AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

User's Manual
Indoor Unit
Model Name :

Floor Standing Type

40QGV0481HP
40QGV0601HP

คู่มอื การติดตัง

ภาษาไทย
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ข้อควรระวังเพือความปลอดภัย

คําเตือน
อ่านคู่มอื การใช้งานและบํารุงรักษาให้ละเอียดก่อนเริมใช้เครืองปรับอากาศ มีหลายสิงทีสําคัญ
ทีต้องระลึกไว้ ในระหว่างใช้งานประจําวัน
สอบถามผูต้ ดิ ตังเกียวกับตําแหน่ งสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าหากเกิดปั ญหาขึนในเครือง
ปรับอากาศให้โยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการ
ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ททางบริ
ี
ษทั ฯ ระบุบเป็ นชินส่วนอะไหล่เท่านัน การใช้ผลิตภัณฑ์ทไม่
ี ได้
ระบุบไว้อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด นํารัวซึมหรือปั ญหาอืนๆได้ และต้องให้ผเู้ ชียวชาญ
เป็ นผูต้ ดิ ตังให้
ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครืองภายใน หรือแผงควบคุมไฟฟ้ าต้องโยกสวิตช์ของ
เครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ ง OFF มิฉะนันอาจเกิดไฟฟ้ าลัดวงจร ผูต้ ดิ ตัง หรือช่าง
บริการทีมีความชํานาณเท่านันทีจะสามารถเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครืองภายในหรือ
แผงควบคุมไฟฟ้ า และปฏิบตั งิ านได้
ภายในเครืองปรับอาศมีไฟฟ้ าแรงสูง และมีชนส่
ิ วนทีกําลังหมุน ห้ามถอดแผงควบคุมไฟฟ้ า
เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้ าดูด นิวมือหรือส่วนต่างๆ ของร่างกายอาจติดเข้าไปใน
ชินส่วนทีกําลังหมุน เมือมีความจําเป็ นทีจะต้องถอดชินส่วนเหล่านีออกมา โปรดติดต่อผูต้ ดิ ตัง
หรือช่างบริการทีมีความชํานาญ
อย่าเคลือนย้ายเครืองปรับอาศด้วยตนเอง เนืองจากมีไฟฟ้ าแรงสูงภายในตัวเครือง ท่านอาจถูก
ไฟฟ้ าดูดขณะถอดฝาครอบ
อย่าสัมผัสครีบอลูมเิ นียมภายในตัวเครือง เพราะอาจทําให้ได้รบั บาดเจ็บได้
อย่าให้รา่ งกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเป็ นเวลานาน และอย่าให้รา่ งกายเย็นจนเกินไปอาจทําให้
สภาพร่างการทรุดโทรม และเจ็บป่ วยได้
หยุดการทํางานของเครืองปรับอากาศและปิ ดเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าก่อนการทําความสะอาด
มิฉะนันอาจได้รบั บาดเจ็บเนืองจากพัดลมหมุนด้วยความเร็วสูง
หากเกิดปั ญหาใดๆ ขึน (เช่น เมือปรากฎสัญญาณแสดงข้อผิดพลาด ได้กลินไหม้ เสียงดัง
ผิดปกติ เครืองปรับอากาศไม่ทาํ ความเย็น หรือมีนํารัว) ในเครืองปรับอากาศ อย่าสัมผัสกับ
เครืองปรับอากาศเอง ให้โยกสวิตช์ของเครืองตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีตําแหน่ง OFF แล้วติดต่อ
ช่างบริการทีมีความชํานาญ การใช้เครืองในสภาพทีมีปัญหาต่อไปอาจทําให้กลไกการทํางาน
ของเครืองเกิดปั ญหาเพิมขึนหรืออาจเกิดไฟฟ้ าดูด หรือปั ญหาอืนๆ ได้
อย่าปรับแต่งตัวเครืองเอง เพราะอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด หรือปั ญหาอืนๆ ได้
เมือจะย้ายตําแหน่ งเครืองปรับอากาศ อย่าย้ายตําแหน่ งด้วยตัวเองให้ตดิ ต่อผูต้ ดิ ตัง หรือช่าง
ทีมีความชํานาญ การย้ายตําแหน่ งทีไม่เหมาะสมอาจทําให้ไฟฟ้ าดูด และ/หรือเกิดไฟไหม้ได้

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

การใช้งานทีแผงสวิ ตช์หน้ าเครือง

วิ ธีการใช้แผงสวิ ตช์หน้ าเครือง
ปุ่ ม POWER ON/OFF
กดปุ่ม POWER จะเป็ นการเปิ ด/ปิ ด หากเปิ ดเครืองปรับอากาศจะทํางานตามค่าทีตังไว้เดิม

ปุ่ ม FAN
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1

5

3

6

4

กดปุ่ม FAN เพือเปลียนความเร็วพัดลม โดยสามารถเปลียนความเร็วได้ ระดับ แบบดังนี

AUTO(FA)

LOW(F1)

MEDIUM(F2)

HIGH(F3)

การทํางานของพัดลมในแบบอัตโนมัติ (FAN AUTO) พัดลมจะทํางาน โดยเปลียนความเร็ว
ของพัดลมตามความแตกต่างของอุณหภูมหิ อ้ งกับอุณหภูมทิ ตัี งไว้

่ ปุ่ ม โดยแบ่งเป็ น
ปุ่ มกด : แผงสวิ ตช์หน้ าเครืองจะมีปมกดอยู
ุ่
1. POWER ON/OFF เมือกดปุ่มจะเป็ นการเปิ ด/ปิ ดการทํางานของเครืองปรับอากาศ
2. FAN เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับระดับความเร็วของพัดลม
3. MODE เมือกดปุ่มจะเป็ นการเลือกโหมดการทํางาน FAN->COOL->DRY
4. TEMP. UP เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูมขิ นึ
5. TEMP. DOWN เมือกดปุ่มจะเป็ นการปรับอุณหภูมลิ ง
6. SWING เมือกดปุ่มใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางาน
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ปุ่ ม MODE

รหัสความผิดพลาด

กดปุ่ม MODE เพือเลือกระบบการทํางานของเครืองปรับอากาศ ดังนี

COOL

DRY

FAN

ปุ่ ม TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ม TEMP. UP หรือ TEMP. DOWN เพือปรับอุณหภูมโิ ดยสามารถตังได้ในช่วง 15-30°C

ปุ่ ม SWING
กดปุ่ม SWING ใบสวิงปรับทิศทางลมจะทํางาน ยกเลิกโดยการกดซําอีกครัง

คุณสมบัติของระบบ
การตังค่าพารามิ เตอร์
หลังจากจ่ายไฟ แผงสวิตช์หน้าเครืองจะรอให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี UPDATE จาก MAINBOARD
- POWER STATUS
- SWING STATUS
- MODE
- SETTING TEMPERATURE
- FAN SPEED
ในขณะกําลัง UPDATE หน้าจอจะกระพริบ
ที 7-SEGMENT ประมาณ นาที

ST

หน่ วยความจํา
ค่าระดับความเร็วพัดลม สถานะการเปิ ด/ปิ ด SWING และค่าอุณหภูม ิ SETTING จะถูกจําที
MAINBOARD แยกกันตาม MODE ดังนันเมือมีการเปลียน MODE ค่า SETTING ข้างต้น
จะถูก UPDATE เป็ นค่าทีเคยถูกตังไว้ใน MODE นันๆ

จอแสดงผลบนแผงสวิตช์หน้าเครืองสามารถแสดงรหัสความผิดพลาด โดยจะกระพริบแสดง
รหัสเป็ นตัวอักษรสลับกับตัวเลข โดยมีรหัสทีแสดงผลได้ดงั นี

E-04
P-10
P-12
P-03
P-04
P-05
P-07
P-20
P-22
F-01
F-02
F-03
F-04
F-06
F-07
F-08
F-12
F-13
F-15
H-01
H-02
H-03
H-04
L-10

: Miss wiring between indoor unit and outdoor unit.
: Overflow was detected.
: Indoor DC fan error.
: Outdoor unit discharge temperature sensor error.
: Case thermostat operation.
: Power supply error.
: Heat sink overheat error.
: High pressure protective operation.
: Outdoor unit fan system error.
: Heat exchanger sensor error (TCJ) error.
: Heat exchanger sensor error (TC) error.
: Heat exchanger sensor error (TA) error.
: Discharge temperature sensor (TD) error.
: TE, TS, TL error.
: Heat exchanger sensor error (TL) error.
: Outside air temperature sensor (TO) error.
: Suction temperature sensor (TS) error.
: Heat sink temperature sensor (TH) error.
: Miss mounting of temperature sensor (TE, TS).
: Compressor break down.
: Compressor lock.
: Outdoor unit current detection.
: Case thermostat operation.
: Outdoor board wrong model.

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
เครืองภายนอก และตัวเครืองภายในอยู่เสมอ อาจทําให้ประสิทธิภาพของตัวเครืองปรับอากาศ
ลดลง มีนํารัวซึม หรือแม้แต่อาจทําให้คอมเพรสเซอร์บกพร่องได้

เปิ ดช่องลมเข้า
โดยถอดสกรู ตัว
ด้วยไขควงแฉก

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

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

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

Carrier Call Center
ศูนย์บริการลูกค้าแคเรียร์
โทร. -

-

