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PRECAUTIONS FOR SAFETY

Read the precautions in 
this manual carefully before 
operating the unit.

This appliance is fi lled with R32.

 ● Keep this manual where the operator can easily fi nd it.
 ● Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
 ● This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light 
industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
 ● The precautions described herein are classifi ed as DANGER, WARNING and 
CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to 
observe all precautions without fail.

 DANGER
 ● 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 fi xed wiring.
 ● The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition 
sources (for example, open fl ames, an operating gas appliance or an operating 
electric heater).
 ● In order to avoid fi re, explosion or injury, do not operate the unit when harmful 
gases (e.g. fl ammable or corrosive) are detected near the unit.

 WARNING
 ● Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
 ● Do not insert your fi nger 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 can be used by children aged from 8 years and above and 
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user 
maintenance shall not be made by children without supervision.
 ● This appliance is not intended for use by person (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.
 ● The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a 
qualifi ed installer or qualifi ed service person. When any of these jobs is to be 
done, ask a qualifi ed installer or qualifi ed service person to do them for you.
 ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.
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PRECAUTIONS FOR SAFETY

 ● Do not use any refrigerant different from the one specifi ed (R32) 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 use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than 
those recommended by the manufacturer.
 ● The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition 
sources (for example: open fl ames, an operating gas appliance or an operating 
electric heater).
 ● Be aware that refrigerants may not contain an odour.
 ● Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the 
appliance to heat, fl ames, sparks, or other sources or ignition. Else, it may 
explode and cause injury or death.
 ● Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored in a room with 
a fl oor area larger than Amin m

2.
How to get Amin m

2 : Amin = (M / (2.5 x 0.22759 x h0))
2

M is the refrigerant charge amount in appliance in kg. h0 is the installation 
height of the appliance in m: 0.6 m for fl oor standing/1.8 m for wall mounted/
1.0 m for window mounted/2.2 m for ceiling mounted. (For these units 
recommend installation height 2.5 m.)

 CAUTION
 ● 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 fi n 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.

EN
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INDOOR UNIT DISPLAY1

PREPARATION BEFORE USE2

AIR FLOW DIRECTION3 

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.

REMOTE CONTROL4

AUTOMATIC OPERATION6

COOLING / FAN ONLY OPERATION5

To automatically select cooling or fan only operation

1. Press  : Select Auto A.

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Press  : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  or Quiet 

1. Press  : Select Cool  or Fan only .

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

 Fan Only: No temperature indication

3. Press  : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED , 
MED+ , HIGH  or Quiet 

DRY OPERATION7

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled 
automatically.

1. Press  : Select Dry .

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note: DRY mode fan speed is set to Auto only.

Hi POWER OPERATION8

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

Press : Start and stop the operation.

1 Press  : Move the louver 
in the desired vertical direction.

2 Press FIX  : Move the 
louver in the desired horizontal 
direction.

3

Press  : For select 
louver swing operation.

Vertical 
(Up-Down) 

Swing

Horizontal 
(Left-Right) 

Swing

Swing off
Up-Down 
Left-Right 

Swing

Pi Pi

PiPi Pi

 ● Vertical (Up-Down) swing

 ● Horizontal (Left-Right) swing

4

Press  to select provided air fl ow direction.

Wide 
center

Wide right

Spot left

Cancel Air 
Flow

Spot right Spot 
center

Wide left

 ● Pressing Indoor unit causes “Pi” sound (receiving tone) and 
“PiPi” sound when AIR FLOW is canceled.

Note:
● Do not move the louver manually by hands or others.
● The louver may automation positioning by some operation mode.

● Display brightness can be adjusted, follow procedure on &.
 Require Wireless LAN connecting adapter which available as accessory.

21

3 4 5

1 Wi-Fi access (White) 
2 ECO (White)
3 PURE (White)
4 Timer (White)
5 Operation mode

- Cool and dry (Blue)
- Fan only (LED off)

1 Infrared signal emitter
2 Memory and Preset button ( )
3 Start/Stop button ( )
4 Mode select button ( )
5 Air fl ow button ( )
6 Plasma Ion button ( )
7 ECO button ( )
8 ECO sleep button ( )
9 Weekly timer ( )

! Temp for Weekly timer ( )

" On timer button ( )

# Set clock button ( )

$ Check button ( )

% Filter reset button ( )

& Temperature button ( )
( Swing louver button ( )
) Fan speed button ( )
~ Set louver Left-Right button ( )
+ Set louver Up-Down button ( )
, High power button ( )
- Power selection/Silent button ( )
. Program ( )
/ Day/Edit button ( )
: Setup button ( )

; Off timer button ( )
< Clear button ( )

= Reset button ( )

Preparing Filters
1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the INSTALLATION MANUAL).

Loading Batteries (when use wireless operation.)
1. Remove the slide cover.
2. Insert 2 new batteries (AAA type) 

following the (+) and (–) positions.

Clock Setup

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

2. Press  or  : adjust the time.

3. Press  : Set the time.

Remote Control Reset

Push  by tip of the pencil or
1. Remove the batteries.

2. Press .
3. Insert the batteries.

01_OM_1126050201_EN.indd   401_OM_1126050201_EN.indd   4 1/12/2563 BE   11:521/12/2563 BE   11:52



ECO OPERATION9

ECO SLEEP OPERATION

PLASMA ION

11

10

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

Press : Start and stop the operation.

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

Capture effi ciency of fl oating impurities in the air is accelerated by plasma ion 
contaminates such as bacteria, odor, smoke, dust and virus are caught and 
deactivated by Plasma lon.

1. When stopping operation.
 ● After press button, automatic cleaning starts 

(TIMER lamp turns on).
* When operating time is 10 minutes 

or less, cleaning function does not operate.

2. When using together with the air conditioning
Air volume and direction setting of air conditioner have priority.

Operation
 ● Operate Plasma lon while air conditioning.

Press the  botton.

Stop
 ● Stop both Plasma lon and air conditioning.

Press the  botton.
 ● Stop only Plasma lon.

Press the  botton.

Note : Plasma lon operation does not remove harmful substances from 
cigarette smoke (carbon monoxide etc.). Open a window occasionally 
for ventilation.

For ECO sleep, automatically control air fl ow and automatically turn OFF 
(Except in DRY mode).

1. Press  : Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.
2. Press  to cancel the comfort sleep operation.

Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically 
1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).

POWER-SELECTION AND SILENT 
OPERATION (OUTDOOR UNIT)12

Power-Selection ( )
This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical 
appliances. It limits the maximum current and power consumption to 100%, 
75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower 
percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

Note:
 ● When the level is selected, POWER-SEL level fl ashes on remote LCD 

display for 3 seconds.
In case of 75% and 50% level, number “75” or “50” also fl ashes for 
2 seconds.

 ● Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the 
maximum current, inadequate cooling capacity may occur.

Silent Operation ( )
Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood 
will have a tight sleep in nighttime. By this feature, the cooling capacity will 
be optimized to deliver such silent experience. The silent operation can be 
selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).
There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2

Silent 1:
Though operating silently, the Cooling capacity is still prioritized to ensure 
having suffi cient comfort inside the room.
This setting is a perfect balance between the Cooling capacity and the Sound 
level of outdoor unit.

TIMER OPERATION13

Set the timer when the air conditioner is operating.

Setting the ON Timer Setting the OFF Timer

1 Press  : Set the desired
ON timer.

Press  : Set the desired 
OFF timer.

2 Press  : Set the timer. Press  : Set the timer.

3 Press  : Cancel the timer. Press  : Cancel the timer.

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.

PRESET OPERATION14

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  for 3 seconds to memorize the setting.
The P mark displays.

3. Press  : Operate the preset operation.

DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT15

To decrease the display lamp brightness or turn it off.

1. Press and hold  for 3 seconds until brightness level ( , , 
 or ) is shown on remote control LCD then release the button.

2. Press Rise or 
Decrease

 to adjust brightness in 4 levels.

Remote control 
LCD Operation display Brightness

 
Lamp illuminates full brightness.

100%

Lamp illuminates 50% brightness.

50%

Lamp illuminates 50% brightness and the 
operation lamp is turned off.

50%

All lamps are turned off.
All turned off

● In the examples of  and , the lamp illuminates for 5 seconds before 
going off.

Silent 2:
Compromising the Cooling capacity to the Sound level in any circumstance 
where the outdoor unit’s sound level is highly prioritized.
This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor 
unit by 4 dB(A).

Note: 
 ● While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may 

occur.

Power-Selection and Silent Operation (Outdoor Unit)

[100%] [75%] [50%]

SILENT#2 SILENT#1

or

EN
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SELF CLEANING OPERATION 
(COOL AND DRY OPERATION ONLY)17

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.

2. To stop the unit immediately, press the  more 2 times 
within 30 seconds.

TEMPORARY OPERATION18
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.

REMOTE CONTROL A-B SELECTION19
To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air 
conditioners are installed nearly.
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.
3. Push and hold  button on the Remote Control by the tip of the 

pencil. “00” will be shown on the display. (Picture 1)
4. Press  during pushing . “B” will show on the display and 

“00” will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote 
Control B is memorized. (Picture 2)

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.

OPERATION AND PERFORMANCE20
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.

Operation
Outdoor Temperature Room Temperature

Cooling –10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Dry –10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

 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 filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

MAINTENANCE21

How to set WEEKLY TIMER

1. Press  to enter WEEKLY TIMER setting.

 

Blink

2. Press  to select desired day in sequence.
 The sequence of day symbol appears on the LCD.

     

SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA
WEEKLY SUMO 
TUWETHFRSA 

(All day)

3. Press  to select the program number.
 ● The program 1 is ready for setting while  is 

pressed PG-1 appears on the LCD.
 ● Press  to change the program number in 

the sequence program 1 to program 4.

 

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4      

4. Press  or  to select the desired time.
 ● The time can be set between 0:00 and 23:50 in 

10 minute intervals.
 ● Press and hold the button to change setting time 

for 1 hr.
 ● Only one of ON or OFF timer can be set on each 

program.

 ON timer display OFF timer display*

* OFF timer is used to stop the air conditioner only.
The display does not show Operation mode, 
Temperature, Fan speed and others.

WEEKLY TIMER OPERATION23

1 2

The unit does not operate. Cooling or Heating is abnormally low.

 ● 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.

 ● The fi lters 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.
 ● POWER SELECTION function is 

set 75% or 50% (This function is 
depend on remote controller).

TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)22

AUTO RESTART FUNCTION SETTING16

This product is designed so that, after a power failure, it can restart 
automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information
The product is shipped with Auto Restart function in the ON position.
Turn it OFF if this function is not required.

How to turn OFF the Auto Restart Function
● Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds 

(3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function
● Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds 

(3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 5 seconds).

Note: 1. In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION 
does not activate.

2. Default setting of AUTO RESTART OPERATION is ON.
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5. Press  to select desired operation.

 

6. Press  or  to select desired 
temperature.
 ● The temperature can be set between 17°C and 

30°C.
7. Press  to select the desired fan speed.
8. Add operations, if required.

 ● Press  to use ECO operation.
 ● Press  to use Hi POWER operation.
 ● Press  to use Silent operation.

9. Adding or editing the program.
The program can be set to perform on all the 
required days until  is pressed to confi rm 
the setting 10. If adding or editing a program is 
required, please repeat steps 2 - 8 before setting 
confi rmation.

10.  After adding or editing, press  to confi rm 
the setting*.

Operating Mode

Weekly timer running
Next program

Timer ON or OFF

Next operation 
time

Operating Temperature 
and Fan speed

Display after 
pressing SET 
button

* Point remote control at air conditioner receiving 
module then, press SET button until you hear the 
“PiPi” sound. This means the setting operation has 
been completed. As the air conditioner is receiving 
the signal, you will hear separate “Pi” sounds 
corresponding to the number of days in the selected 
setting.
An incomplete setting is indicated if the TIMER lamp 
is blinking. Press  twice.

Notes :
1. Place the remote control where the indoor unit can receive the signal. 

This will increase the accuracy of the timing between the remote control and 
the air conditioning unit.

2. The ON/OFF timer can be set during the WEEKLY TIMER operation. In this 
situation, the air conditioner will fi rst follow the normal timer until it is complete; 
then, it will return to the WEEKLY TIMER function.

3. During WEEKLY TIMER operation, all of operation such as MODE, TEMP, 
FAN, Hi POWER, ECO and etc., can be adjusted but when the clock reaches 
the program setting, the operation will return to the set items in the program.

4. When the remote control is sending a signal to the air conditioner, avoid 
interference from objects that can block the signal.

Edit Weekly timer program

To edit the program after confi rming the weekly timer 
setting, follow steps 1 - 3 below.

1. Press .
 ● The day of the week and the program number of 

the current day will be displayed.

2. Press  to select the day of the week and 
press  to select program number to be 
confi rmed.
 ● Resetting the operation.

3. Press  to exit confi rming mode.

Deactivating WEEKLY TIMER operation

Press  while “WEEKLY” is displayed on the 
LCD.

 ●  The “WEEKLY” indicator will disappear from the 
LCD. However, the program will remain in the 
remote control.

 ● The TIMER lamp goes off.
 ●  To reactivate the WEEKLY TIMER operation again, 

press  again, LCD shows the next program. 
The program, after reactivation, is related to the 
clock time.

To delete programs

The individual program

1. Press .
 ● The day of the week and the program number 

is displayed.
 ● Select the day to delete the program.

2. Press  to select the program number to be 
deleted.

3. Press .
 ● ON or OFF timer will be cleared and the LCD 

will blink.
4. Press  to delete the program.

 ● Press  while the LCD is blinking.
The program has now been deleted.

All programs

1. Press .
 ● The day of the week and the program number 

will be displayed.
2. Press  and hold for 3 seconds.

 ● All programs will be deleted and LCD displays 
current operation.

Notes :
Make sure the remote control receiving module 
on the air conditioner receives the signal from the 
remote control.

EN
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ขอควรระวังเพอความปลอดภัย

โปรดอานขอควรระวังในคูมือนี้
อยางละเอียดกอนการใชงาน

อุปกรณนี้เติมดวยสารทําความเย็น 
R32

• โปรดเก็บคูมือฉบับนี้ไวในที่ๆ ผูใชงานสามารถหาไดโดยงาย
• โปรดอานขอควรระวังในคูมือนี้อยางละเอียดกอนการใชงาน
• อุปกรณนี้จะตองใชโดยผูเช่ียวชาญหรือผูไดรับการอบรมกับทางรานคาแลว 
ทั้งในอุตสาหกรรมและฟารม หรือเพอการพาณิชยโดยผูใชทั่วไป

• คําอธิบาย ณ ที่นี้ ถือวาเปน คําเตือน ขอควรปฎิบัติ และขอควรระวัง เพ่ือไมใหเกิดอันตราย
โดยคําอธิบายมีขอมูลสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดอานคําเตือน
ทั้งหมดครบถวนแลว

 อันตราย
• หามประกอบ, ซอมแซม, เปด หรือถอดฝาครอบ อาจทําใหไดรับอันตรายจากแรงเคล่ือน
ไฟฟาสูง กรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหรือผูชํานาญงานในการประกอบการดังกลาว

• การปดเคร่ืองปรับอากาศไมไดเปนการปองกันไฟฟาช็อตซึ่งอาจเกิดข้ึนได
• ควรติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศตามขอกําหนดการเดินสายไฟ
• วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจายไฟหลักท่ีมีระยะหางหนาสัมผัสของข้ัวตอทุกข้ัว อยางนอย 

3 มม. ตองใชรวมในการเดินสายแบบตายตัว
• จะตองเก็บอปุกรณไวในหองที่ไมมีองคประกอบใหเกิดไฟ (เชน เปลวไฟ อุปกรณที่ใชกาซ 
หรือเครองทําความรอน)

• เพ่ือหลีกเล่ียงไมใหเกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใชเคร่ืองใหหางจากกาซท่ี
เปนอันตราย (กาซไวไฟ หรือกาซพิษ) หรือวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ

 คําเตือน
• อยาใหรางกายรับลมเย็นหรือรอนโดยตรงจากเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลานาน
• อยานํานิ้วหรือสิ่งของเขาไปในชองลมเขาหรือลมออก
• เมื่อเกิดความผิดปกติข้ึน (มีกล่ินไหม ฯลฯ) ใหหยุดใชเคร่ืองปรับอากาศและหยุดการเช่ือม
ตอกับกระแสไฟฟา และปดอุปกรณตัดวงจร

• เด็กท่ีมีอายุตั้งแต 8 ปข้ึนไป และบุคคลที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพจิตใจไมปกติ 
หรือขาดความรูและประสบการณสามารถใชเครองปรับอากาศนี้ได แตตองมีการควบคุม
ดูแลหรือไดรับคําแนะนําเก่ียวกับการใชงานอุปกรณในวิธีที่ปลอดภัย และเขาใจถึงอันตราย
ที่อาจเกิดข้ึน ไมควรปลอยใหเด็กเลน เครองปรับอากาศ ไมควรใหเด็กเปนผูทําความ
สะอาดและบํารุงรักษาโดยท่ีไมมีการควบคุมดูแล

• อุปกรณนี้สรางข้ึนมาเพื่อใหคนทั่วไป (รวมท้ังเด็ก) ไดใช แมวาจะมีความไมสมบูรณทาง
รางกาย การรับรู และทางจิต หรือไมมีประสบการณและความรู ยกเวนวาบุคคลผูนั้น 
อยูในความควบคุมดูแลในการใชเครองโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคล
เหลานี้โดยตรง
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ขอควรระวังเพอความปลอดภัย

• เคร่ืองปรับอากาศนี้ตองไดรับการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม และ เคล่ือนยายโดยผูติด
ตั้งชํานาญการ หรือ ผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใดๆ ที่เก่ียวของกับเคร่ือง
ปรับอากาศนี้ ใหถามผูติดตั้ง หรือผูใหบริการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ใหดําเนินการตอไป

• เด็กจะตองอยูในความควบคุม เพ่ือใหแนใจวาเคร่ืองปรับอากาศนี้จะไมกอใหเกิดอันตราย
กับเด็ก

• หามใชสารทําความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว (R32) โดยการเติมหรือการใชแทนที่ 
ไมอยางนั้นอาจเกิดความดันผิดปกติในสวนของวงจรการทําระบบความเย็น ซ่ึงอาจทําให
เครองไมสามารถทํางานได หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บตอรางกายและทรัพยสิน

• หามใชวิธีการเรงการละลายน้ําแข็งหรือวิธีการกําจัดนํ้าแข็ง อื่นๆ นอกเหนือจากคําแนะนํา
โดยผูผลิต

• จะตองเก็บอุปกรณไวในหองที่ไมมีองคประกอบใหเกิดไฟ (เชน เปลวไฟ อุปกรณที่ใชกาซ 
หรือเครองทําความรอน)

• โปรดทราบวาปกตินํ้ายาทําความเย็นจะไมมีกล่ิน
• หามแทงหรือทุบเพราะวาในอุปกรณนี้มีความดันอยู ไมใหอุปกรณนี้อยูใกลความรอน 
เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหลงกําเนิดการเผาไหมอนๆ มิอยางนั้นอุปกรณอาจเกิดการ
ระเบิดและทําใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต

• เคร่ืองใชไฟฟาและทอทําความเย็น ควรจะไดรับการติดตั้งและเก็บไวในหองที่มีพ้ืนที่ขนาด
ใหญกวา A

min
 m2

วิธีการคํานวณ A
min

 m2 : A
min

 = (M / (2.5 x 0.22759 x h
0
))2

M หมายถึง ปริมาณสารทําความเย็น หนวยเปนกิโลกรัม h
0
 หมายถึง ความสูงในการติด

ตั้งของเครองปรับอากาศ: หนวยเปนเมตร 0.6 เมตร สําหรับการติดตั้งบนพื้น หรือ 
1.8 เมตร/สําหรับการติดตั้งบนผนัง กําแพง หรือ 1.0 เมตร สําหรับการติดตั้งบนหนาตาง 
หรือ 2.2 เมตร สําหรับการติดตั้งบนเพดาน (สําหรับอุปกรณนี้ใหติดตั้งที่ความสูง 2.5 เมตร)

 ข้อควรระวัง
• หามลางอุปกรณดวยน้ํา เพราะอาจทําใหไฟฟาช็อต
• หามใชเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือจุดประสงคอื่นเชนการถนอมอาหาร และเล้ียงสัตว
• หามเหยียบหรือวางส่ิงของตางๆ บนอุปกรณทั้งภายในและภายนอก อาจกอใหเกิดการบาด
เจ็บหรืออุปกรณเสียหาย

• หามสัมผัสครีบอลูมิเนียมเพราะอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
• กอนการทําความสะอาด ใหปดสวิตชหลักและปดอุปกรณตัดตอวงจร
• เมื่อไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน ใหปดสวิตชหลักและปดอุปกรณตัดตอวงจร
• แนะนําวาใหบํารุงรักษาอุปกรณนี้โดยผูเช่ียวชาญเม่ือใชงานมาเปนระยะเวลานาน
• ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการไมอานขอมูลโดยละเอียด
จากคูมือนี้
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การเตรียมแผนกรอง
1 เปดชองลมเขา แลวถอดแผนกรองอากาศออก
2 ประกอบแผนกรอง (ดูรายละเอียดที่คูมือการติดตั้ง)

การใสแบตเตอร่ี (เมอใชงานแบบไรสาย)
1 ถอดฝาครอบแบบเลอนออก
2 ใสแบตเตอรี่ใหม 2 กอน (ขนาด AAA) ใหถูกข้ัวท้ัง

ข้ัวบวก (+) และข้ัวลบ (-)

การต้ังนาฬกา

1 ใชปลายดินสอกด 
หากไฟแสดงการต้ังเวลากะพริบ ไปยังข้ันตอนที่ 2

2 กดปุ่ม  หรือ  : ปรับเวลา

3 กดปุ่ม  : ตั้งเวลา

การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

กดปุ่ม  โดยใช้ปลายดินสอหรือ

1 ถอดแบตเตอรี่

2 กดปุ่ม 

3 ใสแบตเตอรี่

หนาจอแสดงผลของตัวเครองภายในหอง1

การเตรียมการกอนใชงาน2

ทิศทางการไหลของอากาศ3 

หมายเหตุ:
• รีโมทคอนโทรลที่เตรียมมาพรอมกับเคร่ืองปรับอากาศนี้เปนแบบไรสายซ่ึงสามารถปรับ

เปล่ียนใหเปนแบบใชสายควบคุมเคร่ืองปรับอากาศได โดยหากตองการปรับเปล่ียนเปน
แบบใชสายควบคุมสามารถดูวิธีการและข้ันตอนไดในหัวขอ “วิธีการเช่ือมตอรีโมทคอนโทรล
สําหรับการใชงานผานสาย” ของคูมือการติดตั้ง

• ในการใชงานผานสายนั้นรีโมทคอนโทรลจะกลับสูคาเร่ิมตน (การต้ังคาความจํา, การต้ังเวลา
เปดและปดเคร่ืองลวงหนารวมถึงนาฬกาจะกลับสูคาเร่ิมตน) เมื่อผูใชงานตัดแหลงจายไฟ
ของเคร่ืองปรบัอากาศ

การทํางานของรีโมทคอนโทรล4

ระบบอัตโนมัติ6

ระบบทําความเย็น / พัดลมอยางเดียว5

เลือกระบบการทํางานโดยอัตโนมัติระหว่างการทําความเย็น หรือพัดลมอย่างเดียว

1 กดปุ่ม  : การเลือก Auto A.

2 กดปุ่ม  : ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ อุณหภูมิตํ่าสุดในระบบทําความเย็น 17°C, 
อุณหภูมิสูงสุดในระบบทําความเย็น 30°C

3 กดปุ่ม  : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , 
HIGH  หรือ Quiet 

1 กดปุ่ม  : เลือกความเย็น  หรือพัดลมเท่านั้น .

2 กดปุ่ม  : ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ อุณหภูมิตํ่าสุดในระบบทําความเย็น 17°C, 

อุณหภูมิสูงสุดในระบบทําความเย็น 30°C

 พัดลมเท่านั้น ไม่มีการแสดงอุณหภูมิ

3 กดปุ่ม  : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , 

HIGH  หรือ Quiet 

ระบบลดความช้ืน7
ในการลดความช้ืน จะมีการควบคุมสมรรถนะในการทําความเย็นโดยอัตโนมัติ

1 กดปุ่ม  : เลือกระบบลดความช้ืน 

2 กดปุ่ม  : ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ อุณหภูมิตํ่าสุดในระบบทําความเย็น 17°C, 

อุณหภูมิสูงสุดในระบบทําความเย็น 30°C

หมายเหตุ: ในระบบลดความช้ืน ความเร็วของพัดลมจะตั้งค่าเป็นระบบ Auto เท่านั้น

ระบบไฮเพาเวอร8

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองโดยอัตโนมัติเพอใหกระแสลมพัดเย็นและแรงข้ึน 
(ยกเวนใน ระบบ DRY และ FAN ONLY)

กดปุ่ม : เร่ิมและหยุดการทํางาน

1
กดปุ่ม  : ปรับบานเกล็ดใน

ทิศทางการไหลของอากาศในแนวต้ังตาม

ต้องการ

2
กดปุ่ม FIX  : ปรับบานเกล็ดใน

ทิศทางการไหลของอากาศในแนวนอน

ตามต้องการ

3

กดปุ่ม  : สําหรับเลือกระบบ

การส่ายบานเกล็ด

ส่ายแนวต้ัง 
(ข้ึน-ลง)

ส่ายแนวนอน 
(ซ้าย-ขวา)

ปิดการส่าย ข้ึน-ลง ส่าย
ซ้าย-ขวา

ปิ๊บ ปิ๊บ

ปิ๊บปิ๊บ ปิ๊บ

• ส่ายแนวต้ัง (ข้ึน-ลง)

• ส่ายแนวนอน (ซ้าย-ขวา)

4

กด  เพ่ือที่จะเลือกทิศทางของลม

แผกวางตรงกลาง แผกวางไปทางขวา

เปนจดุ ทางดานซาย

ยกเลิกการเลือก
ทศิทางของลม

เปนจดุ ทางดานขวา เปนจดุ ตรงกลาง

แผกวางไปทางซาย

• กดท่ีตัวเคร่ืองภายในจะได้ยินเสียง “ปิ๊บ” (เสียงตอบรับ) และเสียง “ปิ๊บ ปิ๊บ” 
จะดังข้ึนเมื่อยกเลิกการปรับทิศทางของลม 

หมายเหตุ:

• อยาปรับบานเกล็ดดวยมือหรือสื่งของอื่นๆ
• บานเกล็ดอาจปรับตําแหนงเองในบางโหมดการทํางาน

 ● ความสวางของหนาจอสามารถปรับได ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ &
 สามารถใชงานไดโดยการติดตั้งอุปกรณเสริม Wireless LAN connecting adapter

21

3 4 5

1 การเชอมตอ Wi-Fi (สีขาว) 
2 โหมด ECO (สีขาว)

3 โหมด PURE (สีขาว)
4 ตั้งเวลา Timer (สีขาว)
5 โหมดการทํางาน

- ทําความเย็น และ ลดความชื้น (สีนํ้าเงิน)
- พัดลมเพียงอยางเดียว (ไมแสดง)

1 ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด
2 ปุมตั้งความจําและต้ังเครองลวงหนา (      )
3 ปุมเปด/ปด (      )
4 ปุมเลือกการทํางาน (     )
5 ทิศทางการไหลของอากาศ (      )
6 ปุมพลาสมาไอออน (      )
7 ปุมประหยัดพลังงาน (      )
8 ECO ปุม sleep (     )
9 ตั้งเวลาแบบสัปดาห (      )

! อุณหภูมิสําหรับการต้ังเวลาแบบสัปดาห (   )

" ปุมตั้งเวลาเปด (   )

# ปุมตั้งนาฬกาใหม (     )
$ ปุมตรวจสอบ (     )
% ปุมตั้งคากรองอากาศใหม (    )

& ปุมปรับอุณหภูมิ (      )
( ปุมสายบานเกล็ด (     )
) ปุมความเร็วพัดลม (     )
~ ปุมตั้งบานเกล็ดซาย-ขวา (      )
+ ปุมตั้งบานเกล็ดข้ึน-ลง (      )
, ปุมไฮเพาเวอร (     )
- ปุมการเลือกใชพลังงาน/ปุมควบคุมเสียง (      )
. โปรแกรม (      )
/ วัน/ปุมแกไข (      )
: ปุมตั้งคา (    )

; ปุมตั้งเวลาปด (   )
< ปุมยกเลิก (    )

= ปุม Reset (    )
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ระบบประหยัดพลังงาน9

ระบบหลับสบาย11

พลาสมาไอออน10

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองโดยอัตโนมัติเพอประหยัดพลังงาน 
(ยกเวนใน ระบบ DRY และ FAN ONLY)

กดปุ่ม : เร่ิมและหยุดการทํางาน

หมายเหตุ: ในระบบทําความเย็น ; อุณหภูมิที่ตั้งจะเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระบบทําความเย็น 
1 องศา/1-2 ช่ัวโมง (เพ่ิมสูงสุด 2 องศา)

เพ่ิมประสิทธิภาพในการดักจับส่ิงสกปรกในอากาศโดยพลาสมาไอออน ส่ิงปนเปอนเชนแบคทีเรีย 
กล่ิน ควัน ฝุน และ ไวรัส จะถูกดักจับและทําการยับยั้งดวยพลาสมาไอออน

1 การเร่ิมทํางาน ขณะท่ีเครองปรับอากาศปดอยู
• หลังจากกดปุม การทําความสะอาดอัตโนมัติ

จะเร่ิมการทํางาน (ไฟ TIMER จะสวางข้ึน)
เมอเวลาการทํางานผานไป 10 นาที หรือ นอยกวานั้น 
ฟงกช่ันทําความสะอาดจะไมทํางาน

2 เมอใชรวมกันกับเครองปรบัอากาศ
ระดับของความเย็นและการต้ังคาทิศทางของเครองปรับอากาศนั้นมีความสําคัญ

การเร่ิมการทํางาน
• เร่ิมการทํางานของพลาสมาไอออนในขณะที่เคร่ืองปรับอากาศกําลังทํางาน

กด  ปุ่ม
การหยุดการทํางาน

• การหยุดการทํางานของพลาสมาไอออนและเคร่ืองปรับอากาศ

กด  ปุ่ม
• การทําหยุดการทํางานเฉพาะพลาสมาไอออน

กด  ปุ่ม

หมายเหตุ: การทํางานของพลาสมาไอออนไมสามารถกําจัดสารที่เปนอันตรายจากควันบุหร่ีได 
(คารบอนมอนอกไซด หรืออนๆ) เปดหนาตางเปนคร้ังคราวเพอระบายอากาศ

เพอการนอนหลับที่สบาย ระบบน้ีจะควบคุมกระแสลมโดยอัตโนมัติและปดระบบเองอัตโนมัติ 

(ไมสามารถใชไดในระบบลดความช้ืน)

1 กดปุ่ม  : เลือก 1, 3, 5 หรือ 9 ช่ัวโมงสําหรับการต้ังเวลาปิด

2 กดปุ่ม  เพ่ือยกเลิกระบบหลับสบาย

หมายเหตุ: ในระบบทําความเย็น ; อุณหภูมิที่ตั้งจะเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติ ในระบบทําความเย็น 

1 องศา/1-2 ช่ัวโมง (เพ่ิมสูงสุด 2 องศา)

การเลือกใชระดับพลังงานและการทํางานไรเสียง 
(เครองภายนอกอาคาร)
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การเลือกใช้พลังงาน ( )

เลือกใชฟงกช่ันนี้เมอมีการใชตัวตัดวงจรไฟฟารวมกับเครองใชไฟฟาอนๆ โดยฟงกช่ันนี้จะจํากัด

กระแสไฟฟาและอัตรา การใชพลังงานสูงสุดไวที่ 100%, 75% หรือ 50% ดวยโหมด 

POWER-SELECTION โดยที่คาเปอรเซ็นตยิ่งนอยลง การประหยัดพลังงานยิ่งเพ่ิมขึ้น รวมถึงชวย

ยืดอายุการใชงานคอมเพรสเซอรใหนานข้ึน

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือกระดับที่ตองการ POWER-SEL จะกระพริบบนหนาจอ LCD ของรีโมทคอนโทรล 

นาน 3 วินาท ีในกรณีทีเ่ลือกระดับ 75% และ 50% หมายเลข “75 ” หรือ “50” จะกระพริบ
นาน 2 วินาที

• เน่ืองจากการเลือกระดับการใชพลังงานดังกลาว ทําหนาที่จํากัดกระแสไฟฟาสูงสุด จึงอาจ

สงผลใหความสามารถในการทําความเย็นไมเพียงพอ

โหมดการทํางานไร้เสียง ( )

การทําใหเครองสวนท่ีอยูนอกอาคารทํางานโดยไรเสียงรบกวน เพอใหคุณและเพอนบานสามารถ
หลับสนิทในตลอดคืนดวยวิธีนี้เครองจะทําความรอนดวยประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากเสียง

รบกวน ผูใชสามารถเลือกโหมดการทํางานไรเสียงได 2 ระบบ

(โหมดการทํางานไรเสียง 1 และโหมดการทํางานไรเสียง 2)
ข้ันตอนในการตั้งคาการทํางาน: ระดับมาตรฐาน > โหมดการทํางานไรเสียง 1 > โหมดการทํางาน
ไรเสียง 2

โหมดการทํางานไรเสียง 1:

แมจะทํางานโดยไรเสียง สมรรถนะการทําความรอน (หรือทําความเย็น) ยังเปนฟงกช่ันหลักในการ
ทํางานเพอรักษาระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคาร
การต้ังโปรแกรมรักษาสมดุลระหวางสมรรถนะการทําความรอน (หรือทําความเย็น) และระดับเสียง
ภายนอกอาคาร

โหมดการทํางานไรเสียง 2:

ลดสมรรถนะการทําความรอน (หรือทําความเย็น) เพอลดระดับเสียงในกรณีที่ผูใชใหความสําคัญ
กับระดับเสียงนอกอาคารเปนหลักการต้ังโปรแกรมน้ีมีวัตถุประสงคเพอลดระดับเสียงของเครอง
ภายนอกอาคารลง

ระบบตั้งเวลา13
ตั้งเวลาท่ีจะใหเครองปรับอากาศทํางาน

การต้ังเวลาเปิด (ON) การต้ังเวลาปิด (OFF)

1 กดปุ่ม  : ตั้งเวลาเปิดที่ต้องการ กดปุ่ม  : ตั้งเวลาปิดที่ต้องการ

2 กดปุ่ม  : ตั้งเวลา กดปุ่ม  : ตั้งเวลา

3 กดปุ่ม  : ยกเลิกการต้ังเวลา กดปุ่ม  : ยกเลิกการต้ังเวลา

หมายเหตุ:
• เก็บรีโมทคอนโทรลไวในที่ที่สามารถสงสัญญาณไปยังตัวเคร่ืองภายในได มิฉะน้ันอาจเกิด

การยืดเวลาออกไปถึง 15 นาที
• การต้ังเวลาจะถูกบันทึกไวเพ่ือใชงานในสภาวะเดียวกันในคร้ังตอไป

การต้ังลวงหนา14
ตั้งคาระบบการทํางานที่ตองการสําหรับใชในคร้ังตอไป การต้ังคาจะถูกบันทึกในเครองสําหรับ

การใชงานในคร้ังตอไป (ยกเวนทิศทางการไหลของอากาศ)

1 เลือกการทํางานที่ตองการ

2 กดปุ่ม  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพ่ือบันทึกการต้ังค่าเคร่ืองหมาย P 

จะปรากฏ

3 กดปุ่ม  : ระบบท่ีตั้งไว้เร่ิมทํางาน

การปรับความสวางของไฟหนาจอแสดงการทํางาน15

การลดความสวางของหลอดไฟหนา หรือปดไฟหนาจอ

1 กดปุม   คางไวประมาณ 3 วินาที จนระดับความสวาง (  ,  ,   หรือ 
 ) จะปรากฎบนหนาจอ LCD ของรีโมทคอนโทรล แลวหยุดกดปุมดังกลาว

2 กด เพ่ิม            หรือ 
ลด

           เพอปรับความสวางไดถึง 4 ระดับ

หนาจอ
 LCD ของ

รีโมทคอนโทรล
หนาจอแสดงการทํางาน ความสวาง

 
ไฟแสดงการทํางานสวางสูงสุด

100%

ไฟแสดงการทํางานสวาง 50%

50%

ไฟแสดงการทํางานสวาง 50% และไฟแสดงการทํางาน
จะดับลง

50%

ไฟท้ังหมดดับลง
ดับลงทั้งหมด

• ในตัวอยางของ  และ  ไฟแสดงการทํางานสวางข้ึน 5 วินาที กอนที่จะดับ

หมายเหตุ: 

• ขณะทํางานในโหมดไรเสียง สมรรถนะการทําความรอน (หรือทําความเย็น) อาจลดลง

การเลือกใชระดับพลังงานและการทํางานไรเสียง (เครองนอกอาคาร)

[100%] [75%] [50%]

SILENT#2 SILENT#1

หรือ
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ระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ (สําหรับระบบทําความเย็น
และระบบลดความชื้นเทานั้น)
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ปองกันกล่ินเหม็นที่เกิดจากความอับช้ืนในตัวเครองภายใน

1. หากกดปุ่ม  หนึ่งคร้ังขณะท่ีอยู่ในระบบ “ทําความเย็น” หรือ “ลด
ความช้ืน” พัดลมจะทํางานต่อไปอีก 30 นาทีและจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ ทําให้สามารถลด

ความช้ืนในตัวเคร่ืองภายในได้

2. หากต้องการหยุดการทํางานของระบบ กดปุ่ม  มากกว่า 2 คร้ังภายใน 

30 วินาที

ระบบทํางานชั่วคราว18

ในกรณีที่วางรีโมทคอนโทรลผิดที่หรือแบตเตอรี่หมด
• กดปุม RESET เพ่ือเปดหรือปดเคร่ืองปรับอากาศ โดยไมตอง

ใชรีโมทคอนโทรล
• โหมดการทํางานตั้งไวที่ระบบ AUTOMATIC อุณหภูมิที่ตั้งลวง

หนาอยูที่ 24°C สวนพัดลมจะทํางานที่ความเร็วอัตโนมัติ

การเลือกรีโมทคอนโทรล A-B19
แยกใชงานรีโมทคอนโทรล สําหรับตัวเครองภายในแตละเครองในกรณีที่มีเครองปรับอากาศสอง
เครองติดตั้งใกลๆ กัน

การต้ังคารีโมทคอนโทรล B
1. กดปุม RESET บนตัวเครองภายในเพอเปดเครองปรับอากาศ
2. ช้ีรีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครองภายใน
3. กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้โดยใช้ปลายของ ดินสอ “00” จะแสดงข้ึนบนจอ

รีโมทคอนโทรล (รูป )

4. กดปุ่ม  ในขณะท่ีกดปุ่ม  ค้างไว้ สัญลักษณ์ “B” จะแสดงข้ึนบนหน้า
จอและข้อความ “00” จะหายไป และเคร่ืองปรับอากาศจะปิดการทํางาน พร้อมทั้งบันทึก
รีโมทคอนโทรล B ไว้ในหน่วยความจํา (รูป )

หมายเหตุ: 1. ทําตามขั้นตอนดานบนเพอตั้งคารีโมทคอนโทรลเปนรีโมทคอนโทรล A

  2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดง “A” ข้ึนบนจอ

  3. คาตั้งจากโรงงานสําหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

1 2

การทํางานและสมรรถนะ20

1.  ระบบการคุมครองสามนาที: ปองกันตัวเครองไมใหทํางานเปนเวลา 3 นาที เมอเครองเร่ิม
ทํางานใหมทันทีหรือเมอเปดเครอง

2.  เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดข้ึนขณะทํางาน ซ่ึงเปนเรองปกติเพราะเสียงดังกลาวอาจเกิดข้ึนเพราะ
การขยายตัว/หดตัวของพลาสติก

สภาวะการทํางานของเครองปรับอากาศ

อุณหภูมิ
ระบบ

อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิหอง

การทําความเย็น –10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

การลดความช้ืน –10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

 ปิดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟ้าเป็นอันดับแรก

ตัวเครองภายในและรีโมทคอนโทรล

 ● ทําความสะอาดตัวเคร่ืองภายในและรีโมทคอนโทรลดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ

 ● หามใชนํ้ามันเบนซิน, ทินเนอร, ผงขัดเงา หรือนํ้ายากําจัดฝุนที่เปนสารเคมี
แผนกรองอากาศ
ทําความสะอาดแผนกรองทุกๆ 2 สัปดาห

1. เปดหนากากดานหนา (ชองลมเขา)
2. ถอดแผนกรองอากาศออก
3. ดูดฝุนหรือลางแผนกรองดวยน้ํา และปลอยทิ้งไวใหแหง
4. ประกอบแผนกรองอากาศเขาที่และปดหนากากดานหนา

การบํารุงรักษา21

วิธีการต้ังคานาฬกาจับเวลาแบบสัปดาห

1 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะตั้งค่านาฬิกาจับเวลาแบบสัปดาห์

 

กระพริบ

2 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะเลือกวันที่ต้องการตามลําดับ

 ลําดับของวัน จะมีสัญลักษณแสดงบนหนาจอ LCD

     

SU  MO  TU  WE  TH  FR  SA
รายสัปดาห วันอาทิตย 
วันจันทร วันอังคาร 
วันพุธ วันพฤหัสบดี 

วันศุกร วันเสาร (ทุกวัน)

3 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะเลือกหมายเลขโปรแกรม
• โปรแกรมท่ี 1 พร้อมสําหรับการต้ังค่าในขณะท่ี  กด 

สัญลักษณ์ PG-1 จะปรากฎบนหน้าจอ LCD
• กดปุ่ม  เพ่ือที่จะเปล่ียนหมายเลขโปรแกรมตามลําดับ

จากโปรแกรมท่ี 1 ไปโปรแกรมท่ี 4

 

PG-1
PG-  2
PG-    3
PG-      4      

4 กดปุ่ม  หรือ  เพ่ือที่จะเลือกเวลาท่ีต้องการ
• เวลาท่ีสามารถต้ังคาไดจะอยูระหวาง 0:00 และ 23:50 เปนชวง

เวลา 10 นาที
• กดปุมคางไวเพ่ือที่จะเปล่ียนการต้ังคาเวลาเปน 1 ช่ัวโมง
• มีเพียงหนึ่งคา ไมวาจะเปน ปด หรือ เปดนาฬกาจับเวลาท่ี

สามารถต้ังคาไดในแตละโปรแกรม

 แสดงการเปดนาฬกาจับเวลา แสดงการปดนาฬกาจับเวลา

การทํางานของนาฬิกาจับเวลาแบบสัปดาห์23

ตัวเครองไมทํางาน การทําความเย็นมีประสิทธิภาพต่ํา

• สวิตชหลักปดอยู
• เคร่ืองตัดกระแสไฟฟาทํางานเพ่ือตัด
การจายไฟ

• ไฟตก
• ตั้งเวลาเปด (ON)

• แผนกรองเต็มไปดวยฝุน
• ตั้งอุณหภูมิไมถูกตอง
• หนาตางหรือประตูเปดอยู
• ชองลมเขาหรือชองลมออกของตัวเคร่ือง
ภายนอกถูกกีดขวาง

• ความเร็วพัดลมตํ่าเกินไป
• เคร่ืองปรับอากาศอยูในระบบ FAN หรือ DRY
• การเลือกฟงกชัน POWER SELECTION 

ตั้งคาไวที่ 75% หรือ 50% (ฟงกชันการ
ทํางานนี้ส่ังงานไดจากรีโมทคอนโทรล)

การแก้ไขปัญหา (จุดท่ีต้องตรวจสอบ)22

การต้ังคาฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ16

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการออกแบบเพอวา หากมีไฟดับ เครองจะสามารถเร่ิมการทํางานใหมอีกคร้ังใน
โหมดการทํางานเดิมกอนที่จะเกิดไฟดับ

ขอมูล
ผลิตภัณฑจัดสงมาพรอมกับการเปดฟงกช่ันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ (ON)
สามารถปดฟงกชันการทํางานนี้ไดหากไมตองการใชงาน

วิธีการปดฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ
• กดปุม [OPERATION] บนตัวเคร่ืองภายในคางไวเปนเวลา 3 วินาที (เสียงปบ 3 คร้ัง 

แตไฟ [OPERATION] จะไมกระพริบ)

วิธีการเปดฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติ
• กดปุม [OPERATION] บนตัวเคร่ืองภายในคางไวเปนเวลา 3 วินาที (เสียงปบ 3 คร้ัง 

แตไฟ [OPERATION] จะกระพริบ 5 คร้ัง/วินาที เปนเวลา 5 วินาที)

หมายเหตุ: 1. ในกรณีที่เปดหรือปดการทํางานของนาฬกาจับเวลา ฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหม
อัตโนมัติ จะไมทํางาน

2. คาที่ตั้งจากโรงงานของฟงกชันการเร่ิมการทํางานใหมอัตโนมัติจะอยูในตําแหนงเปด
การทํางาน (ON)
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* การปดนาฬกาจับเวลา จะใชงานเพอหยุดการทํางานของเครองปรับ
อากาศเทานั้น 
หนาจอแสดงผลจะไมแสดงโหมดการทํางาน อุณหภูมิ ความเร็วพัดลม
และอนๆ

5 กดปุ่ม  เพ่ือเลือกการทํางานที่ต้องการ

 

6 กดปุ่ม  หรือ  เพ่ือที่จะเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ
• อุณหภูมิสามารถต้ังไดระหวาง 17°C ถึง 30°C

7 กดปุ่ม หรือ  เพ่ือที่จะเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการ

8 เพ่ิมโหมดการทํางาน ไดตามตองการ
• กดปุ่ม  เพ่ือเลือกระบบประหยัดพลังงาน

• กดปุ่ม  เพ่ือเลือกระบบไฮเพาเวอร์

• กดปุ่ม  เพ่ือเลือกระบบการทํางานแบบเงียบ

9 การเพ่ิมและการแก้ไขโปรแกรม
สามารถต้ังโปรแกรมการทํางานได้ที่ทุกวันที่ต้องการ  
จนกว่าจะกดปุ่มเพื่อยืนยันการต้ังค่า 10 หากทําการเพ่ิมหรือแก้ไข
โปรแกรมท่ีต้องการ โปรดย้อนทําตามขั้นตอนที่ 2-8 อีกคร้ังก่อน
ยืนยันการต้ังค่า

10  หลังจากการเพ่ิมหรือแก้ไขโปรแกรม กดปุ่ม  เพ่ือยืนยัน

การต้ังค่า*

โหมดการทํางาน

นาฬกาจับเวลาแบบ
สัปดาหกําลังทํางาน

โปรแกรมถัดไป

นาฬการจับเวลา 
เปด หรือ ปด

เวลาการทํางานถัดไป การปรับอูณหภูมิและ
ความเร็วพัดลม

การแสดงผลหลังจาก
ที่กดปุม SET

* ช้ีรีโมทคอนโทรลไปที่โมดูลรับสัญญาณที่เครองปรับอากาศ จากนั้นกด

ปุม SET จากกระท่ังคุณไดยินเสียง “ปบ ปบ” นี่หมายความวาการต้ัง

คานั้นเสร็จสมบูรณแลว เมอเครองปรับอากาศไดรับสัญญาณ คุณจะ

ไดยินเสียงเตือน “ปบ” ซ่ึงจะสอดคลองกับจํานวนของวันที่ทําการเลือก

การต้ังคาไว

การต้ังคาที่ไมสําเร็จจะถูกแสดงหากไฟเตือนนาฬกาจับเวลาจะกระพริบ

 กดปุม         สองครั้ง

หมายเหตุ:

1 วางรีโมทคอนโทรลที่ซ่ึงตัวเครองภายในสามารถรับสัญญาณได 

นี่จะเพ่ิมความแมนยําของเวลาระหวางรีโมทคอนโทรลและตัวเครองปรับอากาศ

2 การเปด/ปด นาฬกาจับเวลาสามารถต้ังไดในระหวางนาฬกาจับเวลารายสัปดาหทํางาน ใน

สถานการณนี้ เครองปรับอากาศในชวงแรกจะทําตามนาฬกาปกติจนกระท้ัง ทํางานจนสําเร็จ จาก

นั้นจะกลับไปทํางานตามฟงกช่ันของนาฬกาจับเวลารายสัปดาห

3 ในระหวางนาฬกาจับเวลารายสัปดาหทํางาน การทํางานทั้งหมดเชน MODE, TEMP, FAN, 

Hi POWER, ECO และอนๆ สามารถปรับได แตเมอนาฬกาถึงเวลาท่ีไดตั้งโปรแกรมไว การทํางาน

จะกลับไปตามที่ตั้งคารายการโปรแกรมไว

4 เมอรีโมทคอนโทรลจะสงสัญญาณไปยังเครองปรับอากาศ โปรดหลีกเล่ียงส่ิงรบกวนจากวัตถุที่
กีดขวางสัญญาณได

โปรแกรมการต้ังคานาฬกาจับเวลาแบบสัปดาห

เพอที่จะตั้งคาโปรแกรมหลังจากการยืนยันการต้ังคานาฬกาจับเวลา
แบบสัปดาห

1 กดปุ่ม 
• แตละวันในสัปดาหและโปรแกรมจํานวนของวันที่ปจจุบันจะ

แสดงข้ึนหนาจอ

2 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะเลือกวันในสัปดาห์ และกดปุ่ม 

 เพ่ือที่จะเลือกจํานวนของโปรแกรมท่ียืนยันแล้ว
• การเร่ิมตนการทํางานของระบบใหม

3 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะออกจากโหมดการยืนยัน

การปิดการทํางานของนาฬิกาจับเวลาแบบสัปดาห์

กดปุ่ม  ระหว่างที่มีคําว่า “WEEKLY” แสดงอยู่บนหน้า
จอ LCD
• สัญลักษณคําวา “WEEKLY” จะหายไปจากหนาจอ LCD อยางไร
ก็ตามโปรแกรมการทํางานจะยังแสดงอยูบนรีโมทคอนโทรล

• ไฟของนาฬกาจับเวลาจะดับลง
• เพ่ือที่จะเร่ิมต้นทํางานของนาฬิกาจับเวลาแบบสัปดาห์อีกคร้ัง จาก
นั้นกดปุ่ม  อีกคร้ัง หน้าจอ LCD จะแสดงโปรแกรมต่อ
ไป โปรแกรมหลังจากที่เร่ิมการทํางานใหม่อีกคร้ัง จะข่้ึนอยู่กับ
เวลาของนาฬิกา

การลบโปรแกรมการทํางาน

แตละโปรแกรม

1 กดปุ่ม 
• แตละวันในสัปดาหและโปรแกรมจํานวนของวันที่ปจจุบันจะ

แสดงข้ึนหนาจอ
• เลือกวันที่จะทําการลบโปรแกรม

2 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะเลือกหมายเลขโปรแกรมเพ่ือที่จะลบ

3 กดปุ่ม 
• เปด หรือ ปด นาฬกาจับเวลาเพ่ือลบหนาจอ และหนาจอ

 LCD จะกระพริบ

4 กดปุ่ม  เพ่ือที่จะลบโปรแกรม
• กดปุ่ม  ในขณะท่ีหน้าจอ LCD จะกระพริบ

ตอนนี้โปรแกรมจะได้รับการลบออก

ทุกโปรแกรม

1 กดปุ่ม 
• แตละวันในสัปดาหและโปรแกรมจํานวนของวันที่ปจจุบันจะ

แสดงข้ึนหนาจอ

2 กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
• โปรแกรมท้ังหมดจะถูกลบและหนาจอ LCD จะแสดงการ

ทํางานปจจุบัน

หมายเหตุ:

ตรวจสอบใหแนใจวาโมดูลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลบนเครองปรับ

อากาศจะไดรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
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