OWNER’S MANUAL

ENGLISH

ภาษาไทย

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use
Indoor unit
42TOVG010, 013, 016, 018-703

Outdoor unit
38TOVG010, 013, 016, 018-703
1118350208
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PRECAUTIONS FOR SAFETY

DANGER

WARNING

CAUTION

1

● Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to
dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.
● Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
● The appliance shall be installed in accordance with national wiring
regulation.
● Means for disconnection from the supply having a contact separation of
at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fixed wiring.
● Do not expose your body directly to cool air for a long time.
● Do not insert your finger or any article into the air inlet/outlet.
● When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air
conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.
● This appliance is not intended for use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
● Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
● Do not use any refrigerant different from the one specified (R410A) for
complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may
be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or
explosion of the product or an injury to your body.
● Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
● Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving
food, breeding animal, etc.
● Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an
injury or damage the unit.
● Do not touch aluminium fin because it may cause an injury.
● Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
● When the unit won’t be used for a long time, turn off the main switch or
the circuit breaker.
● It is recommended that maintenance be performed by a specialist when
the unit has been operated for a long time.
● The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused
by not observing the description of this manual.

INDOOR UNIT DISPLAY
1 TIMER (White)
2 OPERATION (White)
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REMOTE CONTROL
1

Infrared signal emitter
Start/Stop button (
Mode select button (

)
)

Temperature button (

5 Fan speed button (

)
)

6 Swing louver button (
)
7 Set louver button (
)
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8 On timer button (

)
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9 Off timer button (

)
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ECO Sleep button ( )
Setup button ( )
Clear button ( )
Memory and Preset button (
)
High power button (
)
Economy button (
Quiet button (
)
Filter reset button ( )
Set clock button ( )
Check button ( )
Reset button ( )

)
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Note:
● The provided Remote Controller is a wireless type, which also can be
used as a wire. Please see “How to Connect The Remote Controller
for Wired Operation”, located in installation instruction, in case of wired
control is required.
● In wire operation, remote controller will return to initial condition (PRESET,
TIMER and CLOCK will return to initial condition) when user shutdown
power supply of Air conditioner.

5

AUTOMATIC OPERATION

To automatically select cooling or fan only operation
1. Press

2

PREPARATION BEFORE USE

2. Press

Preparing Filters
1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the accessory sheet).
Loading Batteries (when use wireless operation.)
1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type)
following the (+) and (–) positions.

MED+

6

or

: Select AUTO, LOW , LOW+
, or HIGH

MODE

2. Press

,

: Select Cool

or Fan only

.

: Set the desired temperature.

Cooling: Min. 17°C, Fan Only: No temperature indication

: adjust the time.

3. Press
3. Press

, MED

.

COOLING / FAN ONLY OPERATION
1. Press

by tip of the pencil.
1. Push
If timer indication is flashing, go to the next step 2.

: Select A.
: Set the desired temperature.

3. Press

Clock Setup

2. Press

MODE

: Set the time.

MED+

: Select AUTO, LOW , LOW+
, or HIGH

, MED

,

.

Remote Control Reset
Push
by tip of the pencil or
1. Remove the batteries.
2. Press
.
3. Insert the batteries.

3

7

1. Press

AIR FLOW DIRECTION

1

Press
: Move the louver in
the desired vertical direction.

DRY OPERATION

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

2. Press

8

MODE

: Select Dry

.

: Set the desired temperature.

Hi-POWER OPERATION

To automatically control room temperature and airflow for faster cooling
operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

2

Press
: Swing the air
automatically and press again to stop.

3

For horizontal direction, adjust
manually.

Press

9

Note:
● Do not move the louver manually by others.
● The louver may automation positioning by some operation mode.
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: Start and stop the operation.

ECO OPERATION

To automatically control room to save energy (except in DRY and FAN ONLY
mode)
Press

: Start and stop the operation.

Note: Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1
degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).
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10 TEMPORARY OPERATION

16 MAINTENANCE

In case of the misplaced or discharged remote control
● Pressing the RESET button, the unit can start or
stop without using the remote control.
● Operation mode is set on AUTOMATIC operation,
preset temperature is 24°C and fan operation is
automatic speed.

Firstly, turn off the circuit breaker.
Indoor Unit and Remote Control
● Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
● No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.
Air filters
Clean every 2 weeks.
1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air filter.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

11 TIMER OPERATION

EN

Set the timer when the air conditioner is operating.
Setting the ON Timer

Setting the OFF Timer
Press

: Set the desired
OFF timer.

1

Press

2

Press

: Set the timer.

Press

: Set the timer.

3

Press

: Cancel the timer.

Press

: Cancel the timer.

: Set the desired
ON timer.

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.
1. If the
button is pressed once during “Cool” or “Dry” mode,
the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off
automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.

Daily timer allows the user to set both the ON & OFF timers and will be
activated on a daily basis.

2

more 2 times within

2. To stop the unit immediately, press the
30 seconds.

Setting Daily Timer

1

Press

: Set the ON timer.

Press

: Set the OFF timer.

3

Press

4

Press
button during
the ( or ) mark flashing.

TH

SELF CLEANING OPERATION
(COOL AND DRY OPERATION ONLY)

17

.

During the daily timer is activating, both arrows ( , ) are indicated.
Note:
● Keep the remote control in accessible transmission to the indoor unit;
otherwise, the time lag of up to 15 minutes will occur.
● The setting will be saved for the next same operation.

18 OPERATION AND PERFORMANCE
1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated
for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2. Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is
normal because the cracking sound may be caused by expansion/
contraction of plastic.

●

Air conditioner operating conditions
Temp.
Outdoor Temperature

Room Temperature

Cooling

-10°C ~ 46°C

21°C ~ 32°C

Dry

-10°C ~ 46°C

17°C ~ 32°C

Operation

12 PRESET OPERATION
Set your preferred operation for future use. The setting will be memorized by
the unit for future operation (except airflow direction).
1. Select your preferred operation.
2. Press and hold
The P mark displays.
3. Press

for 3 seconds to memorize the setting.

: Operate the preset operation.

19 TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)
The unit does not operate.
The power main switch is
turned off.
● The circuit breaker is
activated to cut off the power
supply.
● Stoppage of electric current.
● ON timer is set.
●

13 AUTO RESTART OPERATION
To automatically restart the air conditioner after the power failure (Power of
the unit must be on.)
Setting
1. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to set
the operation. (3 beep sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for
5 seconds)
2. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to
cancel the operation. (3 beep sound but OPERATION lamp does not
blink)
● In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION
does not activate.

Cooling is abnormally low.
●
●
●
●
●
●

The filters are blocked with dust.
The temperature has been set
improperly.
The windows or doors are opened.
The air inlet or outlet of the outdoor unit
is blocked.
The fan speed is too low.
The operation mode is FAN or DRY.

20 REMOTE CONTROL A-B SELECTION
To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air
conditioners are installed nearly.

14 QUIET OPERATION
To operate at super low fan speed for quiet operation (except in DRY mode)
Press
: Start and stop the operation.
Note: Under certain conditions, QUIET operation may not provide adequate
cooling due to low sound features.

Remote Control B Setup.
1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
button on the Remote Control by the tip of the
3. Push and hold
pencil. “00” will be shown on the display.
MODE during pushing
. “B” will show on the display and
4. Press
“00” will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote
Control B is memorized.
Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.
2. Remote Control A has not “A” display.
3. Default setting of Remote Control from factory is A.

15 ECO SLEEP OPERATION
For ECO sleep automatically control air flow and automatically turn OFF.
Press
: Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.
Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically
1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).
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ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

อันตราย

คําเตือน

ขอควรระวัง

1

• หามประกอบ, ซอมแซม, เปด หรือถอดฝาครอบ อาจทําใหไดรับอันตรายจากแรงเคลื่อน
ไฟฟาสูง กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูชํานาญงานในการประกอบการดังกลาว
• การปดเครื่องปรับอากาศไมไดเปนการปองกันไฟฟาช็อตซึ่งอาจเกิดขึ้นได
• ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามขอกําหนดการเดินสายไฟ
• วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจายไฟหลักที่มีระยะหางหนาสัมผัสของขั้วตอทุกขั้วอยางนอย
3 มม. ตองใชรวมในการเดินสายแบบตายตัว
• อยาใหรางกายรับลมเย็นโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน
• หามแหยนิ้วมือหรือวัตถุใดๆ เขาไปในชองลมเขาหรือชองลมออก
• เมื่อมีสิ่งผิดปกติ (เชน กลิ่นไหม เปนตน) เกิดขึ้น ปดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กออก
จากเตาเสียบ หรือปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา
• เครื่องนี้ไมเหมาะสําหรับการใชงานโดยผูทุพพลภาพ (รวมถึงเด็ก), ผูที่มีปญหาดาน
ประสาท การรับรูหรือดานสุขภาพจิต รวมถึงผูที่ขาดประสบการณหรือความรูในการใชงาน
หากปราศจากผูทําหนาที่แนะนําการใชงานเครื่องและดูแลความปลอดภัยให
• ควรดูแลไมใหเด็กเลนเครื่อง
• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางไปจากที่ระบุไวให (R410A) สําหรับการเติม หรือ
การเปลี่ยน มิฉะนั้น อาจมีแรงดันสูงผิดปกติแพรกระจายเขาสูวงจรการทําความเย็น ซึ่ง
ทําใหผลิตภัณฑนี้ทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได
• อยาลางเครื่องปรับอากาศดวยนํ้า เพราะอาจทําใหไฟฟาช็อต
• หามใชเครื่องปรับอากาศนี้ผิดวัตถุประสงคเชน นําไปใชเปนที่เก็บอาหารหรือสัตว
• หามยืนหรือวางสิ่งของไวบนตัวเครื่องภายนอก/ตัวเครื่องภายใน เพราะอาจทําใหเกิดความ
เสียหายตอเครื่องปรับอากาศได
• หามสัมผัสสวนดูดอากาศเขาหรือสวนที่เปนครีบอะลูมิเนียม เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
• กอนทําความสะอาด จะตองปดเครื่องปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟา
• หากจะไมใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ใหปดสวิตชหลักหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟา
• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน จะตองทําการซอมบํารุงเครื่องโดยผูเชี่ยวชาญ
• ผูผลิตจะไมรับประกันความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการละเลยตอคําแนะนําในคูมือเลมนี้

จอแสดงตัวเครื่องภายใน
1
2

ไฟแสดง TIMER (สีขาว)
ไฟแสดง OPERATION (สีขาว)

4

การเตรียมการกอนใชงาน

การเตรียมแผนกรอง
1. เปดชองลมเขา แลวถอดแผนกรองอากาศออก
2. ประกอบแผนกรอง (ดูรายละเอียดที่คูมือการติดตั้ง)
การใสแบตเตอรี่ (เมื่อใชงานแบบไรสาย)
1. ถอดฝาครอบแบบเลื่อนออก
2. ใสแบตเตอรี่ใหม 2 กอน (ขนาด AAA)
ใหถูกขั้วทั้งขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)
การตั้งนาิ กา
หากไฟแสดงการตั้งเวลากะพริบ ไปยังขั้นตอนที่ 2
1. ใชปลายดินสอกด
2. กด

หรือ

)
3 ปุมเลือกการทํางาน (
)
4 ปุมปรับอุณหภูมิ (
)
5 ปุมความเร็วพัดลม (
)
6 ปุมสายบานเกล็ด (
)
7 ปุมตั้งบานเกล็ด (
)
8 ปุมตั้งเวลาเปด (

3

กดปุม
: ปรับบานเกล็ดในทิศทาง
การไหลของอากาศในแนวตั้งตามตองการ

)

)
)

&

%

8
!

#
9
"
,
)

+
~

)

& ปุมทํางานแบบประหยัด (

)
)
) ปุมตั้งคากรองอากาศใหม ( )
~ ปุมตั้งนาิ กาใหม ( )
+ ปุมตรวจสอบ ( )
, ปุม Reset ( )
หมายเหตุ:
• รีโมทคอนโทรลที่เตรียมมาพรอมกับเครื่องปรับอากาศนี้เปนแบบไรสายซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเปนแบบใชสายควบคุมเครื่องปรับอากาศได โดยหากตองการปรับเปลี่ยน
เปนแบบใชสายควบคุมสามารถดูวิธีการและขั้นตอนไดในหัวขอ “วิธีการเชื่อมตอ
รีโมทคอนโทรลสําหรับการใชงานผานสาย” ของคูมือการติดตั้ง
• ในการใชงานผานสายนั้นรีโมทคอนโทรลจะกลับสูคาเริ่มตน (การตั้งคาความจํา,
การตั้งเวลาเปดและปดเครื่องลวงหนารวมถึงนาฬกาจะกลับสูคาเริ่มตน) เมื่อผูใชงาน
ตัดแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศ
( ปุมควบคุมเสียง (

ระบบอัตโนมัติ

เลือกระบบการทํางานโดยอัตโนมัติระหวางการทําความเย็น หรือพัดลมอยางเดียว
MODE : เลือก A
1. กดปุม
2. กดปุม
3. กดปุม
HIGH

6

: ตั้งอุณหภูมิที่ตองการ
: เลือก AUTO, LOW , LOW+

.

, MED

, MED+

, หรือ

ระบบทําความเย็น / พัดลมอยางเดียว
1. กดปุม

MODE

: เลือกความเย็น

หรือพัดลมอยางเดียว

2. กดปุม
: ตั้งอุณหภูมิที่ตองการ
อุณหภูมิตํ่าสุดในระบบทําความเย็น: 17°C ระบบพัดลมอยางเดียว: ไมมีการแสดงอุณหภูมิ
3. กดปุม
HIGH

7

: เลือก AUTO, LOW , LOW+

, MED

, MED+

, หรือ

ระบบลดความชื้น

ในการลดความชื้น จะมีการควบคุมสมรรถนะในการทําความเย็นโดยอัตโนมัติ
1. กดปุม

ทิศทางการไหลของอากาศ
1

6
5
7
(

3

$ ปุมตั้งความจําและตั้งเครื่องลวงหนา (
% ปุมไฮเพาเวอร (

4

2

)

! ปุมตั้งเวลาขณะหลับ (
" ปุมตั้งคา ( )
# ปุมยกเลิก (

$

)

9 ปุมตั้งเวลาปด (

: ปรับเวลา

: ตั้งเวลา
3. กด
การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล
กดปุม
โดยใชปลายดินสอหรือ
1. ถอดแบตเตอรี่
2. กด
3. ใสแบตเตอรี่

1

2 ปุมเปด/ปด (

5
2

การทํางานของรีโมทคอนโทรล

1 ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด

2. กดปุม

8

MODE

: เลือกระบบลดความชื้น
: ตั้งอุณหภูมิที่ตองการ

ระบบไฮเพาเวอร

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองโดยอัตโนมัติเพื่อใหกระแสลมพัดเย็นและแรงขึ้น
(ยกเวนใน ระบบ DRY และ FAN ONLY)

2

กดปุม
: สายลมโดยอัตโนมัติ
และกดปุมนี้ อีกครั้งเพื่อหยุดการทํางาน

กดปุม

9

3

สําหรับบานเกล็ดในแนวนอน ใหใชมือปรับ

หมายเหตุ:
• อยาปรับบานเกล็ดดวยมือเอง
• บานเกล็ดอาจปรับตําแหนงเองในบางโหมดการทํางาน

1118350208_th.indd 2

: เริ่มและหยุดการทํางาน

ระบบประหยัดพลังงาน

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน (ยกเวนใน ระบบ DRY
และ FAN ONLY)
กดปุม
: เริ่มและหยุดการทํางาน
หมายเหตุ: ในระบบทําความเย็น อุณหภูมิที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา/
1-2 ชั่วโมง (เพิ่มสูงสุด 2 องศา)
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ระบบทํางานชั่วคราว
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ปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาเปนอันดับแรก

ในกรณีที่วางรีโมทคอนโทรลผิดที่หรือแบตเตอรี่หมด
• กดปุม RESET เพื่อเปดหรือปดเครื่องปรับอากาศ โดยไม
ตองใชรีโมทคอนโทรล
• โหมดการทํางานตั้งไวที่ระบบ AUTOMATIC อุณหภูมิที่
ตั้งลวงหนาอยูที่ 24°C สวนพัดลมจะทํางานที่ความเร็ว
อัตโนมัติ

ตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล
• ทําความสะอาดตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรลดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ
• หามใชนํ้ามันเบนซิน, ทินเนอร, ผงขัดเงา หรือนํ้ายากําจัดฝุนที่เปนสารเคมี
แผนกรองอากาศ
ทําความสะอาดแผนกรองทุกๆ 2 สัปดาห
1. เปดหนากากดานหนา (ชองลมเขา)
2. ถอดแผนกรองอากาศออก
3. ดูดฝุนหรือลางแผนกรองดวยนํ้า และปลอยทิ้งไวใหแหง
4. ประกอบแผนกรองอากาศเขาที่และปดหนากากดานหนา

ระบบตั้งเวลา
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ตั้งเวลาที่จะใหเครื่องปรับอากาศทํางาน
การตั้งเวลาเปด
: ตั้งเวลาเปดที่ตองการ

กดปุม

: ตั้งเวลาที่ตองการ

กดปุม

: ตั้งเวลาที่ตองการ

กดปุม

: ยกเลิกการตั้งเวลา

กดปุม

: ยกเลิกการตั้งเวลา

กดปุม

2
3

: ตั้งเวลาปดที่ตองการ

การตั้งเวลารายวันชวยใหทานสามารถตั้งเวลาเปดและปดไดสําหรับทุกวัน
การตั้งเวลาแบบทุกวัน
1

กดปุม

: ตั้งเวลาเปด (ON)

3

กดปุม

2

กดปุม

: ตั้งเวลาเปด (OFF)

4

กดปุม
ขณะที่ลูกศร
( หรือ ) กะพริบ

• ขณะที่ระบบการตั้งเวลาทุกวันทํางาน ลูกศรทั้งสองตัว ( , ) จะปรากฏบนจอแสดงบน
รีโมทคอนโทรล
หมายเหตุ:
• เก็บรีโมทคอนโทรลไวในที่ที่สามารถสงสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายในได มิฉะนั้นอาจ
เกิดการยืดเวลาออกไปถึง 15 นาที
• การตั้งเวลาจะถูกบันทึกไวเพื่อใชงานในสภาวะเดียวกันในครั้งตอไป

12

EN

การตั้งเวลาปด
กดปุม

1

การบํารุงรักษา
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ปองกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากความอับชื้นในตัวเครื่องภายใน
1. หากกดปุม
หนึ่งครั้งขณะที่อยูในระบบ “ทําความเย็น” หรือ
“ลดความชื้น” พัดลมจะทํางานตอไปอีก 30 นาที และจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ
ทําใหสามารถลดความชื้นในตัวเครื่องภายในได
2. หากตองการหยุดการทํางานของระบบ กดปุม
มากกวา 2 ครั้งภายใน
30 วินาที

18

การทํางานและสมรรถนะ

1. ระบบการคุมครองสามนาที: ปองกันตัวเครื่องไมใหทํางานเปนเวลา 3 นาที เมื่อเครื่อง
เริ่มทํางานใหมทันทีหรือเมื่อเปดเครื่อง
2. เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดขึ้นขณะทํางาน ซึ่งเปนเรื่องปกติเพราะเสียงดังกลาวอาจเกิดขึ้น
เพราะการขยายตัว/หดตัวของพลาสติก
สภาวะการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
ระบบ
การทําความเย็น
การลดความชื้น

การตั้งลวงหนา

TH

ระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ (สําหรับระบบ
ทําความเย็นและระบบลดความชื้นเทานั้น)

อุณหภูมิ

อุณหภูมิภายนอก

อุณหภูมิหอง

-10°C ~ 46°C
-10°C ~ 46°C

21°C ~ 32°C
17°C ~ 32°C

ตั้งระบบการทํางานที่ตองการเพื่อการทํางานในครั้งตอไป เครื่องจะบันทึกการตั้งคาไวเพื่อ
การทํางานในครั้งตอไป (ยกเวนทิศทางการไหลของอากาศ)
1. เลือกระบบการทํางานที่ตองการ
คางไว 3 วินาที เพื่อบันทึกคาปรับตั้ง
2. กดปุม
เครื่องหมาย P จะปรากฏ
3. กดปุม
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: ระบบที่ตั้งไวเริ่มทํางาน

ระบบเริ่มทํางานอัตโนมัติ

ใชสําหรับเริ่มการทํางานของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติหลังไฟดับ (เครื่องปรับอากาศ
ตองเปดอยู)
การตั้งคา
1. กดปุม RESET บนตัวเครื่องภายในคางไว 3 วินาทีเพื่อตั้งการทํางาน (จะไดยิน
เสียงบิ๊บ 3 ครั้งจากนั้นไฟ OPERATION จะกะพริบ 5 ครั้ง/วินาทีเปนเวลา 5 วินาที)
2. กดปุม RESET บนตัวเครื่องภายในคางไว 3 วินาทีเพื่อยกเลิกการทํางาน (จะไดยิน
เสียงบิ๊บ 3 ครั้งและไฟไมกะพริบ)
• ในกรณีที่มีการตั้งเวลาเปด (ON) หรือการตั้งเวลาปด (OFF) ระบบนี้จะไมทํางาน
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ระบบการทํางานแบบเสียงเงียบ

เครื่องจะทํางานดวยพัดลมความเร็วตํ่ามากเพื่อใหเกิดเสียงนอยที่สุด (ไมสามารถใชไดใน
ระบบลดความชื้น)
กดปุม
: เริ่มและหยุดการทํางาน
หมายเหตุ: ในสภาพบางอยาง ระบบ QUIET อาจไมสามารถทําความเย็นไดเนื่องจาก
ฟงกชั่นเสียงเบา
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ระบบหลับสบาย
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การแกไขปญหา (จุดที่ตองตรวจสอบ)

ตัวเครื่องไมทํางาน
• สวิตชหลักปดอยู
• เครื่องตัดกระแสไฟฟาทํางานเพื่อตัด
การจายไฟ
• ไฟตก
• ตั้งเวลาเปด (ON)

20

การทําความเย็นมีประสิทธิภาพตํ่า
• แผนกรองเต็มไปดวยฝุน
• ตั้งอุณหภูมิไมถูกตอง
• หนาตางหรือประตูเปดอยู
• ชองลมเขาหรือชองลมออกของตัวเครื่อง
ภายนอกถูกกีดขวาง
• ความเร็วพัดลมตํ่าเกินไป
• เครื่องปรับอากาศอยูในระบบ FAN หรือ DRY

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B

สําหรับแยกการใชรีโมทคอนโทรลควบคุมการทํางานเครื่องปรับอากาศแตละตัว ในกรณีที่ติด
เครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกลกัน
การตั้งคารีโมทคอนโทรล B
1. กดปุม RESET บนตัวเครื่องภายในเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายใน
บนรีโมทคอนโทรลคางไวโดยใชปลายดินสอ “00” จะแสดงขึ้นบนจอ
3. กดปุม
รีโมทคอนโทรล
MODE ในขณะที่กดปุม
4. กดปุม
คางไวอยู สัญลักษณ “B” จะแสดงขึ้นบนหนา
จอและขอความ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปดการทํางานพรอมทั้งบันทึก
รีโมทคอนโทรล B ไวในหนวยความจํา
หมายเหตุ: 1. ทําตามขั้นตอนดานบนเพื่อตั้งคารีโมทคอนโทรลเปนรีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดง “A” ขึ้นบนจอ
3. คาตั้งจากโรงงานสําหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

เพื่อการนอนหลับที่สบาย ระบบนี้จะควบคุมกระแสลมโดยอัตโนมัติและปดระบบเองอัตโนมัติ
: เลือก 1, 3, 5 หรือ 9 ชั่วโมงสําหรับการตั้งเวลาปด
กดปุม
หมายเหตุ: ในระบบทําความเย็น อุณหภูมิที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา/
1-2 ชั่วโมง (เพิ่มสูงสุด 2 องศา)
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