จะตอ้งทาํงานอยา่งน้อย 24 วนิาท ีจงึจะสามารถหยดุทาํงานได ้ไม่
วา่จะเปลีย่น MODE หรอื กดปุ่ ม           เพือ่ปิดเครื่องปรบัอากาศ ถา้คอมเพรสเซอรท์าํงานไมถ่งึ
24 วนิาท ีกจ็ะไมห่ยุดทาํงาน 



การทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (ทกุเดือน)

เมือ่ใชเ้ครื่องปรบัอากาศ ไประยะหนึ่งอาจมฝีุ่ นละอองเขา้ไปสะสมในตวัเครือ่งสง่ผลใหเ้ครื่องปรบัอากาศ
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การดแูล และการบาํรงุรกัษา

อาจทาํความเยน็ไดน้้อยลงหรอืสง่ลมเยน็ไดน้้อยลงจงึควรจะมกีารดแูล และบาํรุงรกัษาดงัตอ่ไปนี้

ก่อนทีจ่ะทาํการสาํรวจตรวจตรา และบาํรุงรกัษาใหปิ้ดสวติช ์POWER  และสวติชเ์บรกเกอรล์งดว้ยเสมอ

ถอดฝาลมกลบัจากฝาหน้าเครื่อง โดยดงึลอ็ค
ทีอ่ยู่ตรงฝาหน้าออก

เปิดฝาลมกลบัแลว้ถอดฟิลเตอรก์รองฝุ่ นออก

ถอดฟิลเตอรก์รองฝุ่ นออกและทาํความสะอาด
ดว้ยเครื่องดดูฝุ่ นหรอืถา้สกปรกมากลา้งดว้ย
น้ําสบู่แลว้ตากไวใ้หแ้หง้

ใสฝ่าลมกลบัเขา้ทีเ่ดมิ จนกระทัง่ลอ็คอยูใ่น
ตํ่าแหน่งทีถู่กตอ้งจะไดย้นิเสยีง "คลิก๊" 

การทาํความสะอาดเครื่อง
การทาํความสะอาดเครื่องและรโีมทคอนโทรล
ใหเ้ชด็ดว้ยผา้แหง้หรอืใชเ้ครือ่งดดูฝุ่ น อาจใช้
ผา้เปียกใหบ้ดิหมาดๆ แลว้เชด็ดว้ยผา้แหง้ซํ้า
อกีครัง้

ข้อควรระวงั
หา้มใช ้น้ํามนัเบนซนิ, ทนิเนอร ์และน้ําทีม่ ี
อุณหภูมน้ํิามากกว่า 40°C ทาํความสะอาด
เครื่องเพราะอาจจะทาํใหช้ิน้สว่นบางชิน้เกดิ
ความเสยีหายได้

ลา้งทาํความสะอาดแผงคอยล ์และท่อน้ําทิง้ทุกๆ
3 เดอืน โดยชา่งบรกิาร



การเดนิเครือ่งโดยไมม่แีผน่กรองอากาศจะทาํใหเ้ครื่องทาํงานผดิปกตเิน่ืองจากสิง่สกปรก และฝุ่ นผง

ไมค่วรปรบัอุณหภมูใินหอ้งใหเ้ยน็เกนิความ

เมื่อเร่ิมใช้เครื่อง

เขา้ไปอุดตนั ตอ้งใสแ่ผน่กรองอากาศไวเ้สมอ
ตรวจดวูา่ท่อน้ําทิง้ไมไ่ดง้อหรอือุดตนั
ตรวจดูความเรยีบรอ้ยของการตดิตัง้ 

ในช่วงเวลาท่ีไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน
ปิดสวติชเ์บรกเกอรล์ง
ทาํความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และชิน้สว่นอืน่ๆ 
ปล่อยใหเ้ครื่องทาํงานประมาณ 2-3 ชม. เพือ่ทาํใหภ้ายในเครือ่งแหง้

คาํแนะนําในการใช้เครื่องปรบัอากาศ

จาํเป็นเพราะจะตอ้งสิน้เปลอืงคา่กระแสไฟฟ้า
โดยเปล่าประโยชน์

การจ่ายความเยน็ใหท้ัว่หอ้งคอื การปรบัทศิ
ทางของกระแสลมใหก้ระจายตามแนวลกูศรชี้
เพือ่ทีจ่ะใหค้วามเยน็ภายในหอ้งสมํ่าเสมอ

ควรจะทาํความสะอาด แผน่ฟิลเตอรก์รองฝุ่ น ควรปิดประต ูและหน้าต่างใหม้ดิชดิ เพื่อทีจ่ะ
(PRE FILTER) ทุกๆ 1 เดอืน เพือ่ใหเ้ครือ่ง
ปรบัอากาศทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ป้องกนัไมใ่หค้วามเยน็รัว่ไหลออกนอกหอ้ง
โดยเปล่าประโยชน์
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ควรทาํการปิดผา้ม่าน หรอืกระจกภายในหอ้ง เราสามารถระบายอากาศภายในหอ้งออกทาง

- 13 -

ใหม้ดิชดิขณะทีใ่ชเ้ครื่องปรบัอากาศ เพือ่ป้อง
กนัความรอ้นจากแสงแดดทีส่อ่งเขา้มาทาํให้
เครื่องปรบัอากาศทาํงานหนกัขึน้ และทาํให้
สิน้เปลอืงคา่ใชจ้า่ย

หน้าต่างไดเ้ป็นบางครัง้บางคราว ในกรณทีี่
เครื่องดดูอากาศไมส่ามารถจะระบายอากาศ
ภายในหอ้งไดท้นัแต่อยา่ระบายโดยวธิดีงักลา่ว
เป็นเวลานานๆ เพราะจะทาํใหค้วามเยน็กระ-
จายออก โดยเปลา่ประโยชน์

ข้อควรระวงัในการใช้เครื่องปรบัอากาศ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (จาํนวนโวลต/์ความถี)่
ตามทีเ่ครื่องกาํหนดไวใ้หถู้กตอ้งและจะตอ้งใช้
ฟิวสข์นาดแอมแปรท์ีก่าํหนดเท่านัน้ อยา่ใช้
เสน้ลวดแทนฟิวส์

เมือ่ไฟฟ้าขดัขอ้งในขณะเครื่องกาํลงัทาํงาน
ใหปิ้ดสวติช ์หรอืถา้ไมใชเ้ครือ่งเป็นเวลานาน
ใหส้บัเบรกเกอรล์ง 

อยา่ใหล้มเยน็เป่าถูกตวัเดก็ทารก ผูส้งูอายุ
หรอืผูป่้วยโดยตรงเป็นเวลานานๆ
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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
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บนัทึก :



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

ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. 0 2762 9200
แฟกซ์ :  0 2751 4722
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