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-1คําแนะนําเบืองต้น
โปรดอ่านคู่มอื การติดตังนีอย่างละเอียดก่อนการติดตังเครืองปรับอากาศ
คู่มอื นีจะอธิบายวิธกี ารติดตังเฉพาะตัวเครืองภายใน
สําหรับการติดตังตัวเครืองภายนอก โปรดปฏิบตั ติ ามคู่มอื การติดตังทีแนบมากับตัวเครืองภายนอก
สําหรับข้อควรระวังเพือความปลอดภัย โปรดปฏิบตั ติ ามคู่มอื การติดตังทีแนบมากับตัวเครืองภายนอก

การเลือกใช้สารทําความเย็นชนิ ด R32
เครืองปรับอากาศเครืองนีได้นําสารทําความเย็น HFC R32 มาใช้งาน ซึงไม่ทําลายชันบรรยากาศ
ดําเนินการให้แน่ใจว่าได้ทําการตรวจสอบประเภทของสารทําความเย็นสําหรับส่วนทีติดตังภายนอกบ้านทีจะ
ใช้รว่ มกัน จากนันจึงดําเนินการติดตัง

ตามมาตรฐาน IEC 60335-1
บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ทีมีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้
และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์นี เว้นแต่ได้รบั การ ควบคุมดูแล หรือได้รบั คําแนะนํา
เกียวกับการใช้งานอุปกรณ์จากผูท้ รัี บผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนันได้ ควรดูแลเด็ก
ไม่ให้เล่นเครืองปรับอากาศ
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ตามมาตรฐาน IEC 60335-1
เด็กทีมีอายุตงแต่
ั
ปี ขนไป
ึ และบุคคลทีมีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือ
ขาดความรู้ และประสบการณ์สามารถใช้เครืองปรับอากาศนีได้แต่ตอ้ งมีการควบคุมดูแลหรือ
ี
ย และเข้าใจถึงอันตรายทีอาจเกิดขึน
ได้รบั คําแนะนําเกียวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธที ปลอดภั
ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นเครืองปรับอากาศ ไม่ควรให้เด็กเป็ นผูท้ าํ ความสะอาด และบํารุงรักษา
โดยทีไม่มกี ารควบคุมดูแล
ระบบเริ มทํางานใหม่อตั โนมัติ
เครืองปรับอากาศนีติดตังระบบเริมทํางานใหม่อตั โนมัตไิ ว้ ซึงทําให้เครืองปรับอากาศนีเรียกค่าการทํางานทีได้
ตังไว้กลับคืนมาได้เมือปิ ดแหล่งจ่ายไฟโดยไม่ใช้รโี มทคอนโทรล

ขอขอบคุณที เลือกซือเครืองปรับอากาศ "แคเรียร์"
คูม่ อื การติดตังเล่มนีอธิบายเกียวกับวิธกี ารติดตังตัวเครืองภายใน สําหรับการติดตังตัวเครืองภาย
นอก ให้ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การติดตังทีให้มาพร้อมกับตัวเครืองภายนอก
นอกจากนี เนืองจากคูม่ อื การติดตังเล่มนีประกอบไปด้วยบทความทีเกียวข้องกับข้อกําหนดของ
“Machinery Directive” (Directive 2006/42/EC) โปรดอ่านคูม่ อื โดยละเอียดและทําความเข้าใจ
อย่างทัวถึง และโปรดปฏิบตั ติ ามข้อมูลดังกล่าว
หลังจากทําการติดตังแล้ว โปรดส่งคูม่ อื การติดตังพร้อมกับคูม่ อื การใช้งานและ คูม่ อื การติดตังทีให้
มาพร้อมกับเครืองภายนอกมอบให้แก่ลกู ค้า และแจ้งให้ลกู ค้าเก็บคูม่ อื ดังกล่าวไว้เพือใช้อา้ งอิงใน
ภายหน้า

ชือสามัญ : เครืองปรับอากาศ

ตัวแทน
ช่างบริการทีมี
ความชํานาญ

คําจํากัดความของผู้ติดตังที มีความชํานาญหรือช่างบริ การทีมีความชํานาญ
เครืองปรับอากาศต้องได้รบั การติดตัง บํารุงรักษา ซ่อมแซมและถอดรือโดยผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ
หรือช่างบริการทีมีความชํานาญ เมือต้องดําเนินการใดๆ เหล่านีโปรดร้องขอให้ผตู้ ดิ ตังทีมีความ
ชํานาญหรือช่างบริการทีมีความชํานาญดําเนินการให้ผตู้ ดิ ตังทีมีความชํานาญหรือช่างบริการที
มีความชํานาญหมายถึง ผูป้ ฎิบตั งิ านทีมีคณ
ุ สมบัติ และความรูต้ ามทีอธิบายไว้ในตารางต่อไปนี
ตัวแทน
ผูต้ ดิ ตังทีมี
ความชํานาญ

ความชํานาญและความรู้ทีตัวแทนจะต้องมี
ผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ คือ บุคคลทีทําการติดตัง ดูแลรักษา ย้ายตําแหน่ง และทําการ
ถอดเครืองปรับอากาศ ผูต้ ดิ ตังจะต้องได้รบั การฝึกอบรมเพือการติดตัง ดูแลรักษา ย้าย
ตําแหน่ง และทําการถอดเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึง ผูต้ ดิ ตังนันได้รบั
คําแนะนําในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจ
เป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านเหล่านี
ผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญซึงได้รบั อนุ ญาตให้ปฏิบตั งิ านทางด้านไฟฟ้ าทีเกียวกับการติดตัง
การย้ายตําแหน่ง และการถอดจะมีความเชียวชาญเกียวกับงานด้านไฟฟ้ าตามทีกําหนด
ไว้โดยข้อกําหนดและกฎหมายท้องถิน และเป็ นบุคคลทีได้รบั การฝึกอบรมงานทางด้าน
ไฟฟ้ าเกียวกับเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึงผูต้ ดิ ตังนันได้รบั คําแนะนําในการ
ปฏิบตั งิ านดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดี
เกียวกับการปฏิบตั งิ านนี
ผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญซึงได้รบั อนุ ญาตให้ปฏิบตั งิ านเกียวกับสารทําความเย็น และท่อ
ทีเกียวกับการติดตัง การย้ายตําแหน่ง และการถอดซึงจะมีความเชียวชาญเกียวกับการ
ปฏิบตั งิ านกับสารทําความเย็น และการต่อท่อตามข้อกําหนด และกฎหมายท้องถิน และ
เป็ นบุคคลทีได้รบั การฝึกอบรมทางด้านการปฏิบตั งิ านกับสารทําความเย็น และท่อของ
เครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึง ผูต้ ดิ ตังนันจากบุคคลทีได้รบั การอบรม และมี
ความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านนี
ผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญซึงได้รบั อนุ ญาตให้ปฏิบตั งิ านทีความสูงและได้รบั การฝึกอบรม
ในการปฏิบตั งิ านทีความสูงกับเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึง ผูต้ ดิ ตังนันได้รบั
คําแนะนําในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจ
เป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านนี
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ความชํานาญและความรู้ทีตัวแทนจะต้องมี
ช่างบริการทีมีความชํานาญ คือ บุคคลทีทําการติดตัง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ย้าย
ตําแหน่ง และทําการถอดเครืองปรับอากาศ ช่างบริการจะต้องได้รบั การฝึกอบรมเพือ
ติดตัง ซ่อมแซม บํารุงรักษา ย้ายตําแหน่ง และถอดเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการ
หนึงช่างบริการนันได้รบั คําแนะนําในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การอบรม
และมีความรูค้ วาม ความเข้าใจเป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านเหล่านี
ช่างบริการทีมีความชํานาญซึงรับอนุ ญาตให้ปฏิบตั งิ านทางด้านไฟฟ้ าทีเกียวกับการติดตัง
การซ่อมแซม การย้ายตําแหน่ง และการถอดจะมีความเชียวชาญเกียวกับงานด้านไฟฟ้ า
ตามทีกําหนดไว้โดยข้อกําหนด และกฎหมายท้องถิน และเป็ นบุคคลทีได้รบั การฝึกอบรม
งานทางด้านไฟฟ้ าเกียวกับเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึง ช่างบริการนันได้รบั
คําแนะนําในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การอบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจ
เป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านนี
ช่างบริการทีมีความชํานาญซึงได้รบั อนุ ญาตให้ปฏิบตั งิ านเกียวกับสารทําความเย็น และ
ท่อทีเกียวกับการติดตัง การซ่อมแซม การย้ายตําแหน่ง และการถอดซึงจะมีความ
เชียวชาญเกียวกับการปฏิบตั งิ านกับสารทําความเย็น และท่อตามทีกําหนดไว้โดยข้อ
กําหนด และกฎหมายท้องถิน และเป็ นบุคคลทีได้รบั การฝึกอบรมทางด้านการปฏิบตั งิ าน
กับสารทําความเย็น และท่อของเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึง ช่างบริการนันได้
รับคําแนะนําในการปฏิบตั งิ านดังกล่าวงานดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การอบรม และมี
ความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านนี
ช่างบริการทีมีความชํานาญซึงได้รบั อนุ ญาตให้ปฏิบตั งิ านทีความสูง และได้รบั การฝึก
อบรมในการปฏิบตั งิ านทีความสูงกับเครืองปรับอากาศ หรืออีกประการหนึง ช่างบริการที
มีความชํานาญงานนันได้รบั คําแนะนําในการปฏิบตั งิ าน ดังกล่าวจากบุคคลทีได้รบั การ
อบรม และมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดีเกียวกับการปฏิบตั งิ านนี

คําอธิ บายอุปกรณ์ ป้องกัน
สวมถุงมือป้ องกัน และชุดทีปลอดภัยสําหรับการทํางาน เมือทําการเคลือนย้าย ติดตัง บํารุงรักษา
ซ่อมแซม หรือถอดชินส่วนเครืองปรับอากาศ
นอกเหนือจากอุปกรณ์ป้องกันพืนฐานดังกล่าว คุณควรสวมใส่อปุ กรณ์ป้องกันตามทีอธิบายไว้ดา้ น
ล่างเมือต้องปฏิบตั งิ านพิเศษตามทีกล่าวไว้ในตารางต่อไปนี
การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทีเหมาะสมอาจก่อให้เกิดอันตรายได้เนืองจากคุณอาจได้รบั บาดเจ็บ
แผลไหม้ ไฟฟ้ าช็อต และอาการบาดเจ็บอืนๆ

-3งานทีทํา
ทุกประเภทงาน
งานทีเกียวข้องกับไฟฟ้ า

งานทีต้องทําในทีสูง
( เซนติเมตรหรือสูงกว่า)
งานเคลือนย้ายของหนัก
งานซ่อมแซมตัวเครืองภายนอก

อุปกรณ์ป้องกันที ควรสวมใส่
ถุงมือป้ องกัน
ชุดทีปลอดภัยสําหรับการทํางาน
ถุงมือป้ องกันความร้อนสําหรับช่างไฟฟ้ า
รองเท้าทีเป็ นฉนวน
เสือผ้าทีป้ องกันไฟฟ้ าช็อต
หมวกนิรภัย
รองเท้าทีเสริมการป้ องกันบริเวณนิวเท้า
ถุงมือป้ องกันความร้อนสําหรับช่างไฟฟ้ า

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเหล่านีอธิบายถึงเรืองทีสําคัญเกียวกับความปลอดภัยเพือป้ องกัน
การบาดเจ็บแก่ผใู้ ช้ บุคคลอืนและความเสียหายต่อทรัพย์สนิ โปรดอ่านคูม่ อื ฉบับนีหลังจากเข้าใจ
เนือหาด้านล่างนี(ความหมายของสัญลักษณ์) และดําเนินการให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบตั ติ ามคําอธิบาย
สัญลักษณ์

!

คําเตือน

!

คําเตือน

ความหมายของสัญลักษณ์
ข้อความในสัญลักษณ์นีบ่งชีถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังในคําเตือนสามารถส่งผลให้เกิด
อันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง (* ) หรือการสูญเสียชีวติ หากผลิตภัณฑ์ได้รบั การจัดการ
อย่างไม่ถูกต้อง
ข้อความในสัญลักษณ์นีบ่งชีถึงการไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังในข้อควรระวังสามารถส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บเล็กน้อย (* ) หรือความเสียหาย (* ) ต่อทรัพย์สนิ หากผลิตภัณฑ์ได้รบั การ
จัดการอย่างไม่ถูกต้อง
*1 : อันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรงแสดงถึงการสูญเสียทางการมองเห็น การบาดเจ็บ แผล
ไฟไหม้ ไฟฟ้ าช็อต กระดูกแตกหัก การได้รบั สารพิษ และการบาดเจ็บอืนๆ ซึงจะทําให้
เกิดผลทีตามมาและจําเป็ นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือการรักษาระยะะยาวในฐานะ
ทีเป็ นผูป้ ่ วยนอก
*2 : การบาดเจ็บเล็กน้อยจะแสดงถึงการบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้ ไฟฟ้ าช็อตและการบาดเจ็บ
อืนๆ ซึงไม่จาํ เป็ นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือการรักษาระยะยาวในฐานะทีเป็ น
ผูป้ ่ วยนอก
*3 : ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ บ่งชีถึงความเสียหายทีเกิดขึนกับอาคาร ผลกระทบในครัวเรือน
ปศุสตั ว์ในประเทศ และสัตว์เลียง

ความหมายของสัญลักษณ์ ทีปรากฎบนตัวเครือง
สัญลักษณ์นีใช้ได้กบั สารทําความเย็น R32 เท่านัน
คําเตือน
ประเภทของสารทําความเย็นระบุอยูบ่ นฉลากของตัวเครือง
(ความเสียงต่อการ ในกรณทีสารทําความเย็นชนิดนีคือ R32 หนว่ยนีจะใช้สารทําความเย็นทีติดไฟ
เกิดเพลิงไหม้) ได้ หากสารคําความเย็นนีรัวไหลและสัมผัสกับเปลวไฟหรือชินส่วนทีมีความ
ร้อนอาจทําให้เกิดก๊าซทีเป็ นอันตรายและมีความเสียงต่อการเกิดไฟไหม้ได้

1 ข้อควรระวังเพือความปลอดภัย
ผู้ผลิ ตไม่ขอรับผิ ดชอบต่อความเสียหายทีมีสาเหตุมาจากการละเลยไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
คําแนะนําในคู่มือเล่มนี

! คําเตือน
ทัวไป
อ่านคู่มอื การติดตังอย่างละเอียดก่อนทําการติดตังเครืองปรับอากาศ และปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ในการติดตังเครืองปรับอากาศ
การติดตังเครืองปรับอากาศ ควรติดตังโดยผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ (* ) หรือช่างบริการทีมี
ความชํานาญ (* ) เท่านัน การติดตังทีไม่ถกู ต้องอาจ ก่อให้เกิดการรัวซึมของนําไฟฟ้ าช็อต
หรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแตกต่างจากทีระบุไว้ในการเติม หรือ เปลียน มิฉะนัน อาจมี
แรงดันสูงผิดปกติเกิดขึนในวงจร การทําความเย็น ซึงอาจทําให้ผลิตภัณฑ์นีทํางานผิดปกติ
หรือเกิดการระเบิดอาจทําให้ทา่ น ได้รบั บาดเจ็บได้
ของตัวเครืองภายนอก ต้องโยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปที ตําแหน่ง OFF มิฉะนัน
อาจเกิดไฟฟ้ าลัดวงจรกับชินส่วนภายในผ่านหน้า สัมผัสได้ ผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ (* )
หรือ ช่างบริการทีมีความชํานาญ (* ) เท่านัน ทีจะเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครืองภายใน
หรือแผง ควบคุมไฟฟ้ าของตัวเครือง ภายนอกและปฏิบตั งิ านทีต้องการได้
ก่อนทําการติดตัง บํารุงรักษา ซ่อมแซม หรือถอดชินส่วน ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้โยกสวิตช์
ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปที ตําแหน่ ง OFF แล้ว มิฉะนัน อาจถูกไฟฟ้ าช็อตได้
แขวนป้ าย “กําลังทํางาน” ใกล้เครืองตัดกระแสไฟฟ้ าขณะทําการติดตัง บํารุงรักษา
ซ่อมแซม หรือถอดชินส่วน เพือป้ องกัน อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต หากเครืองตัดกระแสไฟฟ้ า
ถูกโยกสวิตช์ไปทีตําแหน่ ง ON โดยการเข้าใจผิด

ควรให้ผตู้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ (* ) หรือช่างบริการทีมีความชํานาญ(* ) เท่านันเป็ นผูด้ าํ เนิน
งานบนความสูงตังแต่ ซม. ขึนไปโดยใช้ บันไดดําเนินการถอดช่องดูดอากาศเข้าของตัว
สวมถุงมือป้ องกันและเสือผ้าทีปลอดภัยสําหรับการทํางานขณะทําการ ติดตัง ซ่อมแซม หรือ
ถอดชินส่วน
ห้ามสัมผัสครีบอะลูมเิ นียม คุณอาจได้รบั อันตรายหากสัมผัสชินส่วน ดังกล่าว หากจําเป็ น
จะต้องสัมผัสครีบอะลูมเิ นียม ควรสวมถุงมือป้ องกัน และ เสือผ้าทีปลอดภัยสําหรับการทํางาน
ก่อนแล้วจึงลงมือปฏิบตั งิ าน
ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าต้องโยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปที ตําแหน่ง OFF มิฉะนัน
อาจได้รบั บาดเจ็บจากการสัมผัส กับชินส่วนทีหมุน ผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ (* ) หรือช่าง
บริการทีมีความชํานาญ (* ) เท่านัน ทีจะเปิ ดช่องดูดอากาศเข้า และปฏิบตั งิ านทีต้องการได้
เมือปฏิบตั งิ านบนทีสูง ให้ใช้บนั ได้ทสอดคล้
ี
องกับมาตรฐาน ISO 14122 และปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําในการใช้บนั ได รวมทังสวมหมวกนิรภัยเมือ ปฏิบตั งิ าน
ก่อนการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรือชินส่วนอืนๆ ของตัวเครืองภายนอก ต้องโยกสวิตช์
ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ า ไปทีตําแหน่ ง OFF และแขวนป้ าย “กําลังทํางาน” ใกล้เครืองตัด
กระแสไฟฟ้ าก่อนลงมือ ปฏิบตั งิ าน
ก่อนการปฏิบตั งิ านบนทีสูง ควรตังป้ ายเตือนเพือไม่ให้มผี ใู้ ดเดินเข้ามา ใกล้บริเวณนัน อุปกรณ์
หรือวัตถุอนๆ
ื อาจหล่นใส่ทาํ ให้คนทีเดินอยู่ ด้านล่างได้รบั บาดเจ็บ ในขณะปฏิบตั งิ านควรสวม
หมวกนิรภัยเพือป้ องกัน วัตถุหล่นใส่
ห้ามใช้สารทําความเย็นอืนๆ นอกจาก R32 สําหรับประเภทของสารทําความเย็น ให้ตรวจสอบ
ตัวเครืองภายนอก ก่อนจะใช้รวมกัน
สารทําความเย็นทีใช้ในเครืองปรับอากาศนี ควรปฏิบตั ติ ามหน่วยงาน ภายนอกอาคาร
เครืองปรับอากาศต้องเคลือนย้ายในสภาพสมบูรณ์ หากส่วนใดส่วนหนึง ของผลิตภัณฑ์เสียหาย
โปรดติดต่อผูแ้ ทนจําหน่าย
เมือต้องเคลือนย้ายเครืองปรับอากาศด้วยมือ ต้องใช้คนอย่างน้อยสองคน หรือมากกว่า
อย่าเคลือนย้ายหรือซ่อมเครืองด้วยตนเอง เนืองจากมีไฟฟ้ าแรงสูงภายใน เครือง ท่านอาจถูก
ไฟฟ้ าดูดขณะถอดฝาครอบและ ตัวเครืองหลัก
หากต้องการเคลือนย้ายเครืองปรับอากาศ ควรสวมรองเท้าทีเสริมการ ป้ องกันบริเวณนิวเท้า
ในการเคลือนย้ายเครือง ห้ามจับถือทีสายรัดกล่องผลิตภัณฑ์ ท่านอาจ บาดเจ็บได้หากสายขาด
อุปกรณ์นีสําหรับให้ผเู้ ชียวชาญหรือผูผ้ ่านการฝึกอบรม ในร้านค้า ในอุตสาหกรรมเบา หรือ
สําหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยบุคคลทัวไป
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การเลือกสถานที เพือทําการติ ดตัง
หากติดตังเครืองปรับอากาศในห้องขนาดเล็ก ปฏิบตั ติ ามมาตรการที เหมาะสมเพือให้แน่ใจว่า
ความเข้มข้นของ สารทําาความเย็นทีรัวไหลภายใน ห้องจะไม่เกินระดับทีเป็ นอันตราย
ห้ามติดตังในสถานทีทีอาจเสียงต่อการสัมผัสกับก๊าซไวไฟ หากก๊าซรัวซึม ออกมาเป็ นจํานวน
มากบริเวณตัวเครือง อาจก่อให้ เกิดเพลิงไหม้ได้
ติดตังตัวเครืองภายในให้สงู จากพืนอย่างน้อย . ม. มิฉะนันผูใ้ ช้อาจได้ รับบาดเจ็บหรือถูก
ไฟฟ้ าช็อต หากแหย่นิวหรือวัตถุอนื เข้าไปในตัวเครือง ภายในขณะทีเครืองกําลังทํางานอยู่
อย่าวางอุปกรณ์ทมีี การเผาไหม้ใดๆ ไว้ในทิศทางทีสัมผัสกับลมจากเครือง ปรับอากาศโดยตรง
มิฉะนันอาจเกิดการเผาไหม้ที ไม่สมบูรณ์
อุปกรณ์และงานท่อควรติดตัง ดําเนินการ และจัดเก็บในห้องทีพืนขนาด ใหญ่กว่า A mim m.2
การคํานวณค่า A mim m2 : A mim = (M / (2.5 × 0.22759 × h0 )) 2
M คือปริมาณสารทําความเย็นในอุปกรณ์ หน่วยเป็ น กิ โลกรัม;
h0 คือความสูงในการติดตังอุปกรณ์ หน่วยเป็ น เมตร;
. ม. สําหรับติดตังบนพืน / . ม. สําหรับติดผนัง / . ม. สําหรับติดหน้าต่าง / . ม. สําหรับ
ติดเพดาน (ความสูงทีแนะนําสําาหรับติดตังคือ . ม.)
(สารทําความเย็นทีใช้รนุ่ R32 เท่านัน สําหรับรายละเอียดโปรดดูค่มู อื การติดตังของหน่วยภาย
นอกอาคาร)
การติ ดตัง
ติดตังเครืองปรับอากาศให้แน่ นหนาบนพืนทีทีสามารถรับนําหนักได้หากพืนทีดังกล่าวไม่สามารถ
รับนําหนักได้เพียงพอ ตัวเครืองอาจร่วงหล่นลง มาทําให้ผใู้ ช้บาดเจ็บได้
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การติดตังเครืองปรับอากาศ หากไม่ปฏิบตั ิ ตามคําาแนะนําเหล่านี
ตัวเครืองอาจจะร่วงหล่นลงมา พลิกควําหรือเกิด เสียงรบกวน เกิดการสันสะเทือน นํารัวซึม
หรือปั ญหาอืนๆ ได้
ดําเนินการติดตังตามทีระบุไว้เพือป้ องกันสภาวะลมแรง และแผ่นดินไหว หากเครืองปรับอากาศ
ไม่ได้รบั การติดตังอย่างถูกต้อง ตัวเครืองอาจ พลิกควําหรือร่วงหล่นลงมา และก่อให้
เกิดอุบตั เิ หตุได้
หากก๊าซสารทําความเย็นรัวซึมออกมาขณะทําการติดตัง ให้ระบายอากาศ ในห้องทันที หากก๊าซ
สารทําความเย็นรัวซึมออกมา สัมผัสกับไฟ อาจก่อให้เกิดก๊าซทีเป็ นพิษได้
ใช้รถยกในการขนย้ายตัวเครืองปรับอากาศและใช้เครืองกว้านหรือรอก ในการติดตัง

-5การต่อท่อส่งสารทําความเย็น
ติดตังท่อสารทําความเย็นระหว่างทําการติดตังให้เรียบร้อยก่อนทีจะเปิ ด เครืองปรับอากาศ หาก
คอมเพรสเซอร์ทาํ งานขณะทีวาล์วยังเปิ ดอยู่และ ไม่มที ่อสารทําความเย็น คอมเพรสเซอร์จะดูด
อากาศเข้าไปและทําให้ วงจรการทําาความเย็นมีแรงดันเกิน ซึงอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
ผูใ้ ช้ได้
ขันแฟลร์นตั ให้แน่ นด้วยประแจวัดแรงบิดตามวิธที กํี าหนดไว้ หากขัน แฟลร์นตั แน่นเกินไปอาจ
ทําให้เกิดรอยร้าวทีแฟลร์นตั หลังการใช้งาน เป็ นระยะเวลานาน ซึงอาจก่อให้เกิดการรัวซึมของ
สารทําความเย็น
หลังทําการติดตัง ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าก๊าซสารทําความเย็นไม่มกี ารรัวซึม หากก๊าซสาร
ทําความเย็นรัวซึมออกมาในห้อง และสัมผัสถูกต้นเพลิง เช่น เตาทําอาหาร อาจก่อให้เกิดก๊าซ
ทีเป็ นพิษได้
เมือทําการติดตังหรือเคลือนย้ายเครืองปรับอากาศ ให้ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําในคูม่ อื การติดตัง
และไล่อากาศทังหมด เพือจะได้ไม่มกี ๊าซอืน ผสมอยู่ในวงจรการทําความเย็นนอกเหนือจากสาร
ทําความเย็น เครืองปรับอากาศอาจทํางานผิดปกติหากไม่ม ี การไล่อากาศทังหมดเสียก่อน
ต้องใช้ก๊าซไนโตรเจนเพือทดสอบการผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า
ควรเชือมต่อท่อเติมนํายาตามวิธกี ารเพือไม่ให้ทอ่ หลุดออกจากกัน
การเดิ นสายไฟ
การดําเนินการเกียวกับไฟฟ้ ากับเครืองปรับอากาศต้องกระทําโดยผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญ (* )
หรือช่างบริการทีมี ความชํานาญ (* ) เท่านัน ผูท้ ไม่
ี มคี วามชํานาญไม่สามารถดําเนินการเอง
ได้ เพราะการดําเนินการ ทีไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าดูดและ/หรือไฟฟ้ ารัวได้
เมือเชือมต่อสายไฟ ซ่อมแซมชินส่วนทางไฟฟ้ า หรือดําเนินงานด้านอืนๆ เกียวกับไฟฟ้ า ช่างไฟ
ควรสวมถุงมือเพือป้ องกัน รองเท้า และเสือผ้าทีเป็ น ฉนวน เพือป้ องกันไฟฟ้ าซ็อต การไม่สวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอาจก่อให้เกิด ไฟฟ้ าช็อตได้
ใช้สายไฟทีมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีกําหนดไว้ในคูม่ อื การติดตัง ข้อบังคับ ในท้องถินและข้อกําหนด
ทางกฎหมาย การใช้สายไฟทีไม่ตรงตาม คุณสมบัตอิ าจเพิมความเสียงในการเกิดไฟฟ้ าช็อต
ไฟฟ้ ารัว ควันไฟและ/ หรือเพลิงไหม้
ต่อสายดิน (งานสายกราวนด์) การต่อสายดินทีไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิด ไฟฟ้ าช็อต
ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อนําและสายล่อฟ้ า หรือสายดินของโทรศัพท์
หลังซ่อมแซมหรือย้ายทีติดตัง ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เชือมต่อสายดิน อย่างถูกต้องแล้ว
ติดตังเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าทีมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื การติดตัง ข้อบังคับ
ในท้องถิน และข้อกําหนดทางกฎหมาย
ติดตังเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าในทีทีผูต้ รวจสอบสามารถเข้าถึงได้โดย สะดวก

เมือติดตังเครืองตัดกระแสไฟฟ้ านอกอาคาร ควรเลือกใช้เครืองตัดกระแส ไฟฟ้ าทีออกแบบมา
เพือการใช้งานนอกอาคาร
ไม่ควรพ่วงต่อสายไฟให้ยาวขึน ปั ญหาด้านการเชือมต่อในทีทีมีการพ่วง ต่อสายไฟอาจเพิม
ความเสียงในการเกิดควันไฟ หรือเพลิงไหม้
ควรเดินสายไฟตามข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อบังคับในชุมชนรวมถึง คูม่ อื การติดตัง
การไม่กระทําตามอาจส่งผลให้เสีย ชีวติ จากการถูกไฟดูด หรือเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร
การทดสอบการทํางาน
ก่อนเปิ ดใช้งานเครืองปรับอากาศภายหลังการติดตัง ควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าฝาครอบกล่อง
ควบคุมไฟของตัวเครืองภายใน และแผงบริการของ ตัวเครืองภายนอกปิ ดสนิท และโยกสวิตช์
เครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปที ตําแหน่ ง ON แล้ว คุณอาจโดนไฟฟ้ าช็อตได้หากเปิ ดเครือง
ปรับอากาศ โดยไม่ได้ตรวจสอบสิงเหล่านีเสียก่อน
หากเกิดปั ญหาใดๆ กับเครืองปรับอากาศ (เช่น ข้อความผิดพลาดปรากฏ บนหน้าจอ กลินไหม้
เสียงผิดปกติ เครืองปรับ อากาศไม่สามารถทําความเย็นหรือทําให้อากาศอุน่ ขึน หรือมีนํารัวซึม
ออกมา) อย่าสัมผัสเครืองปรับอากาศ ให้โยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ง OFF
แล้วติดต่อช่างบริการทีมีความชํานาญ (* ) ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าจะไม่มใี ครเปิ ดเครือง
ปรับอากาศ (โดยการติดป้ าย “ชํารุด” ใกล้ๆ กับเครืองตัดกระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น) จนกระทังช่าง
บริการทีมีความชํานาญ (* ) มาถึงหากยังใช้เครืองปรับอากาศในขณะทีมีความผิดปกติ อาจ
ทําให้กลไกการทํางานเกิดปั ญหาเพิมขึนหรือส่งผลให้เกิดไฟฟ้ าช็อต หรือปั ญหาอืนๆ ได้
หลังจากเสร็จงานแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ชุดอุปกรณ์ทดสอบฉนวน (แรงดันไฟฟ้ า
V)
ตรวจสอบความต้านทาน ระหว่างส่วนที มีประจุกบั ส่วนโลหะทีไม่มปี ระจุ (ส่วนดิน) ว่า
อยู่ที MΩ หรือมากกว่าหรือไม่ หากค่าความต้านทานตํา อาจทําให้เกิดการรัวไหลหรือเกิด
ไฟฟ้ า ช็อตได้
เมือติดตังเสร็จสมบูรณ์แล้ว ควรตรวจหาการรัวไหลของสารทําความเย็น และตรวจสอบความ
ต้านทานของฉนวนและการระบายนํา จากนันทําการทดสอบการทํางาน เพือตรวจสอบว่า
เครืองปรับอากาศทํางานได้ อย่างถูกต้อง
คําอธิ บายสําหรับผู้ใช้
เมือติดตังเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แจ้งผูใ้ ช้ว่าเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าติดตัง อยู่ทใด
ี หากผูใ้ ช้ไม่ทราบ
ว่าเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าอยู่ทใด
ี ผูใ้ ช้จะไม่ สามารถปิ ดเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าได้เมือมีปัญหาใดๆ
เกิดขึนกับเครืองปรับอากาศ
หากช่องพัดลมเสียหาย อย่าเข้าใกล้ตวั เครืองภายนอก ให้โยกสวิตช์ของ เครืองตัดไฟฟ้ าไปที
ตําแหน่ ง OFF แล้วติดต่อให้ช่างบริการทีมีความชํานาญ (* ) มาซ่อม อย่าโยกสวิตช์ของเครือง
ตัดไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ ง ON จนกว่า จะซ่อมเรียบร้อยแล้ว

2 ชิ นส่วนอุปกรณ์เสริ ม

ภายหลังการติดตัง ควรอธิบายให้ลกู ค้าทราบถึงวิธกี ารใช้งานรวมทังการ บํารุงรักษาเครือง
ตามคูม่ อื ผูใ้ ช้งาน
การย้ายทีติ ดตัง
ควรให้ช่างผูช้ าํ นาญการ (* ) หรือช่างบริการทีชํานาญ (* ) เป็ นผูด้ าํ เนินการย้ายทีติดตัง
เครืองปรับอากาศเท่านัน หากให้ผทู้ ไม่
ี มคี วามชํานาญเป็ นผูด้ าํ เนินการอาจเกิดเพลิงไหม้
ไฟฟ้ าช็อต ไดรับบาดเจ็บ เกิดการรัวไหลของนํา เสียงรบกวน และ/หรือการสันสะเทือนได้
เมือกระทําการปั มดาวน์ ให้ปิดคอมเพรสเซอร์ก่อนทีจะถอดท่อสารทําความเย็นการถอดท่อ
สารทําความเย็นขณะทีเปิ ดวาล์วทิงไว้และคอมเพรสเซอร์ยงั ทํางานอยูจ่ ะทําให้อากาศ และ
ก๊าซอืนถูกดูดเข้าไปเป็ นการเพิมแรงดันภายในวงจรการทําความเย็นให้สงู ขึน และอาจก่อให้
เกิดการแตกออก ทําให้ได้รบั บาดเจ็บ และเกิดปั ญหาอืนๆ ตามมาได้

! ข้อควรระวัง

ชือชิ นส่วน

จํานวน

คู่มอื การใช้งาน
รีโมทคอนโทรล

1

คู่มอื การติดตัง

1

รูปร่าง

การใช้งาน
(ควรตรวจสอบแน่ ใจว่าลูกค้าได้รบั คูม่ อื นี)

คูม่ อื เล่มนี

สําหรับผูต้ ดิ ตังใช้อา้ งอิง

3 การเลือกสถานทีติ ดตัง

เครืองปรับอากาศเครืองนี ใช้ตวั ทําความเย็น HFC (R32) ซึงไม่ทาํ ลายชันโอโซน
เนืองจากสารทําความเย็น R32 มีแรงดันมาก จึงทําปฏิกริ ยิ ากับสิง ปนเปื อน เช่น ความชืน
ชันฟิ ลม์ ทีเกิดการออกซิไดซ์ นํามัน และอืนๆ ได้งา่ ย ดังนันระหว่างการติดตังกรุณาระมัดระวัง
ไม่ให้ความชืน สิงสกปรก สารทําความเย็นทียังใช้งานอยู่ นํามันจากเครืองปรับอากาศและอืนๆ
หลุดลอดเข้าไปในระบบทําความเย็นเป็ นอันขาด
ขณะติดตังควรใช้อุปกรณ์พเิ ศษสําหรับสารทําความเย็นแบบ R32 โดย เฉพาะ
ควรใช้วสั ดุต่อท่อทีใหม่และสะอาดในการต่อท่อเพือไม่ให้ความชืน และสิงสกปรกเข้าไป
ปนเปื อนขณะติดตัง
หากใช้ท่อทีมีการใช้งานอยู่แล้ว กรุณาปฏิบตั ติ ามคูม่ อื การติดตังทีใส่มา กับชินส่วนติดตังนอก
อาคารด้วย

เลือกตําแหน่ งสําหรับตัวเครืองภายในทีมีอากาศเย็นหรืออุ่นถ่ายเทหมุนเวียนอย่าง
สมําเสมอ
ควรติดตัง ในตําแหน่ งทีสามารถเดินท่อสารทําความเย็น และเดินสายไฟจากแหล่งจ่าย หรือ
เครืองคอนเด็นซิงยูนิตได้สะดวก
บริเวณทีมีพนที
ื เอืออํานวยต่อการซ่อมบํารุง เพือให้สามารถทําการบํารุงรักษาและตรวจสอบ
ได้อย่างปลอดภัย
บริเวณทีจะไม่เกิดปั ญหาจากนําทิง

(* ) ให้อา้ งอิงจาก “ดําเนินการโดยผูต้ ดิ ตังทีมีความชํานาญหรือช่างบริการทีมีความชํานาญเท่านัน”
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หลีกเลียงสถานที ดังต่อไปนี :
บริเวณทีมีปริมาณเกลือในมวลอากาศสูง (พืนทีชายทะเล)
บริเวณทีบรรยากาศมีสภาพเป็ นกรดหรือด่าง (เช่น บริเวณนําพุรอ้ น โรงงานทีมีการผลิตสาร
เคมีหรือยา และสถานทีทีไอเสียจากอุปกรณ์ทมีี การเผาไหม้อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครืองได้)
การติดตังในสถานทีดังกล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลียนความร้อน (ครีบอะลูมเิ นียม และท่อ
ทองแดง) และชินส่วนอืนๆ สึกกร่อนได้
บริเวณทีมีเหล็กหรือผงโลหะต่างๆ หากมีเหล็กหรือผงโลหะติดอยู่หรือสะสมภายในเครืองปรับ
อากาศ อาจก่อให้เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ขนเองได้
ึ
บริเวณทีบรรยากาศมีละอองนํ ามันหรือนํามันหล่อลืนเครืองจักรประเภทอืนๆ การติดตังใน
สถานทีดังกล่าวอาจทําให้ตวั แลกเปลียนความร้อนสึกกร่อน ละอองอาจปิ ดกันการแลกเปลียน
ความร้อน ชินส่วนทีเป็ นพลาสติกจะเสียหาย ฉนวนกันความร้อนหลุดออกและเกิดปั ญหาอืนๆ

-7บริเวณทีมีไอระเหยจากนํามันสําหรับใช้กบั อาหาร (เช่น ห้องครัวทีมีการใช้นํามันสําหรับใช้
ปรุงอาหาร)แผ่นกรองอากาศทีอุดตันอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครืองปรับอากาศ
ลดลง เกิดการควบแน่น ชินส่วนทีเป็ นพลาสติกเสียหาย และเกิดปั ญหาอืนๆ ตามมา
บริเวณทีใกล้สงกี
ิ ดขวาง เช่น ช่องระบายอากาศ หรือ โคมไฟทีอาจกีดขวางการไหลของ
กระแสลม (การกีดขวางการไหลของกระแสลมอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเครือง
ปรับอากาศลดลง หรือทําให้ตวั เครืองหยุดทํางาน)
บริเวณทีมีการใช้เครืองกําเนิดไฟฟ้ าจากภายในเพือจ่ายไฟ ความถีจากสายไฟและแรงเคลือน
ไฟฟ้ าอาจผันผวน ผลทีตามมาคือทําให้เครืองปรับอากาศทํางานไม่ถกู ต้อง
บนเครนรถบรรทุก เรือ หรือยานพาหนะประเภทอืนๆ
อย่าใช้เครืองปรับอากาศเพือวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน(เช่น เพือเก็บรักษาอาหาร พืช เครืองมือ
วัดละเอียด หรือผลงานศิลปะ)
(คุณภาพของสิงของทีเก็บรักษาอาจลดลง)
บริเวณทีมีความถีสูง (จากอุปกรณ์อนิ เวอร์เตอร์ เครืองกําเนิดไฟฟ้ าจากภายใน อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ หรืออุปกรณ์สอสาร)
ื
(การทํางานบกพร่อง หรือปั ญหาด้านการควบคุมทีเกิดขึนใน
เครืองปรับอากาศ หรือสัญญาณเสียงรบกวนอาจส่งผลในทางลบต่อการทํางานของอุปกรณ์)
บริเวณทีมีสงของอยู
ิ
่ใต้ตวั เครืองทีติดตังซึงอาจได้รบั ความเสียหายจากความเปี ยกชืน (หาก
ช่องระบายอุดตันหรือระดับความชืนสูงกว่า % จะเกิดการควบแน่นกลายเป็ นหยดนําจาก
ตัวเครืองภายในจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิงทีอยู่ใต้ตวั เครืองได้)
ในกรณีของระบบแบบไร้สาย ห้องทีมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบอินเวอร์เตอร์ หรือบริเวณ
ทีถูกแสงแดดส่องโดยตรง (อาจไม่ได้รบั สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไร้สาย)
บริเวณทีมีการใช้สารละลายอินทรีย์
ไม่สามารถใช้เครืองปรับอากาศนีเพือทําความเย็นกรดคาร์บอนิกเหลวหรือใช้ในโรงงานเคมี
บริเวณใกล้ประตูหรือหน้าต่างซึงเครืองปรับอากาศอาจสัมผัสความร้อน อากาศภายนอกทีมี
ความชืนสูง (อาจทําให้มหี ยดนํา)
บริเวณทีใช้สเปรย์แบบเฉพาะบ่อยๆ

สถานทีติ ดตัง
ควรพิจารณาตําแหน่ งทีติดตังให้สามารถปรับลมเย็นให้กระจายครอบคลุมทัวถึงทุกพืนทีภาย
ในห้องดังแสดงในรูป

3

2

หลีกเลียงการติดตังในตําแหน่ งใกล้ประตู พัดลมระบายอากาศเพราะจะทําให้เครืองปรับอากาศ
ทํางานหนักและอาจจะเกิดปั ญหาการควบแน่ นของหยดนํา ทีจับตัวเครืองเนืองจากความชืน
ของภายนอก

3

2

ไม่ควรติดตังเครืองในบริเวณทีมีสงกี
ิ ดขวางทางลมส่งและลมกลับเข้าเครืองซึงอาจจะทําให้การ
กระจายลมเย็นกระจายไม่ทวถึ
ั ง

มุมมองภายนอก

พืนที จําเป็ นในการติ ดตัง ซ่อมบํารุง และการบริ การ
อย่างน้อย
มม.
ทิศทาง
ลมออก

ทิศทาง
ลมเข้า

อย่างน้อย
มม.
ทิศทาง
ลมเข้า
อย่างน้อย
มม.

ช่องเปิ ดสําหรับเดินท่อ
นํายา,ท่อนําทิง,สายไฟ

อย่างน้อย
มม.

MODEL
40QGV0481HP
40QGV0601HP
-8-

A
780
780

B
390
390

C
597
597

D
267
267

E
280
280

หน่ วยเป็ นมิลลิเมตร
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4 การติ ดตังตัวเครืองภายใน

ถอดชุดฝาหน้าออกโดยถอดสกรูบริเวณด้านบน และด้านล่างดังรูป เพือต่อท่อนํายา ท่อนําทิง
และสายไฟ
ถอดสกรู

! ข้อควรระวัง
โปรดปฏิ บตั ิ ตามกฎต่อไปนี อย่างเคร่งครัดเพือป้ องกันความเสียหายทีจะเกิ ดกับตัวเครือง
ภายใน และเพือป้ องกันผู้ใช้จากการได้รบั บาดเจ็บ
อย่าวางสิงของทีมีนําหนักมากไว้บนตัวเครืองภายในหรือขึนไปบนตัวเครืองภายใน
(แม้ตวั เครืองจะยังอยู่ในกล่องก็ตาม)
หากเป็ นไปได้ ให้ยกตัวเครืองภายในทังทียังบรรจุอยู่ในกล่อง หากต้องยกตัวเครืองภายในที
ไม่ได้บรรจุในกล่อง ให้หอ่ หุม้ ด้วยผ้ากันกระแทก หรือวัสดุอนๆ
ื เพือไม่ให้ตวั เครืองเสียหาย
ใช้คน คนหรือมากกว่าเพือยกกล่อง และห้ามใช้สายรัดพลาสติกรัดตําแหน่งอืนนอกเหนือ
จากทีระบุไว้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผนังด้านหลังเครืองมีความแข็งแรงเพียงพอทีจะใช้ยดึ ติดตังกับตัวเครือง
และพืนผิวบริเวณทีติดตังเครืองภายในต้องได้ระดับไม่ลาดเอียง เพราะอาจทําให้เครืองล้มลง
ได้รบั ความเสียหาย
หลังจากเคลือนย้ายตัวเครืองภายในไปในตําแหน่ งติดตังทีต้องการแล้วให้ยดึ เครืองเข้ากับผนัง
ทันทีเพือความปลอดภัย

การติ ดตังตัวเครืองภายใน

จุดต่อท่อนําทิง

เลือกตําแหน่ งการวางเครืองภายใน กําหนดแนวเดินท่อนํายา ท่อนําทิง และสายไฟ
กําหนดตําแหน่ งวางเครืองภายใน และช่องทางออกท่อ เปิ ดช่องทีผนังให้มขี นาดทีเหมาะสม
กับท่อทังหมดทีจะต่อไปยังตัวเครืองภายใน
จัดวางเครืองภายในเข้าสู่ตาํ แหน่ งทีกําหนดไว้ เปิ ดช่องสําหรับเดินท่อนํายา ท่อนําทิง และ
สายไฟออก
ยึดเครืองภายในติดเข้ากับผนัง ใช้ตวั ยึดผนังทีติดมา โดยกลับด้านทีด้านบนของตัวเครือง
ภายใน ยึดตัวเครืองภายในเข้ากับผนัง โดยเจาะฝังพุกทีผนังแล้วใช้สกรูยดึ ผ่านตัวยึดผนัง
เข้ากับพุกทีฝังอยู่บนผนังตามรูปด้านล่าง

ถอดสกรู

ภาพแสดงการถอดชุดฝาหน้ า
จุดต่อท่อนํายา

จุดต่อสายไฟภายในกล่อง
สกรู

เจาะฝั งพุกทีผนัง

ภาพแสดงจุดต่อต่างๆ

5 งานติ ดตังท่อระบายนําทิ ง

6 ท่อส่งสารทําความเย็น

! ข้อควรระวัง

! ข้อควรระวัง

การต่อท่อระบายนํ าให้ปฏิ บตั ิ ตามคู่มือการติ ดตังเพือทําให้นําไหลออกได้อย่างเหมาะสม
และใช้ฉนวนกันความร้อนเพือไม่ให้เกิ ดหยดนํา
การวางท่อทีไม่เหมาะสมอาจมีผลทําให้นํารัวภายในห้องและเฟอร์นิเจอร์เปี ยกได้
ต้องมีฉนวนกันความร้อนทีเหมาะสมสําหรับท่อระบายนําของตัวเครืองภายใน
ต้องมีพนที
ื สําหรับฉนวนกันความร้อนทีเหมาะสมกับท่อทีเชือมต่อกับตัวเครืองภายใน
ฉนวนกันความร้อนทีไม่เหมาะสมอาจทําให้มนี ําหยดได้
จัดท่อระบายนําในแนวเอียงลง ( / หรือมากกว่า) และอย่าเดินท่อขึนแล้วลง (แบบโค้ง)
หรือดักนําในท่อ อาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้
ท่อนําทิงสามารถระบายออกได้ทงด้
ั านซ้าย และด้านขวาขึนอยู่กบั ความต้องการของลูกค้าและ
ต่อท่อนําทิงได้ทงด้
ั านข้าง และด้านหลัง
อย่าให้มชี ่องอากาศ มิฉะนันนําทีระบายจะพุ่งทําให้นํารัวไหลได้
อย่าใช้แรงกดทีส่วนข้อต่อของท่อระบายนํา
การต่อท่อนําทิงควรให้มคี วามยาวของท่อสันทีสุดเท่าทีจะทําได้
ต้องทํา TRAP เพือป้ องกันกลินจากภายนอกเข้ามาในห้องปรับอากาศ และระบายความดัน
อากาศทีติดลบ เมือเทียบกับความดันบรรยากาศ ในระหว่างทีเครืองทํางาน
เทนําลงในถาดนําเพือทดสอบการไหลของนําว่าดีหรือไม่

ใช้แฟลร์นัตทีมาพร้อมกับอุปกรณ์ นี หากใช้แฟลร์นัตชนิ ดอืนอาจทําาให้เกิ ดการรัวไหล
ของสารทําาความเย็นได้

ท่อส่งสารทําความเย็น
ใช้อปุ กรณ์ ทีกําหนดนี ในการเดิ นท่อสําหรับสารทําความเย็น
วัสดุ: ท่อทองแดงฟอสฟอรัสดีออซิ ไดซ์แบบไร้รอยต่อ
ขนาดท่อ Ø6.35, Ø9.52, Ø12.7 ความหนา . มม. หรือมากกว่า
ขนาดท่อ Ø15.88, Ø19.1 ความหนา . มม. หรือมากกว่า
ข้อกําหนด
หากท่อส่งสารทําความเย็นยาว ให้ใช้สกรูยดึ ทีระยะทุก . ถึง ม. เพือยึดให้ทอ่ ส่งสารทําความ
เย็นแน่ นขึน มิฉะนันอาจทําให้เกิดเสียงผิดปกติได้

ทิ ศทางการเดิ นออกของท่อสารทําความเย็น

หุม้ ด้วยฉนวน
ท่อนําทิง

ช่องเปิ ดสําหรับเดินท่อนํายา, ท่อนําทิง, สายไฟ

TRAP

ท่อระบายนํา

ความยาวของท่อทีได้รบั อนุญาตและความแตกต่างของความสูง
ทังสองอย่างผันแปรตามตัวเครืองภายนอก โปรดอ้างอิงคูม่ อื การติดตังทีให้มาพร้อมกับตัวเครือง
ภายนอก
- 10 -
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ขนาดท่อส่งสารทําความเย็น
รุ่นเครืองภายใน
40QGV0481HP
40QGV0601HP

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อทองแดง
ท่อของเหลว
ท่อก๊าซ
นิวฟุต มิลลิเมตร นิวฟุต มิลลิเมตร
5/8
3/8
9.53
15.88
3/8
9.53
3/4
19.05

ไม่ทานํามันสําหรับเครืองทําความเย็นบนพืนผิวทีบานท่อ
* ในกรณีการขยายท่อด้วยเครืองมือแบบเดิมให้ดงึ ท่อออกมามากกว่า R22 ประมาณ . มม.
เพือปรับให้มขี นาดตามทีระบุ ควรใช้เกจวัดท่อทองแดงในการปรับขอบเขต
ใช้ประแจ ตัวในการต่อท่อตัวเครืองภายใน

การต่อท่อสารทําความเย็น
การขยายท่อ
ตัดท่อด้วยมีดตัดท่อ
กําจัดขุยออกให้หมด (หากมีส่วนขุยติดอยู่อาจทําให้ก๊าซรัวได้)
สอดแฟลร์นตั เข้าไปในท่อแล้วขยายท่อ
ขยายท่อทีผลิตขึนใหม่สาํ าหรับ R32 เพราะขนาดขยายทอ่ของ R32 แตกต่างจากสาร
ทําความเย็น R22 อย่างไรก็ตามเครืองมือเดิมก็สามารถนําามาใช้ได้โดยปรับตามขอบ
ของท่อทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการขยายท่อ : A
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกของท่อทองแดง
นิวฟุต
มิลลิเมตร
3/8
9.53
5/8
15.88
19.05
3/4

A +0
-0.4

A

มิลลิเมตร
13.2
19.7
24

! ข้อควรระวัง
ห้ามขีดข่วนพืนผิวภายในของส่วนทีบานออก เมือกําจัด ขุยออก
กระบวนการบานท่อภายใต้สภาพทีมีรอยขีดข่วนบนพืนผิว ด้านในของกระบวนการบานท่อ
จะทําให้เกิดการรัวไหลของ ก๊าซสารทําความเย็น
ตรวจสอบว่าส่วนทีบานไม่มรี อยขูดขีด เสียรูป ไม่เรียบหรือแบนและไม่มเี ศษทีแตกออกติดอยู่
หรือปั ญหาอืนหลังการบานท่อ

ทํางานโดยใช้ประแจร่วมกัน

แรงบิดในการขันแน่ นการต่อท่อแบบปลายบาน
การเชือมต่อทีไม่ถกู ต้องนอกจากจะก่อให้เกิด
การรัวไหลของก๊าซแล้วยังก่อให้เกิดข้อผิดพลาด
ของวงจรการทําความเย็นจัดให้ท่อทีเชือมอยู่
กึงกลางและขันแฟลร์นตั ด้วยนิวมือ จากนันจึง
ขันน็อตด้วย ประแจปากตาย และประแจวัด
แรงบิดดังแสดงในภาพ

ใช้คา่ แรงขันตามทีกําหนดไว้ในตารางด้านล่าง
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอกของท่อทองแดง
นิวฟุต
มิลลิเมตร
3/8
9.53
5/8
15.88
19.05
3/4

แรงบิดในการขันแน่น
15.7 N-m (1.6 kgf-m)
29.4 N-m (3.0 kgf-m)
44.1 N-m (4.5 kgf-m)

! ข้อควรระวัง
การขันน็อตโดยใช้แรงมากเกินอาจทําให้น็อตแตกขึนอยู่กบั ลักษณะการติดตัง

การไล่อากาศออก
ใช้ปัมสุญญากาศ ไล่อากาศออกจากช่องเติมนํ ายาของวาล์วตัวเครืองภายนอก
สําหรับรายละเอียดให้ทาํ ตามคู่มอื การติดตังทีให้มาพร้อมกับตัวเครืองภายนอก
ห้ามใช้สารทําความเย็นของตัวเครืองภายนอกในการไล่อากาศ
ข้อกําหนด
สําหรับเครืองมือ เช่น ท่อเติมนํายา เป็ นต้น ให้ใช้เครืองมือทีผลิตมาเฉพาะสําหรับ R32

ปริ มาณสารทําความเย็นทีต้องเติ ม

หุม้ ท่อสารทําความเย็นในเครืองภายในอย่างแน่นหนา ดังทีแสดงในรูปต่อไปนี

สําหรับการเติมสารทําความเย็น ให้เติมสารทําความเย็น “R32” ตามคูม่ อื การติดตังของตัวเครือง
ภายนอกทีแนบมาใช้สเกลเพือวัดว่าได้เติมสารทําความเย็นตามปริมาณทีระบุไว้

ยึดไว้ดว้ ยเทปไวนิล

ข้อกําหนด
การเติมสารทําความเย็นทีมากหรือน้อยเกินไปทําให้เกิดความผิดปกติของคอมเพรสเซอร์ ใช้สาร
ทําความเย็นในปริมาณทีระบุไว้
เจ้าหน้าทีทีมีหน้าทีเติมนํายาทําความเย็น ควรจดความยาวของท่อและปริมาณยาทําความเย็น
ทีเติมในป้ ายประจําเครืองทีแนบมากับแผงการให้บริการของตัวเครืองภายนอก เพราะเป็ นสิง
จําเป็ นต่อการแก้ปัญหาทีคอมเพรสเซอร์และความผิดปกติของวงจรการทําความเย็น

ท่อด้านก๊าซ

สายรัดเคเบิลไทร์

ท่อด้านของเหลว

7 การต่อสายไฟ
! คําเตือน

เปิ ดวาล์วให้สดุ

ใช้สายไฟที กําหนดในการเชือมต่อขัวต่างๆ ยึดให้แน่ นเพือป้ องกันแรงทีกระทําต่อ
สายไฟจากภายนอก
การเดินสายไฟทีไม่สมบูรณ์หรือการดัดแปลง อาจทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือปั ญหาอืนๆ ได้
ต่อสายดิ น (งานสายกราวนด์)
การต่อสายดินทีไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต
ห้ามต่อสายดินกับท่อก๊าซ ท่อนํา สายล่อฟ้ า หรือสายดินสําหรับโทรศัพท์
ควรติดตังเครืองใช้ไฟฟ้ าตามกฎหมายการเดินสายไฟของประเทศนันๆ
วงจรไฟฟ้ าทีไม่มกี าํ ลังเพียงพอหรือการติดตังทีไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดไฟฟ้ าช็อต หรือเกิด
เพลิงไหม้ได้

ควรเปิ ดวาล์วตัวเครืองภายนอกให้สุด โดยใช้ประแจหกเหลียมขนาด มม. ในการเปิ ดวาล์ว
สําหรับรายละเอียด ให้อา้ งอิงคูม่ อื การติดตังทีแนบมากับตัวเครืองภายนอก

การตรวจสอบก๊าซรัว
ตรวจสอบด้วยเครืองตรวจรอยรัวหรือนําสบู่ว่ามีรอยรัวหรือไม่จากส่วนท่อต่อเชือมหรือฝาวาล์ว
ข้อกําหนด
ควรใช้เครืองตรวจรอยรัวทีผลิตขึนเป็ นพิเศษสําหรับสารทําความเย็น HFC (R32, R134a,
R410A เป็ นต้น)

! ข้อควรระวัง

ขันตอนการใช้ฉนวนกันความร้อน
ใช้ท่อฉนวนกันความร้อนแยกกันระหว่างด้านของเหลวและด้านก๊าซ
สําหรับการใช้ฉนวนกันความร้อนให้กบั ท่อด้านก๊าซ ให้แน่ใจว่าได้ใช้วสั ดุทสามารถทนความ
ี
ร้อนได้ถงึ
°C หรือสูงกว่า
ควรใช้ท่อฉนวนกันความร้อนทีให้มา โดยหุม้ ฉนวนกันความร้อนเข้ากับส่วนท่อต่อเชือมของ
ตัวเครืองภายในให้แน่ นโดยไม่ให้มชี อ่ งว่าง
ข้อกําหนด
หุม้ ฉนวนกันความร้อนเข้ากับส่วนท่อต่อเชือมของตัวเครืองภายในให้แน่นจนถึงปลายโดยหุม้
ให้สนิท (ท่อทีเปิ ดออกจะทําให้นํารัวออกมา)

สายรัดเคเบิลไทร์

ฉนวนกันความร้อน

ห้ามต่อไฟฟ้ าทีมีกาํ ลัง
– 240 โวลต์ เข้ากับบล็อกขัวต่อ (A, B) มิฉะนัน ระบบอาจเกิด
ความเสียหายได้
ขณะทีกําลังปอกสายไฟ อย่าให้แกนนําไฟฟ้ า และฉนวนภายในของแหล่งจ่ายไฟรวมถึงสาย
ไฟทีเชือมระบบเกิดความเสียหายหรือรอยถลอก
ทําการเดินสายไฟเพือไม่ให้สายไฟสัมผัสถูกส่วนของท่อทีมีอุณหภูมสิ งู ส่วนทีเคลือบสายไฟ
อาจละลายและทําให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
อย่าเปิ ดตัวเครืองภายในจนกว่าจะดูดอากาศออกจากท่อส่งสารทําความเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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- 13 -

คุณสมบัติของสายไฟทีเชือมระบบเข้าด้วยกัน

แผนผังการเดิ นสายไฟ

สําหรับคุณสมบัติของแหล่งจ่ายไฟ โปรดปฏิ บตั ิ ตามคู่มือการติ ดตังของตัวเครือง
ภายนอก กระแสไฟฟ้ าของตัวเครืองภายในนันได้รบั มาจากตัวเครืองภายนอก
สายไฟทีเชือมต่อ
ระบบเข้าด้วยกัน*

4 × 1.5 มม. หรือมากกว่า
(H07RN-F หรือ
IEC 66)

สูงสุด
เมตร

*จํานวนสายไฟ × ขนาดของสายไฟ

การเดิ นสายไฟระหว่างตัวเครืองภายในกับตัวเครืองภายนอก
รูปภาพด้านล่างแสดงการเชือมต่อสายไฟระหว่างตัวเครืองภายในกับตัวเครืองภายนอก และ
ระหว่างตัวเครืองภายในและรีโมทคอนโทรล สายไฟทีเป็ นเส้นประนันให้มาเฉพาะส่วน
โปรดดูแผนผังการเดินสายไฟสําหรับตัวเครืองภายในและภายนอก

แหล่งจ่ายไฟ
เซอร์กติ เบรกเกอร์

การต่อสายไฟ
ข้อกําหนด
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ต่อสายไฟเข้ากับหมายเลขขัวต่อทีถูกต้องแล้ว หากต่อผิด อาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้เดินสายไฟผ่านปลอกของช่องการเชือมต่อสายไฟของตัวเครืองภายใน
เว้นระยะ (ประมาณ
มม.) บนสายไฟเพือห้อยกล่องควบคุมไฟฟ้ าสําหรับการซ่อมบํารุง
วงจรไฟฟ้ ากําลังตํานันมีไว้สาํ หรับรีโมทคอนโทรลแบบใช้สาย (อย่าต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้ า
กําลังสูง)
1 คลายสกรูยึดฝาครอบ ( ตําแหน่ ง) ของกล่องควบคุมไฟฟ้ า จากนันถอดฝาครอบออก
2 ต่อสายไฟที เชือมต่อระบบและสายไฟรีโมทคอนโทรลเข้ากับบล็อกขัวต่อของกล่อง
ควบคุมไฟฟ้ า
3 ขันสกรูของบล็อกขัวต่อให้แน่ น และยึดสายไฟเข้ากับกล่องควบคุมไฟฟ้ าด้วยตัวยึด
สายไฟ (อย่าให้เกิ ดการตึงของสายไฟในส่วนที ต่อกับบล็อกขัวต่อ)
4 ปิ ดฝาครอบกล่องควบคุมไฟฟ้ าโดยไม่ให้ทบั สายไฟ

การเดิ นสายไฟรีโมทคอนโทรล
เครืองภายในรุน่ นีได้เดินสายไฟรีโมทคอนโทรลทีหน้าเครืองสําเร็จมาจาโรงงานฯ แล้ว
แผนผังการเดิ นสายไฟ
บล็อคขัวต่อสําหรับ
รีโมทคอนโทรลของตัวเครืองภายใน
บล็อคขัวต่อ
ชุดรีโมทคอนโทรล
สายไฟของรีโมทคอนโทรล (หาได้ทวไป)
ั

8 การทดสอบการทํางาน

เครืองภายนอก และตัวเครืองภายในอยู่เสมอ อาจทําให้ประสิทธิภาพของตัวเครืองปรับอากาศ
ลดลง มีนํารัวซึม หรือแม้แต่อาจทําให้คอมเพรสเซอร์บกพร่องได้

หลังจากทําการติดตังระบบท่อสารทําความเย็น ท่อระบายนําทิงและเดินสายไฟต่างๆ เสร็จสินแล้ว
กรุณาทดสอบการทํางานของเครืองปรับอากาศ เพือป้ องกันความผิดพลาดและความเสียหายจาก
การติดตังทีอาจเกิดขึนได้

การบํารุงรักษา
เมือใช้งานเครืองปรับอากาศไประยะหนึงอาจจะมีฝนุ่ ละอองเข้าไปสะสมในตัวเครืองส่งผลให้
เครืองปรับอากาศอาจจะทําความเย็นได้น้อยลง หรือส่งลมเย็นได้น้อยลง จึงควรมีการบํารุงรักษา
ดังนี
.ปิ ดเมนสวิตช์เพือตัดกระแสไฟฟ้ าเข้าเครือง
.ถอดแผงกรองอากาศมาทําความสะอาดด้วยนําผสมสบู่หรือผงซักฟอก ล้างออกด้วยนําสะอาด
ผึงแดดให้แห้งอย่างน้อยเดือนละครัง
.ทําความสะอาดแผงคอยล์เย็น โดยใช้ฟองนําชุบสบู่เหลวไล้ให้ทวคอยล์
ั
แล้วใช้แปรงลวดโลหะ
อ่อนปั ดเบาๆ จนสะอาด อย่างน้อยทุกๆ เดือน (ควรใช้ช่างบริการทีมีความชํานาญ)

ก่อนทําการทดสอบการทํางาน
ปฏิบตั ติ ามขันตอนต่อไปนีก่อนเปิ ดแหล่งจ่ายไฟ
) ทดสอบค่าความต้านทานโดยใช้ระดับแรงดันที V ของเมกะโอห์มมิเตอร์ โดยทําการ
ทดสอบค่าความต้านทาน ระหว่างบล๊อคขัวต่อ ถึง กับสายดิน (กราวนด์) โดยค่าความ
ต้านทานทีวัดได้จะต้องมีคา่ เมกะโอห์ม (MΩ) หรือมากกว่า อย่าทําการเปิ ดใช้งานเครือง
ปรับอากาศหากพบว่าค่าความต้านทานตํากว่า เมกะโอห์ม (MΩ)
) ตรวจสอบว่าได้เปิ ดวาล์วของตัวเครืองภายนอกออกจนสุดแล้ว
ดําเนิ นการทดสอบการทํางาน
ใช้รโี มทคอนโทรลทีหน้าเครืองสังงานตัวเครืองตามปกติสาํ หรับขันตอนการทํางาน โปรดดูคมู่ อื
ผูใ้ ช้ทแนบมา
ี
คุณสามารถสังให้เครืองทําการทดสอบการทํางานภาคบังคับได้โดยปฏิบตั ติ าม
ขันตอนต่อไปนี แม้ว่าการดําเนินการจะหยุดลงเพราะเทอร์โมสตัทปิ ดเพือป้ องกันการทํางาน
ต่อเนือง การทดสอบการทํางานภาคบังคับจะเริมขึนหลังเวลาผ่านไป นาที และจะกลับสูก่ าร
ทํางานปกติ

9 การบํารุงรักษา
เพือป้ องกันความสูญเสียจากสภาพแวดล้อม ขอแนะนําให้ท่านทําความสะอาด และบํารุงรักษา
ตัวเครืองภายใน และตัวเครืองภายนอกของเครืองปรับอากาศเป็ นประจํา เมือใช้งาน
เครืองปรับอากาศเป็ นเวลานาน ขอแนะนําให้ดาํ เนินการบํารุงรักษาเครืองตามช่วงเวลา (ปี ละครัง)
นอกจากนีควรตรวจสอบรอยขีดข่วน หรือสนิมทีตัวเครืองภายนอกอยู่เสมอ และกําจัดสนิมออก
หรือใช้นํายาป้ องกันสนิม หากจําเป็ น ตามข้อควรปฏิบตั ทิ วไป
ั เมือใช้งานตัวเครืองภายในเป็ น
เวลาตังแต่ ชัวโมงขึนไปต่อวัน ต้องทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกเดือน, ล้างทําความ
สะอาดแผงคอยล์ตวั เครืองภายใน และตัวเครืองภายนอกอย่างน้อยทุกๆ เดือน โดยให้
ผูเ้ ชียวชาญเป็ นผูด้ าํ เนินการให้ การบํารุงรักษาอยู่เสมอดังทีกล่าวมาจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์ และยังเป็ นการลดค่าใช้จ่ายของผูใ้ ช้งานเครืองปรับอากาศด้วย การไม่บาํ รุงรักษาตัว

เปิ ดช่องลมเข้า
โดยถอดสกรู ตัว
ด้วยไขควงแฉก
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เลือนฟิ ลเตอร์ออก
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10 การแก้ไขปัญหาเบืองต้น

11 รหัสความผิดพลาด

เมือเครืองภายในของท่านขัดข้อง ก่อนเรียกช่างบริการโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า
.อุปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้ าอยู่ในตําแหน่ง ON
.สวิตช์ควบคุมอุณหภูมอิ ยู่ในหมายเลขตําสุด
.สวิตช์ควบคุมการทํางานของพัดลมอยู่ในตําแหน่ง HIGH
.แผงกรองอากาศอยู่ในสภาพทีสะอาดเพียงพอ
.สวิตช์ควบคุมการทํางานอยู่ในตําแหน่ ง COOL
เมือตรวจเช็คหากพบว่าเครืองทําความเย็นยังไม่ทาํ งาน หรือไม่สามารถทําความเย็นได้ตามปกติ
ให้ทาํ การปิ ดสวิตช์ควบคุมการทํางาน และเมนสวิตช์ และเรียกช่างบริการทีเชือถือได้มาบริการให้

จอแสดงผลบนแผงสวิตช์หน้าเครืองสามารถแสดงรหัสความผิดพลาด โดยจะกระพริบแสดงรหัสเป็ น
ตัวอักษรสลับกับตัวเลข โดยมีรหัสทีแสดงผลได้ดงั นี
E-04 : Miss wiring between indoor unit and outdoor unit.
P-10 : Overflow was detected.
P-12 : Indoor DC fan error.
P-03 : Outdoor unit discharge temperature sensor error.
P-04 : Case thermostat operation.
P-05 : Power supply error.
P-07 : Heat sink overheat error.
P-20 : High pressure protective operation.
P-22 : Outdoor unit fan system error.
F-01 : Heat exchanger sensor error (TCJ) error.
F-02 : Heat exchanger sensor error (TC) error.
F-03 : Heat exchanger sensor error (TA) error.
F-04 : Discharge temperature sensor (TD) error.
F-06 : TE, TS, TL error.
F-07 : Heat exchanger sensor error (TL) error.
F-08 : Outside air temperature sensor (TO) error.
F-12 : Suction temperature sensor (TS) error.
F-13 : Heat sink temperature sensor (TH) error.
F-15 : Miss mounting of temperature sensor (TE, TS).
H-01 : Compressor break down.
H-02 : Compressor lock.
H-03 : Outdoor unit current detection.
H-04 : Case thermostat operation.
L-10 : Outdoor board wrong model.

การพิ จารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนีก่อนการเรียกช่าง เพราะท่านอาจสามารถแก้ไขได้ ถ้าภายหลังจากที
ได้ตรวจสอบดูแล้วเครืองปรับอากาศยังทํางานผิดปกติ กรุณาหยุดการใช้งานเครืองปรับอากาศ
และปรึกษาตัวแทนจําหน่ ายของท่าน
ข้อบกพร่อง
เครืองปรับอากาศ
ไม่ทาํ งานเลย

สาเหตุ
>ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูวา่ สวิทช์เบรกเกอร์เปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจดูไฟฟ้ าขัดข้องหรือไม่
>ตรวจดูว่ารีโมทคอนโทรลตังเวลาถูกต้องหรือไม่
เครืองปรับอากาศ
>ตรวจดูว่าอุณหภูมทิ ตัี งไว้เหมาะสมหรือไม่
ทํางานแต่เย็นน้อย >ตรวจดูวา่ แสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่
>ตรวจดูวา่ หน้าต่างหรือประตูเปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ สิงใดไปขัดขวาง ช่องส่งลมเย็นของเครืองทีอยู่ดา้ นใน
และด้านนอกหรือไม่
>ตรวจสอบดูว่ามีแหล่งความร้อนมากเกินไปอยูใ่ นห้องหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ พัดลมระบายอากาศยังทํางานอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรือไม่
ไอนําหรือหมอกควัน >สาเหตุอาจเกิดจากความร้อนภายในห้องทําปฏิกริยากับความเย็นที
ออกมาจากเครืองปรับอากาศ
ออกมาจากเครือง
ปรับอากาศในขณะที
เครืองทํางาน

บันทึก

บันทึก
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บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก
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บริษทั แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
/ - ชัน ถนนเทพรัตน กม. . แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ

Carrier Call Center
ศูนย์บริการลูกค้าแคเรียร์
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