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PRECAUTIONS FOR SAFETY
 Read the precautions in this 

manual carefully before operating 
the unit.

This appliance is filled 
with R32.

● Keep this manual where the operator can easily find 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 classified as DANGER, WARNING and
 CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to
 observe all precautions without fail.

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

● Do not expose your body directly to cool or warm 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 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
 qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be
 done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.

DANGER

WARNING

EN
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● Children should be supervised to ensure that they do not play with the
 appliance.
● Do not use any refrigerant different from the one specified (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 flames, 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, flames, 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
 floor area larger than Amin m2.
 How to get Amin m2 : 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 floor 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.).

● 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.

PRECAUTIONS FOR SAFETY
(continued)

CAUTION
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DISPLAY
    Indoor unit display     Temporary operation

Remote controller on full display

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.

  Display brightness can be adjusted, follow procedure on page 27. 
 Require Wireless LAN connecting adapter which available as accessory.

All indicators are shown for explanation.

B mode display Mode selection display
Power selection display
Plasma Ion
Preset operation display
Temperature unit select
Fan speed selection display
ECO operation display
Hi-POWER operation display
Check mode display

Silent operation (Outdoor unit) display

Louver swing button

Fan speed selection button

Louver direction selection button

Hi-POWER operation button

Power selection/Silent operation button

Comfort sleep button

Weekly timer setting button

Reset button

Filter clear button

Signal sending display

Weekly timer display
Setting temperature display

Clock and timer setting display
Quiet speed display

Comfort sleep display

Air flow direction display

Mode selection button

Air flow selection button
ECO operation button

Plasma Ion button

Clock setting button

Check button

1 Wi-Fi access (White) 
2 ECO (White)
3 PURE (White)
4 Timer (White)
5 Operation 
     - Cool and dry (Blue)
  - Fan only (LED off)

21
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Notes

 Do not drop and avoid contact with water.
 Do not place where temperature rises or falls (For example exposed to direct sunlight, near a stove, on the TV, hot floor or near a window).
 When other electrical appliances are operated by a remote control, etc., isolate the appliances or consult the distributor.
 If a fluorescent lamp is used near the indoor unit, the remote signal may not reach the infrared signal receiver and, thus, affect the air conditioner ON/OFF

   operation.
 Do not insert a needle or bar into the opening.

EN
OPERATION /
RESET Button
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REMOTE CONTROLLER
PREPARATION

Transmitting part

Memory and recall user
setting operation

Start and Stop operation
Adjust temperature

Datum points

When the notice sounds, it means the

Kind of receiving tone

Cover

How to open the remote control
cover
Pull it down while slightly depressing the upper
part of the cover.

Remote control
When the indoor unit receives a signal from the remote
control, the receiving tone sounds.

operating setting returns to the datum point.

(Example) When temperature setting.

..........Operation, change
Pi

Pi

Pi Pi Pi

Temperature

Air volume

Swing Cancel

Lower limitAutomatic

24°C

22°C 23°C 25°C24°C 26°C

Vertical wind
direction

Pi

PiPi

PiPi

PiPi

..........Stop

..........Notice

5
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Pull the cover to 
your side firmly

   

   Remote control

  Insert the battery   Setting the clock

Remove the cover and insert
AAA alkaline dry batteries

Press the CLOCK button

Adjust the “Day”

Adjust the “Time”

Confirm “Time”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

or

Attach the cover

Press the CLOCK button 
  Adjust the clock by using the “setting the
   clock” button

 The day “SU” will appear and change to the next day
     after pressing the button once.

 The time changes by 1 minute when pressed once.
   The time changes by ten-minute intervals when
   pressed continuously.

Pull the cover to
your side firm

Insert direction of
(+) and (-) correctly

Press with tip of the pencil.

Press with tip of the pencil.

Notes

 The life of dry batteries is approx. 1 year in normal use.
 Replace batteries if no sound is received from the indoor unit or there is a failure to select the desired function.
 Replace both batteries at the same time with AAA alkaline batteries.
 If not planning to use for one or more months, remove the batteries to avoid failure.

6
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   Indoor unit

Turn on the main power supply 
  A waiting period of 3 minutes is required after the power is turned on. During this period, the operation lamp will illuminate. However, the compressor will not
   start.

   The correct signal is confirmed by the receiving tone and the operation lamp will illuminate. 

   When  button is pressed, the receiving tone will sound and the operation will stop.

   Check that the signal is transmitted and received at the installed position if the remote control is fixed to the remote control holder.

Point the remote control at the remote control receiving module on the indoor unit.

  Check transmitting and receiving

The receiving and
transmitting distance.

Approx. 7m from straight
in front of the indoor unit.

7

Notes

  Use the remote control where the indoor unit can receive the signal. It does not work if the signal is obstructed by curtains or sliding doors. 
 The distance for transmitting and receiving is shorter if a bright light, such as sunlight, affects of the main unit.

  The distance for transmission and receiving is shorter if the remote control is operated at an oblique angle to the main unit.
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AUTOMATIC OPERATION
The air conditioner selects the cooling or fan only operation.

When  sounds,
it notices that the operation setting returns to the datum
point.

Pi

Page 5

8

When starting automatic operation, select A

When changing the temperature, Press TEMP.

   The air volume can be set as you prefer.

   Changes by 1°C when pressed once.
   It changes continuously if pressed
   continuously.
   The temperature range available is
   17°C - 30°C.

PiPi

Down

Up

sounds when reaching 24°C.

EN
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COOLING / FAN ONLY / DRY 
OPERATION

When  sounds,
it notices the operation setting returns to the datum
point.

Pi

Page 5

Temperature and air volume for the cooling operation can be set as you prefer.Cooling 

Cooling
operation

Fan only
operation

Dry operation
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For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.Dry
operation

When changing the temperature, Press TEMP.

   The temperature changes by 1°C when pressed.
   It changes continuously when pressed continuously. 
   The available setting range is 17°C – 30°C.

PiPi

Down

Up

When at 24°C

Notes

  Refrigerant flow may make noise. However, this is not defect. 
  When the outside temperature is low, the temperature in the room may become lower than the temperature selected. 
  On dry mode the air volume is set to Auto only.

10
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AIR VOLUME, AIR DIRECTION AND
SWING LOUVERS
When  sounds,
it indicates the operation setting returns to the original
setting.

Pi

 Page 5

11

 

Changing the air volume, press FAN

Changing the air direction, press FIX

Swing louvers operation, press SWING

   Every time...
   When pressed during Auto, Cooling, Fan only and PURE.

When changing the air to the
vertical direction, release the
left side at the desired position.
(  at the lower limit).

When changing the air to the
horizontal position, release
the right side at the desired
position. 
(  sounds at the center
                 position).

Swing direction changes.

Vertical
(Up-Down)

Swing

Horizontal
(Left-Right)

Swing

Up-Down
Left-Right

Swing
Swing

off

   Every time...
   

  Setting for air flow
     Comfort air direction can be selected as a Wide air flow and Spot air flow.

Page 12

PiPi
PiPi

PiPiPiPi

   When the air volume is set to “Quiet ( )”, the air volume becomes “Automatic”.

   When pressed the vertical and horizontal louver modes change one step. 
   Do not move the air direction louvers by hand adjust only with the remote control.

   When changing the middle vertical direction louver, press the  button and to change the middle
    horizontal direction louver, press the  button again. To see current air direction, release the
    swing functions.
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COMFORT AIR FLOW
Wide air flow : Air flows around the room.
Spot air flow : Air flow is concentrated at one point.

Wide air flow Spot air flow

12

Comfortable air flow can be selected from  AIR FLOW
While operating (Auto, Cool and Dry), Select

It is cool
throughout
the room!

It is cool
only near
the sofa!

Wide
center

Wide right Wide left

Spot left Spot right Spot
center

Cancel Air
Flow

   Every time...
   When pressed, the air flow direction changes.

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

When adjusting the air direction slightly 
     Adjust “Air flow direction” with the  button. To know the air direction easily,
    release the swing function.

     When the  or  button is pressed and when Wide air fl ow or spot
    air flow is selected, the Air flow direction is released.

Page 11

Notes

   Horizontal and vertical air flow direction louvers change depending on the selection of wide air flow or spot air flow. 
   If the operation is stopped during the comfort air flow operation, the same conditions apply to the next function selected. 
             does not operate if only the Plasma Ion function is working. 
  Horizontal direction louvers can be adjusted within a range of approx. 30 degrees when wide air flow or spot air flow is selected.

It is cool
only near
the sofa!

It is cool
throughout
the room!

EN
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Hi-POWER OPERATION
To automatically control room temperature and airflow for faster cooling operation (except in
DRY and FAN ONLY mode)

Hi-POWER OPERATION

    Hi-POWER  appears on the remote control display.
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ECO OPERATION
While Automatic, Cooling operation is activated, automatic control room temperature to save energy 
except in DRY and FAN ONLY mode.

ECO OPERATION

    ECO  appears on the remote control display.
   The set temperature will be automatically adjusted appropriately.
   However, the temperature is raised by no more than 2 degree
   Celsius.

EN
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PLASMA ION

   When using together with the air conditioning

Capture efficiency of floating impurities in the air is accelerated by plasma ion contaminates such as
bacteria, odor, smoke, dust and virus are caught and deactivated by Plasma Ion.

Notes

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

To clean the air,

Plasma Ion

When stopping operation. 
  After stopping, automatic cleaning starts
   (TIMER lamp turns on).
    When operating time is 10 minutes
       or less, cleaning function does not
       operate.

or

Air volume and direction setting of air conditioner have priority.

Operate Plasma Ion while air
conditioning.

O
pe

ra
tio

n
St

op

Operate air conditioning during
Plasma Ion.

Stop both Plasma Ion and
air conditioning.

Stop only Plasma Ion.

Press    the button.

Press    to select.

Press the          button.

Press the          button.

15
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COMFORT SLEEP
The operation stops automatically at the Pre-set time.
When 1, 3, 5 and 9 hours are selected, the comfort sleep operation begins.
The set temperature will be automatically adjusted appropriately.
However, the temperature is raised or decreased to no more than
2 degrees Celsius.

   The time for stopping the operation is displayed on the remote control.
   After the operation stops, drying of the inside is not performed.

Timer off during comfort sleep

   Every time when pressed (within 3 seconds)... 
     Display example is when 10:00 is selected.

Cancel
comfort sleep

To cancel   
  The timer setting is released but operation continues.

or

16
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Timer on, Timer off

Example of setting
(Selection of timer On/Off)

Start and stop of operation is selected with the time. Operate after setting the current time on the remote control

For timer on

Select

For timer off

To start at 6:00 AM and stop at 10:00 AM.

Select operation start for 6:00 AM.

Selected time and current operating
mode blink alternately in the pictographic
character display portion.

Selected time and current operating
mode blink alternately in the pictographic
character display portion.

Set the stop time to 10:00 AM.
Forward

Forward

Backward

Backward

Page 6

 

   Changes by 10 minutes when pressed once and by 1 hour when pressed
   continuously.  
   The selected time is displayed
   Go to 2 if the same time as a previous setting can be used.

   During time off, drying inside is not performed. 
   Timer off can be selected with the previous operation setting even while stopped.
   The operation starts when selected.  

   To change the selected time, press  or  to change the setting.

To cancel   
  The timer setting is released, but the operation will continue.

17
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ON+ECO
ON+Hi-POWER

2 °C 2 °C

OFFOFF

ON ON

2 °C2 °C

OFF OFF

23°C

ON+Hi-Power

24°C 24°C

ON

ON+ECO

OFF

6 5

56

i REWOP-H+NO

WEEKLY TIMER OPERATION
4 programs for each day in the week can be set in WEEKLY TIMER.

The following items can be set in WEEKLY TIMER operation.

a. Operation time (ON timer for Start and OFF timer for Stop operation)

b. Operation mode (AUTO, COOL, DRY, FAN ONLY)

c. Temperature setting.

d. Fan speed setting.

e. Special operation ( ECO, Hi-POWER, SILENT)

    Examples of WEEKLY TIMER uses

Living room

MON-FRI

SUN and SAT

Sunday Sunday Monday Monday

Bedroom
2

1

18
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    How to set WEEKLY TIMER

Press           to enter WEEKLY TIMER setting.

Press           to select desired day in sequence.

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.

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.

Blink

The sequence of day symbol appears on the LCD

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.

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

WEEKLY SUMO
TUWETHFRSA

(All day)

19
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Press       to select desired operation.

Press    or      to select desired temperature.

  The temperature can be set between 17°C and 30°C.

Adding or editing the program.
The program can be set to perform on all the required days until          is pressed to confirm the
setting 0 .
If adding or editing a program is required, please repeat steps 2 - 8 before setting confirmation.

Add operations, if required.
  Press       to use ECO operation 

  Press       to use Hi-POWER operation. 

  Press       to use Silent operation.

Press          to select the desired fan speed.

After adding or editing, press         to confirm the setting*.

Operating Mode

Weekly timer running

Next program

Timer ON or OFF

Display after
pressing SET button

Next operation time Operating Temperature
and Fan speed

*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 first 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.

20
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    Edit Weekly timer program

    Deactivating WEEKLY TIMER operation

To edit the program after confirming the weekly timer setting on                   , follow steps 1 - 3 below.Page 19

Press              .
  The day of the week and the program number of the current day will be displayed.

Press             to exit confirming mode.

Press           to select the day of the week and press            to select
program number to be confirmed.
  Resetting the 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.

21
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    To delete programs

The individual program

All programs

.

.

Press              . 
  The day of the week and the program number is displayed.
  Select the day to delete the program.

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

Press              . 
  The day of the week and the program number will be displayed.

Press           and hold for 3 seconds. 
  All programs will be deleted and LCD displays current operation.

Press      to delete the program. 

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

Press           to select the program number to be deleted.

Notes

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

22
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WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE

Table for living room operation.
Go out

Wake up Activity in house
The air conditioner is
controlled during this period
by the remote control.

7:00, ON, Mode : Auto,
26°C, FAN : Low

12:00, ON, Mode : Auto,
25°C, FAN : Low, Hi-POWER

Go to bed

No program set, control by user.

18:00, OFF

SA

SU

23:00, OFF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Setting SU MO TU WE TH FR SA

PG-1

Timer ON ON ON ON ON ON -
Clock 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 -
Mode Auto Auto Auto Auto Auto Auto -

Temperature 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C -
Fan Low Low Low Low Low Low -

Add on operation - ECO ECO ECO ECO ECO -

PG-2

Timer ON OFF OFF OFF OFF OFF -
Clock 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -
Mode Auto - - - - - -

Temperature 25°C - - - - - -
Fan LOW - - - - - -

Add on operation Hi-POWER - - - - - -

PG-3

Timer OFF ON ON ON ON ON -
Clock 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -
Mode - Auto Auto Auto Auto Auto -

Temperature - 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C -
Fan - Auto Auto Auto Auto Auto -

Add on operation - Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER -

PG-4

Timer OFF OFF OFF OFF OFF OFF -
Clock 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -
Mode - - - - - - -

Temperature - - - - - - -
Fan - - - - - - -

Add on operation - - - - - - -

Living room
MON-FRI

SUN and SAT

ON+ECO
ON+H -POWER

2 °C 2 °C

OFFOFF

ON ON

25°C2 °C

OFF OFF

5

6

ON+H -POWER

i

i

6

23

Living room (Example#1)

Go out

Wake up

Go to bed

6:00, ON, Mode : Auto,
26°C, FAN : Low, ECO

8:00, OFF

MO-FR

22:00, OFF

16:00, ON, Mode : Auto,
25°C, FAN : Auto, Hi-POWER

Return home

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE
(continued)
Bedroom (Example#2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wake up

Wake up

6:00, OFF
Sunday

Sunday Sunday

Monday
7 days

More power save by
ECO function with
desired temperature.

2:00, ON,
Mode : Auto, 27°C,
FAN : Low, ECO 6:00, OFF

21:00, ON, Mode : Auto,
25°C, FAN : Auto,
Hi-POWER

22:00, ON,
Mode : Auto,
26°C, FAN : Auto

2:00, ON,
Mode : Auto, 27°C,
FAN : Low, ECO

Speed up adjustment to
desired temperature with
Hi-POWER function.

Release Hi-POWER
to normal operation
for power save.

More power save by
ECO function with
desired temperature.

Table for living room operation.

Bedroom
Monday Monday

24
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Setting SU MO TU WE TH FR SA

PG-1

Timer ON ON ON ON ON ON ON
Clock 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
Mode Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Temperature 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Fan Low Low Low Low Low Low Low

Add on operation ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

PG-2

Timer OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Clock 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
Mode - - - - - - -

Temperature - - - - - - -
Fan - - - - - - -

Add on operation - - - - - - -

PG-3

Timer ON ON ON ON ON ON ON
Clock 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00
Mode Cool Cool Cool Cool Cool Cool Cool

Temperature 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Add on operation Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER

PG-4

Timer ON ON ON ON ON ON ON
Clock 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00
Mode Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Temperature 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C
Fan Auto Auto Auto Auto Auto Auto Auto

Add on operation - - - - - - -
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PRESET OPERATION
Set your preferred operation for future use.
The setting will be stored in the memory and can be used for future requirements.

PRESET OPERATION
Select your preferred operation.

Press and hold                  for 3 seconds to store the setting.
The      mark displays.

Press       to operate the preset operation.

The following functions cannot be set: 
  Weekly timer
  Louver swing

25
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POWER-SELECTION AND SILENT
OPERATION (OUTDOOR UNIT)

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.

Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in night time.
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

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

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.

Notes

Notes

  When the level is selected, POWER-SEL level flashes on remote LCD display for 3 seconds.
   In case of 75% and 50% level, number “75” or “50” also flashes for 2 seconds. 
  Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling 
   capacity may occur.

  While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may occur.

Silent Operation (          )

Silent 1:

Silent 2:

Power-Selection and Silent Operation (Outdoor Unit)

26
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DISPLAY LAMP BRIGHTNESS
ADJUSTMENT

This function is used when it is necessary to decrease the display lamp brightness or turn it off.

LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT

Press                      Rise or Decrease                     to adjust brightness which can be set at 4 levels or
                                                                                 to turn it off.

While operating (Auto, Cool or Dry), press and hold            5 seconds.

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

Lamp illuminates an operation with full brightness.

Remote control LCD Operation display Brightness

Lamp illuminates an operation with 50% brightness.

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

All lamps are turned off.

100%

50%

50%

All turned off

27
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SELF CLEANING OPERATION
(COOL AND DRY OPERATION ONLY)
Self cleaning operation is started after operations of 10 minutes or longer.

     Self Cleaning operation

   About Self Cleaning operation
  Self cleaning operation does not clean the room or remove mold growth or dust concealed inside the air conditioner. 
  If used in rooms where frying of food occurs, where heavy smokers congregate or in a humid room, the internal parts of the air conditioner (the heat exchanger or the
   exhaust fan) may become covered with dirt or mold which can’t be removed. 
  Self cleaning operation is not performed in On/Off timer, Weekly timer and Comfort sleep if remote control is not in position to send signal to air conditioner.

To prevent the growth of mold, air cleaning is performed.

  Self cleaning operation will not be activated if previous operation is Fan only.

To stop the unit immediately press            2 more times within 30 seconds.
  After stopping the Self cleaning operation by remote control and starting the air conditioner, the next operation may be

    delayed.

Approx 30 minutes

28
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WHEN INDOOR UNIT LAMP BLINKS

If the lamp blinks again, inspection and repair is required

     Turn off the power supply. Wait 30 seconds. Turn on the power supply and check the operation of the unit.

To repair quickly, check the status of the air conditioner according to the following procedure and inform
(1) – (3) the supplying retail dealership.
    1 Problems with the air conditioner.
    2 Check code found by the remote control (See process below).
    3 Blink status of the lamp in the display portion of the indoor unit

Press the CHECK button with the tip of a pencil to set the
remote control to the service mode. 
  Temperature display setting switches to 00.

      CHK     is displayed.

Press           or          . 

           is displayed in the remote control display. 

  Press           or          button. 

     If there is no fault with a code, the indoor unit will sound “Pi” once and the display of the remote control
     will change as follows :

• The TIMER indicator of the indoor unit will flash continuously. (5 times per 1 sec.)

• Check the unit with all 52 check codes (          to          ) as shown in below table.

• Press           or           button to move the check codes backward.

If there is a fault, the indoor unit will “Pi” for 10 seconds (Pi, Pi, Pi ...).
Note the check code on the display of the remote control.
• The display will indicate a 2-digit alphanumeric code.
• All indicators on the indoor unit will flash. (5 times per 1 sec.)

Press                to clear. 
  Remote display returns to the display before the service mode. Check other codes by repeat the process
   1 - 3.

Check codes not listed in the table may be detected.

Problem with indoor unit (including wiring fault).

Problem with outdoor unit (including compressor and others).

Check codes consist of digits and letters.

Notes

Check Codes Table

  Check codes may not be displayed depending on the kind of fault such as an electrical parts fault.  
  If the check codes are checked when the lamp is not blinking, the correct error code may not be displayed.  
   Do not disassemble or repair yourself. Consult the supplying retail dealership.

29

1120650256-00_S02_182x257_68p_S_p70_190110.indd   30 2/23/2019   11:33:39 AM



AUTO RESTART SETTING 

MAINTENANCE

OPERATION AND PERFORMANCE

This product is designed so that after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode
as before the power failure.
The product was shipped with Auto Restart function in the OFF position. Turn it ON as required.

How to set the Auto Restart

1 Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to set the operation
      (3 “Pi” sounds and OPERATION lamp blinks 5 times/sec for 5 seconds).
2 Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to cancel the operation
      (3 “Pi” sounds but OPERATION lamp does not blink).
       In case the ON timer or OFF timer is set, AUTO RESTART OPERATION does not activate.

 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.

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

30

Outdoor Temperature Room Temperature

Cooling --10 °C  ~ 46 °C 21°C ~ 32°C
Dry --10 °C  ~ 46 °C 17°C ~ 32°C

Operation
Temp.

EN

OPERATION /
RESET Button
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Quiet

REMOTE CONTROL A-B SELECTION

CONCERN ABOUT THE OPERATING
NOISE

TROUBLESHOOTING
(CHECK POINT)

31

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.

1 2

Press for 20 seconds

Quiet

Start the operation smoothly and reduce the operating noise.

  Cooling starts after 10 seconds with a “Pi” sound. However, continue to press it.
   Setting completes when the “Pi” sounds 5 times and the operation lamp blinks.
  To cancel it, repeat the above operation (in this case, the operation lamp does not blink)

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 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.
 POWER SELECTION function is s et 75% or 50% (This function is depend on     

    remote controller).

OPERATION /
RESET Button
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 โปรดอ่านคำาเตือนในคู่มือนี้
อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

อุปกรณ์น้ีเติมด้วยสารทำาความเย็น R32

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

● โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ๆ ผู้ใช้งานสามารถหาได้โดยง่าย
● โปรดอ่านคำาเตือนในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้
● อุปกรณ์นี้จะต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ได้รับการอบรมกับทางร้านค้าแล้ว
 ทั้งในอุตสาหกรรมและฟาร์ม หรือเพื่อการพาณิชย์โดยผู้ใช้ทั่วไป
● คำาอธิบาย ณ ที่นี้ ถือว่าเป็น คำาเตือน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง เพื่อไม่ให้เกิด
 อันตราย โดยคำาอธิบายมีข้อมูลสำาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
 ได้อ่านคำาเตือนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว

● ห้ามประกอบ ซ่อมแซม เปิด หรือถอดฝาครอบ อาจทำาให้ได้รับอันตรายจากแรงเคลื่อน
 ไฟฟ้าสูง กรุณาติดต่อตัวแทนจำาหน่ายหรือผู้ชำานาญงานในการประกอบการดังกล่าว
● การปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้เป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
● ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อกำาหนดการเดินสายไฟ
● วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจ่ายไฟหลักที่มีระยะห่างหน้าสัมผัสของขั้วต่อทุกขั้ว อย่างน้อย 
 3 มม. ต้องใช้ร่วมในการเดินสายแบบตายตัว
● จะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ 
 หรือเครื่องทำาความร้อน)
● เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใช้เครื่องให้ห่างจากก๊าซ
 ที่เป็นอันตราย (ก๊าซไวไฟ หรือก๊าซพิษ) หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ์

● อย่าให้ร่างกายรับลมเย็นหรือร้อนโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
● อย่าแหย่นิ้วหรือสิ่งของเข้าไปในช่องลมเข้าหรือลมออก
● เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น (มีกลิ่นไหม้ ฯลฯ) ให้หยุดใช้เครื่องปรับอากาศและหยุดการ
 เชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า และปิดอุปกรณ์ตัดวงจร
● เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ   
 หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เคร่ืองปรับอากาศน้ีได้ แต่ต้องมีการควบคุมดูแล  
 หรือได้รับคำาแนะนำาเก่ียวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีท่ีปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายท่ีอาจ  
 เกิดขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำาความสะอาดและ
 บำารุงรักษาโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล

อันตราย

คำาเตือน
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● อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไป (รวมทั้งเด็ก) ได้ใช้ แม้ว่าจะมีความไม่สมบูรณ์ทาง
 ร่างกาย การรับรู้ และทางจิต หรือไม่มีประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าบุคคลผู้นั้น
 อยู่ในความควบคุมดูแลในการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคล
 เหล่านี้โดยตรง
● เครื่องปรับอากาศจะต้องได้รับการติดตั้ง การบำารุงรักษา และการซ่อมแซม และถอดออก
 โดยผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
 ปรับอากาศนี้ ให้ถามผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำาเนินการต่อไป
● เด็กจะต้องอยู่ในความควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศนี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 กับเด็ก
● ห้ามใช้นำ้ายาทำาความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ (R32) โดยการเติมหรือการใช้แทนที่ 
 ไม่อย่างนั้นอาจเกิดความดันผิดปกติในส่วนของวงจรการทำาระบบความเย็น ซึ่งอาจทำาให้
 เครื่องไม่สามารถทำางานได้ หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บต่อร่างกาย สิ่งของและทรัพย์สิน
● ห้ามใช้วิธีการเร่งการละลายนำ้าแข็งหรือวิธีการกำาจัดนำ้าแข็ง อื่นๆ นอกเหนือจากคำาแนะนำา
 โดยผู้ผลิต
● อุปกรณ์จะต้องเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ 
 หรือเครื่องทำาความร้อน)
● โปรดทราบว่าปกตินำ้ายาทำาความเย็นจะไม่มีกลิ่น
● ห้ามแทงหรือทุบเพราะว่าในอุปกรณ์นี้มีความดันอยู่ ไม่ให้อุปกรณ์นี้อยู่ใกล้ความร้อน 
 เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหล่งกำาเนิดการเผาไหม้อื่น ๆ มิอย่างนั้นอุปกรณ์อาจเกิดการ
 ระเบิดและทำาให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
● อุปกรณ์และงานท่อจะต้องได้รับการติดตั้ง ดำาเนินการและเก็บไว้ในห้องที่มีขนาดพื้นที่
 มากกว่า A

min
 m2 

 การคำานวณพื้นที่ใช้สูตร A
min

 m2 : A
min

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

 M เปน็จำานวนนำา้ยาทีต่อ้งเตมิในอปุกรณ ์โดยมหีนว่ยเปน็กโิลกรมั h
0
 เปน็ความสงูในการตดิ      

   ตั้งอุปกรณ์ โดยมีหน่วยเป็นเมตร 0.6 ม. สำาหรับที่ติดตั้งบนพื้น 1.8 ม. สำาหรับที่ติดตั้งบน
 ผนัง 1.0 ม. สำาหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหน้าต่าง และ 2.2 ม. สำาหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบน
 เพดาน (สำาหรับอุปกรณ์นี้ให้ติดตั้งที่ความสูง 2.5 ม.)

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

3

TH
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4

● ห้ามล้างอุปกรณ์ด้วยนำ้า เพราะอาจทำาให้ไฟฟ้าช็อต
● ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอมอาหาร และเลี้ยงสัตว์
● ห้ามเหยียบหรือวางสิ่งของต่างๆ บนอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก อาจก่อให้เกิดการ
 บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
● ห้ามสัมผัสครีบอลูมิเนียมเพราะอาจทำาให้เกิดการบาดเจ็บ
● ก่อนการทำาความสะอาด ให้ปิดสวิตซ์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
● เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ปิดสวิตซ์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
● แนะนำาว่าให้บำารุงรักษาอุปกรณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
● ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการไม่อ่านข้อมูลโดยละเอียด
 จากคู่มือนี้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย (ต่อ)

ข้อควรระวัง
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หนา้จอแสดงผล
    หน้าจอแสดงผลของหน่วยภายในห้อง     โหมดปฎิบัติการชั่วคราว

    รโีมทคอนโทรลเม่ือเปิดฝาครอบออก

สญัลกัษณท์ั้งหมดบนหนา้จอถูกแสดงเพ่ือประกอบค�าอธิบาย

1 การเช่ือมต่อ WI-FI (สีขาว) 
2 โหมด ECO (สีขาว)
3 โหมด Pure (สีขาว)
4 ตั้งเวลา (สีขาว)  
5 โหมดปฏิบติัการ
    - ท�าความเยน็ และลดความช้ืน (น�้าเงิน)
    - พดัลมเพียงอยา่งเดียว (ไมแ่สดง)

5

สญัลกัษณแ์สดงการตัง้ค่าในโหมด B

สญัลกัษณแ์สดงการสง่สญัญาณ

สญัลกัษณแ์สดงการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์
สญัลกัษณแ์สดงผลการตัง้อณุหภมิู

สญัลกัษณแ์สดงเม่ือเลือกการท�างานแบบเสียงเบา

สญัลกัษณแ์สดงการเลือก Comfort sleep

สญัลกัษณแ์สดงทิศทางลม

ปุ่มเลือกรูปแบบการท�างาน

ปุ่มเลือกการท�างานแบบ ECO

ปุ่มตัง้นาฬิกา

ปุ่มตรวจสอบ

หมายเหตุ

• อยา่ท�าน�้าหยดหรือหกใส่รีโมทคอนโทรล
• อยา่วางไวใ้นท่ีท่ีอุณหภูมิมีการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง (เชน่ สถานท่ีท่ีสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง, ใกลเ้ตาไฟ, บนทีว,ี พ้ืนท่ีรอ้น หรือใกลห้นา้ต่าง)
• ในกรณีท่ีอุปกรณไ์ฟฟ้าประเภทอ่ืนๆ ท�างาน เม่ือใชรี้โมทคอนโทรลของเคร่ืองปรบัอากาศน้ี ฯลฯ ใหแ้ยกอุปกรณด์งักล่าวไวใ้นต�าแหน่งอ่ืน หรือติดต่อผูแ้ทนจ�าหน่าย
• หากติดตัง้เคร่ืองปรบัอากาศใกลก้บัหลอดไฟชนิดเรืองแสง สญัญาณจากรีโมทอาจไมส่ามารถส่งไปถึงตวัรบัสญัญาณอินฟราเรด ท�าใหไ้มส่ามารถเปิดหรือปิดเคร่ืองปรบัอากาศ
   ดว้ยรีโมทคอนโทรลได้
• อยา่สอดเข็มหรือแท่งเหล็กเขา้ไปในชอ่งต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล

ในกรณีท่ีหารีโมทไมเ่จอหรือรีโมทถ่านหมด

•เม่ือกดปุ่มรีเซ็ต ตวัเคร่ืองสามารถเร่ิมท�างาน

   หรือหยุดท�างานไดโ้ดยไมต่อ้งใชรี้โมทคอนโทรล

•โหมดปฏิบติัการจะตั้งคา่ไวเ้ป็นโหมด “อตัโนมติั”  

   อุณหภูมิท่ีตั้งไวล่้วงหนา้ คือ 24°C และพดัลมจะ

   ปรบัความเร็วแบบอตัโนมติั

สญัลกัษณแ์สดงการเลือก Mode

ปุ่มสา่ยใบปรบัทิศทางลม

ปุ่มเลือกความเรว็พดัลม

ปุ่มเลือกทิศทางการสา่ยใบปรบัทิศทางลม

ปุ่มเลือกการท�างานแบบ Hi-POWER

ปุ่มตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

ปุ่มรเีซ็ต

ปุ่มยกเลิกไฟเตอืนหลงัท�าความสะอาด 

กลอ่งเก็บฝุ่ น 

ปุ่ม Comfort sleep

สญัลกัษณแ์สดงการเลือก Power

สญัลกัษณแ์สดงการตัง้ค่าการใชง้านลว่งหนา้

เลือกหน่วยอณุหภมิู
สญัลกัษณแ์สดงการเลือกความเรว็พดัลม
สญัลกัษณแ์สดงการท�างานในโหมด ECO
สญัลกัษณแ์สดงการท�างานแบบ Hi-POWER
สญัลกัษณแ์สดงโหมดการตรวจสอบ

ปุ่มเลือกทิศทางลม

ปุ่มระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน

TH

สัญลักษณ์แสดงโหมดการทำางานไร้เสียง 

(เครื่องส่วนที่อยู่นอกบ้าน)

  ความสว่างของหน้าจอสามารถตั้งได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้า 28
  สามารถใช้งานได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์เสริม Wrieless LAN connecting adapter

พลาสมาไอออน

ปุ่มเลือกระดับการใช้พลังงาน/การทำางานไร้เสียง

21

3 4 5

สญัลกัษณแ์สดงผลการตัง้นาฬิกาและการตัง้เวลา

OPERATION /
RESET Button
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..........การทำางาน, เปลี่ยนแปลง

..........หยุด

6

สว่นรบัสง่สญัญาณ

บนัทึกรูปแบบการท�างานท่ี

ตอ้งการและเรยีกใชง้านค่าท่ีตัง้ไว้

เริม่และหยุดการท�างาน

รโีมทคอนโทรล

การเตรยีมการก่อนใชง้านรโีมทคอนโทรล
รูปแบบของเสียงขณะรบัสญัญาณ

เม่ือตวัเคร่ืองภายในรบัสญัญาณจากรีโมทคอนโทรล 

เสียงสญัญาณจะดงัข้ึน

..........แจง้เตือน

เม่ือมีเสียงเตอืน                    ดงัข้ึน แสดงวา่รูปแบบ

การท�างานกลบัสู่ต�าแหน่งมาตรฐาน

    (ตวัอยา่ง) ในการตั้งอุณหภูมิ

ต�าแหน่งมาตรฐาน

ป๊ิบ

ป๊ิบ

ป๊ิบ
22°C

24°C

23°C 24°C 25°C 26°C

อุณหภูมิ

ป๊ิบ ป๊ิบ ป๊ิบ

ป๊ิบป๊ิบ

ป๊ิบป๊ิบ

ป๊ิบป๊ิบ

ทิศทางลม
แนวตั้ง

ระดบัแรงลม      อตัโนมติั ลงต�า่

ยกเลิกสวงิ

วิธีเปิดฝาครอบรโีมทคอนโทรล

ฝาครอบ

ดึงฝาครอบเขา้หาตวัโดยการกดส่วนบน

ของฝาครอบไวเ้บาๆ

ปรบัอณุหภมิู
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Pull the cover to 
your side firmly
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7

รโีมทคอนโทรล

ใสแ่บตเตอรี่ การตัง้นาฬิกา

ถอดฝาครอบออก และใสแ่บตเตอรีแ่หง้
ชนิด อลัคาไลน ์AAA

ใส่ขั้ว (+) และ  (-)
ใหถ้กูตอ้ง

กดปุ่ม CLOCK

ใสฝ่าครอบ

ดึงฝาครอบออก

กดดว้ยวสัดุปลายแหลม

• ปรบัตั้งนาฬกิาโดยใชปุ่้ม “นาฬกิา”

• แบตเตอร่ีแหง้มีอายุการใชง้านประมาณ 1 ปี ในสภาพการใชง้านปกติ

• จ�าเป็นตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม ่หากวา่ไมมี่สญัญาณเสียงมาจากตวัเคร่ืองภายใน หรือไมส่ามารถเลือกการท�างานไดต้ามตอ้งการ

• ในการเปล่ียนแบตเตอร่ี ใหใ้ชแ้บตเตอร่ีแหง้ชนิดอลัคาไลน์หรือเทียบเท่าขนาด AAA ชุดใหม ่2 กอ้น

• หากไมไ่ดใ้ชง้านรีโมทคอนโทรลเกินกวา่ 1 เดือน ใหถ้อดแบตเตอร่ีออกเพ่ือป้องกนัการเส่ือมสภาพของแบตเตอร่ี

หมายเหตุ

กดปุ่ม CLOCK

ปรบัตัง้ “วนั””

• วนั “SU” จะปรากฏข้ึน และเปล่ียนเป็น 
   วนัถดัไปหลงัจาก กดปุ่มหน่ึงครั้ง

กดดว้ยวสัดุปลายแหลม

ปรบัตัง้ “เวลา””

ยนืยนั “การตัง้เวลา””

หรอื

• แต่ละครั้งท่ีท่านกดปุ่ม เวลาจะเปล่ียนแปลงครั้งละ  
   1 นาที เม่ือท่านกดปุ่มดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เวลาจะ
    เปล่ียนแปลงครั้งละ 10 นาที

TH
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8

ตวัเครือ่งภายใน

ตรวจสอบการรบัและสง่สญัญาณ

 เปิดแหลง่จา่ยไฟหลกั

• อาจใชเ้วลานานประมาณ 3 นาที เพ่ือเตรียมการท�างานหลงัจากท่ีเปิดแหล่งจา่ยไฟ ในระหวา่งน้ี ไฟเตือนการท�างานจะสวา่ง อยา่งไร        
   ก็ตาม เคร่ืองจะยงัไมเ่ร่ิมท�างาน

• เคร่ืองจะยนืยนัการรบัสญัญาณท่ีถูกตอ้งโดยการส่งเสียงสญัญาณ และไฟเตือนการท�างานจะสวา่ง

• เม่ือกดปุ่ม  เสียงสญัญาณจะดงัและการท�างานจะหยุดลง

• ตรวจสอบวา่มีการรบัและส่งสญัญาณในต�าแหน่งติดตั้งตวัเคร่ืองหรือไม ่ในกรณีท่ีรีโมทคอนโทรลวางอยูใ่นอุปกรณช์ว่ยแขวนรีโมท

ช้ีรโีมทคอนโทรลไปท่ีโมดลูรบัสญัญาณรโีมทคอนโทรลบนตวัเครือ่งภายใน

ระยะของการรบั
และสง่สญัญาณ

ประมาณ 7 ม. ในแนวตรงจาก
ดา้นหนา้ของตวัเคร่ืองภายใน

หมายเหตุ

•ใชง้านรีโมทคอนโทรลในต�าแหน่งท่ีตวัเคร่ืองภายในจะสามารถรบัสญัญาณได ้หากวา่มีส่ิงกีดขวางสญัญาณ เชน่ ผา้มา่น หรือ บานประตูเล่ือน เคร่ืองจะไมท่�างาน

•ระยะในการรบัและส่งสญัญาณจะสั้นลงหากแสงสวา่งท่ีจา้ เชน่ แสงแดด ส่งผลกระทบต่อตวัเคร่ืองหลกั

•ระยะในการรบัและส่งสญัญาณจะสั้นลงหากใชง้านรีโมทคอนโทรลในมุมท่ีไมต่รงกบัตวัเคร่ืองหลกั
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9

การท�างานในโหมดอตัโนมตัิ
เครือ่งปรบัอากาศจะเลือกท�าความเยน็โดยอตัโนมตัิ

เม่ือเสียง                 ดงัข้ึน

แสดงวา่รูปแบบการท�างานกลบัสู่ต�าแหน่งมาตรฐาน

หนา้ 6

ป๊ิบ

ข้ึน

ลง

เม่ือตอ้งการเริม่การท�างานในโหมดอตัโนมตั ิใหเ้ลือก A

เม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู TEMP.

• ระดบัแรงลมจะเป็น “อตัโนมติั” เท่าน้ัน

• เปล่ียนครั้งละ 1°C เม่ือกดหน่ึงครั้ง
    คา่จะเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือ
   กดปุ่มคา้งไว ้
• ชว่งอุณหภูมิท่ีสามารถปรบัไดจ้ะอยู่
    ระหวา่ง 17°C - 30°C

ป๊ิบป๊ิบ    จะดงัข้ึนเม่ือถึงระดบั 24°C

TH
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ทา่นสามารถตัง้อณุหภมิู และระดบัแรงลมส�าหรบัโหมดการท�าความเยน็ไดต้ามตอ้งการ

เม่ือเสียง                 ดงัข้ึน

แสดงวา่รูปแบบการท�างานกลบัสู่ต�าแหน่งมาตรฐาน

หนา้ 6

ป๊ิบ

โหมดท�า
 ความเยน็

โหมดความเยน็

โหมดลด
 ความช้ืน

โหมดพดัลม
 เพียงอยา่งเดียว

การทำางานในโหมดทำาความเย็น โหมดพัดลม
เพียงอย่างเดียว และโหมดลดความชื้น
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ประสิทธิภาพในการท�าความเยน็ระดบัปานกลางจะถูกควบคมุโดยอตัโนมตัเิพ่ือลดความช้ืน
โหมดลด

ความช้ืน

ข้ึน

ลง

เม่ือตอ้งการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู กด TEMP.

เม่ืออุณหภูมิอยูท่ี่ 24°C     ป๊ิบป๊ิบ

• แต่ละครั้งท่ีกดปุ่ม อุณหภูมิจะเปล่ียนแปลงครั้งละ 1°C เม่ือกดปุ่มคา้งไว ้
    คา่จะเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง
• ชว่งอุณหภูมิท่ีสามารถปรบัไดจ้ะอยูร่ะหวา่ง 17°C – 30°C

หมายเหตุ

• การไหลของน�้ายาท�าความเยน็อาจท�าใหเ้กิดเสียงดงั ซ่ึงไมถื่อเป็นความผิดปกติ

• เม่ือระดบัอุณหภูมิภายนอกต�า่ ระดบัอุณหภูมิภายในหอ้งอาจต�า่กวา่ระดบัอุณหภูมิท่ีเลือกไว ้

• ในโหมดลดความช้ืน ระดบัแรงลมจะถูกตั้งไวท่ี้อตัโนมติัเท่าน้ัน

TH
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ระดับแรงลม, ทิศทางลม และการส่าย
ใบปรับทิศทางลม

12

 

การเปลี่ยนทิศทางลม ให้กด FIX

เมื่อต้องการให้ใบปรับทิศทางลมส่ายไปมา ให้กด SWING

เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางลมแนวตั้ง
ให้ปล่อยปุ่มด้านซ้ายเมื่อได้ตำาแหน่ง
ที่ต้องการ

(               เมื่อถึงตำาแหน่งล่างสุด)

เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางลมแนว
นอน ให้ปล่อยปุ่มด้านขวาเมื่อได้
ตำาแหน่งที่ต้องการ

(               เมื่อถึงตำาแหน่งตรงกลาง)

ทิศทางการส่ายของใบปรับทิศทางลมจะเปลี่ยนไป

   ในแต่ละคร้ังท่ี...

การปรับทิศทางการเป่าลม

    ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเป่าลมเป็นการเป่าแบบกระจายลมเย็น และเป่าลมเฉพาะจุดได้
หน้า 13

   เมื่อตั้งค่าระดับแรงลมไว้ที่ “Quiet ( )”, ระดับแรงลมจะปรับเป็น “อัตโนมัติ”

   ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มดังกล่าว ใบปรับทิศทางลมแนวตั้งและแนวนอนจะเปลี่ยน    
     ไปทีละหนึ่งขั้น 
   อย่าใช้มือในการปรับใบปรับทิศทางลม ให้ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลเท่านั้น

   เมือ่ตอ้งการเปลีย่นใบปรบัทศิทางลมตรงกลางในแนวตัง้ ใหก้ดปุม่  และหากตอ้งการเปลีย่น     
    ใบปรับทิศทางลมตรงกลางในแนวนอน ให้กดปุ่ม  อีกครั้ง หากต้องการดูทิศทางลมปัจจุบัน    
    ให้ยกเลิกฟังก์ชั่นการส่าย ใบปรับทิศทางลม

เม่ือเสียง                 ดงัข้ึน

แสดงวา่รูปแบบการท�างานกลบัสู่ต�าแหน่งมาตรฐาน

หนา้ 6

ป๊ิบ
การเปล่ียนระดบัแรงลม ใหก้ด FAN

 ในแตล่ะครั้งท่ี 
    กดปุ่มขณะอยูใ่นโหมดอตัโนมตั,ิ ท�าความเยน็, พดัลมเพียงอยา่งเดียว 
    และฟอกอากาศ

ปิ๊บปิ๊บ ปิ๊บปิ๊บ

ปิ๊บ
แนวตั้ง

(ปรับขึ้ง-ลง)

แนวนอน
(ปรับ

ซ้าย-ขวา)

ทั้งสองแนว
ขึ้ง-ลง

ซ้าย-ขวา)
หยุด

ปิ๊บ ปิ๊บ
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การเป่าลมแบบเย็นสบาย
เป่าแบบกระจายลมเย็น : กระจายลมไปทั่วห้อง
เป่าลมเฉพาะจุด : เป่าลมไปที่ตำาแหน่งใดตำาแหน่งหนึ่ง

ในขณะทำางาน (อัตโนมัติ, ทำาความเย็น และลดความชื้น) ให้เลือก

13

It is cool
throughout
the room!

It is cool
only near
the sofa!

   เม่ือกดปุ่ม ตัวเคร่ืองภายในจะส่งเสียง “ป๊ิบ” (เสียงสัญญาณ) และจะส่งเสียง “ป๊ิบป๊ิบ” เม่ือยกเลิกรูปแบบการเป่าลม

 เมื่อต้องการปรับทิศทางลมเพียงเล็กน้อย
     ปรับ “ทิศทางลม” ด้วยปุ่ม  หากต้องการดูทิศทางลม ให้ยกเลิกฟังก์ชั่น
       การส่ายใบปรับทิศทางลม

     เมือ่กดปุม่  หรอื  และเลอืกเปา่ลมแบบกระจายลมเยน็ หรอืเป่าลม     
       เฉพาะจุด รูปแบบการเป่าลมจะถูกยกเลิก

หน้า 12

   ใบปรับทิศทางลมในแนวนอนและแนวตั้งจะเปลี่ยนไปตามการเลือกรูปแบบเป่าแบบกระจายลมเย็นหรือเป่าลมเฉพาะจุด 
   ถ้าหยุดการทำางานขณะที่อยู่ในโหมดการเป่าลมแบบเย็นสบาย รูปแบบการทำางานแบบเดียวกันนี้จะถูกใช้กับฟังก์ชั่นถัดไปที่เลือกไว้ 
             จะไม่ทำางาน ถ้าระบบฟอกอากาศพลาสมากำาลังทำางานเพียงระบบเดียว 
  ท่านสามารถปรับระดับใบปรับทิศทางลมในแนวนอนได้ไม่เกิน 30 องศา เมื่อเลือกรูปแบบกระจายลมเย็น หรือเป่าลมเฉพาะจุด

เป่าแบบกระจายลมเย็น

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเป่าลมแบบเย็นสบายได้จาก AIR FLOW

     ในแต่ละครั้งที่...
     เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ทิศทางลมจะเปลี่ยนไป

ทั่วถึง
ตรงกลาง

เฉพาะจุด
ด้านขวา

เฉพาะจุด
ด้านซ้าย

ยกเลิกการ
กำาหนดรูปแบ

เย็นทั่วทั้งห้อง

ลมเย็นเฉพาะ
ตำาแหน่งโซฟา

เฉพาะจุด
ตรงกลาง

ทั่วถึง
ด้านขวา

ทั่วถึง
ด้านซ้าย

เป่าลมเฉพาะจุด

หมายเหตุ

TH
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    Hi-POWER  ปรากฎอยู่บนหน้าจอรีโมทคอนโทรล

การใชง้านโหมดเยน็เรว็
โหมดน้ีมีไวเ้พ่ือควบคมุอณุหภมิูหอ้งและทิศทางลมอยา่งอตัโนมตัเิพ่ือใหเ้ครือ่งปรบัอากาศเริม่ปฏิบตักิารท�าความเยน็

แบบเรว็พิเศษ (ยกเวน้ในโหมดพดัลม (FAN) และโหมดลดความช้ืน (DRY) เทา่นั้น)

การทำางานในโหมด Hi-POWER 
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การประหยดัพลงังาน

การท�างานในโหมด ECO

• อุณหภูมิท่ีตั้งไวจ้ะถูกปรบัใหเ้หมาะสมโดยอตัโนมติั

    อยา่งไรก็ตาม อุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนไมเ่กิน 2 องศาเซลเซียส

• ECO   จะแสดงข้ึนบนรีโมทคอนโทรล
TH

ฟังก์ชั่นนี้จะทำาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิห้องโดยอัตโนมัต ิร่วมกับการทำางานในโหมดอัตโนมัต ิหรือโหมดทำาความเย็น
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  การใช้ระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออนไม่สามารถกำาจัดสารที่เป็นอันตรายจากควันบุหรี่ได้
  (คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ) ให้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อระบายอากาศ

ฟอกอากาศให้สะอาดด้วย

ระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน

    เม่ือใช้งานร่วมกับระบบปรับอากาศ
เคร่ืองปรับอากาศจะเลือกปรับระดับแรงลม และทิศทางลมเป็นลำาดับแรก

เมื่อเครื่องหยุดการทำางาน 
  หลังจากเครื่องหยุดการทำางาน การทำาความสะอาด
   อัตโนมัติจะเริ่มทำางาน
   (ไฟเตือน TIMER จะสว่าง)
    หากเวลาในการทำางานของเครื่องอยู่ที่ 10 นาที
      หรือน้อยกว่านั้น ฟังก์ชั่นทำาความสะอาดอัตโนมัติ
      จะไม่ทำางาน

หรือ

ใช้งานระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน
ในขณะระบบปรับอากาศทำางาน

กา
รท

ำาง
าน

ห
ยุด

ใช้งานระบบปรับอากาศในขณะ
ระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออนทำางาน

หยุดการทำางานของระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน
และระบบปรับอากาศ

หยุดการทำางานของระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน

เท่านั้น

กดปุ่ม

กดปุ่ม

กดปุ่ม

กด            เพื่อเลือก

พลาสมาไอออน

หมายเหตุ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งเจือปนในอากาศ โดยการปล่อยประจุพลาสมาไอออน แบคทีเรีย, กลิ่น, ควัน, 
ฝุ่นและไวรัสจะถูกจับโดยพลาสมาไอออน

16
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เครือ่งจะหยุดท�างานโดยอตัโนมตัติามเวลาท่ีตัง้ไวล้ว่งหนา้

เม่ือเลือก 1, 3, 5 และ 9 ชัว่โมง การท�างานในโหมด comfort sleep จะเริม่ข้ึน

อณุหภมิูท่ีตัง้ไวจ้ะถูกปรบัใหเ้หมาะสมโดยอตัโนมตั ิ

อยา่งไรก็ตาม อณุหภมิูจะเพ่ิมข้ึนหรอืลดลงอีกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

การตัง้เวลา

การตัง้เวลาปิดขณะอยูใ่นโหมด comfort sleep

• แตล่ะครั้งท่ีกดปุ่ม (ภายใน 3 วินาที)... 
ตวัอยา่งจอแสดงผล เม่ือเลือกตั้งเวลาเป็น 10:00 ในเวลากลางคืน

ยกเลิก
comfort sleep

การตั้งเวลาจะถูกยกเลิก แต่เคร่ืองจะยงัคงท�างาน
หรอื

การยกเลิก

• เวลาในการหยุดท�างานจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล
• หลงัจากเคร่ืองหยุดท�างาน จะไมมี่การเป่าลมเพ่ือท�าความสะอาดภายในตวัเคร่ือง

17
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การตัง้เวลาเปิด, การตัง้เวลาปิด

เลือกการตัง้เวลาเริม่และหยุดท�างาน โดยเครือ่งจะท�างานหลงัจากท่ีตัง้เวลาปัจจบุนับนรโีมทคอนโทรลแลว้

ส�าหรบัตัง้เวลาเปิด ส�าหรบัตัง้เวลาปิด

• เวลาจะเปล่ียนไปครัง้ละ 10 นาที เม่ือกดปุ่มหน่ึงครัง้ และเปล่ียนไปครัง้ละ 1 ชัว่โมง  
    เม่ือกดปุ่มคา้งไว ้
• เวลาท่ีเลือกไวจ้ะปรากฏข้ึน ไปยงั 2 หากท่านสามารถใชค้า่ท่ีตัง้ไวก้อ่นหนา้ได้

หนา้ 7

เลือก

• ระหวา่งตัง้เวลาปิดการท�างาน จะไมมี่การเป่าลมท�าความสะอาดภายในตวัเคร่ือง
• สามารถเลือกการตัง้เวลาปิดโดยใชค้า่การท�างานกอ่นหนา้น้ีไดแ้ม ้ 
    ในขณะท่ีเคร่ืองหยุดท�างานโดยการท�างานจะเร่ิมข้ึนเม่ือเลือกตัง้เวลาปิด

• การเปล่ียนเวลาท่ีเลือกไว ้ใหก้ด  หรือ  เพ่ือเปล่ียนการตัง้คา่

การยกเลิก

การตั้งเวลาจะถูกยกเลิก แต่เคร่ืองจะยงัคงท�างาน

เดินหนา้

เดินหนา้

ถอยหลงั

ถอยหลงั

เริม่ท่ี 6:00 AM และ หยุดท่ี 10:00 AM   

เวลาท่ีเลือกและโหมดการท�างานในขณะนั้นจะ

กระพรบิสลบักนัในสว่นการแสดงผลสญัลกัษณ์

เวลาท่ีเลือกและโหมดการท�างานในขณะนั้นจะ

กระพรบิสลบักนัในสว่นการแสดงผลสญัลกัษณ์

เลือกเวลาเริม่ท�างานเป็น 6:00 AM

ตัง้เวลาหยุดท�างานไวท่ี้ 10:00 AM

ตวัอยา่งการตัง้ค่า

(การเลือกตัง้เวลาเปิด/ปิด)

18
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ON+ECO
ON+Hi-POWER

2 °C 2 °C

OFFOFF

ON ON

2 °C2 °C

OFF OFF

23°C

ON+Hi-Power

24°C 24°C

ON

ON+ECO

OFF

6 5

56

i REWOP-H+NO

2

1

การตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์
สามารถตัง้เวลาแตล่ะวนัในหน่ึงสปัดาหไ์ด ้4 โปรแกรม ในการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

สามารถตัง้ค่ารายการตอ่ไปน้ีไดใ้นการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

a. เวลาการท�างาน (เวลาเปิดส�าหรบัเริม่ท�างานและเวลาปิดส�าหรบัหยุดการท�างาน)

b. โหมดการท�างาน (อตัโนมตั,ิ ท�าความเยน็, ลดความช้ืน, พดัลมเพียงอยา่งเดียว)

c. ตัง้อณุหภมิู 

d. ตัง้ค่าความเรว็พดัลม 

e. การทำางานแบบพิเศษ (ECO, Hi-POWER, SILENT)

ตวัอยา่งของการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

หอ้งนัง่เลน่

หอ้งนอน

จนัทร-์ศกุร์

จนัทร์ จนัทร์

อาทิตยแ์ละเสาร์

อาทิตย์ อาทิตย์
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กระพริบ

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

WEEKLY SUMO
TUWETHFRSA

วิธีการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

กด  เพ่ือเขา้สูก่ารตัง้เวลาประจ �าสปัดาห ์

กด  เพ่ือเลือกวนัท่ีตอ้งการตามล�าดบั
สญัลกัษณว์นัจะปรากฏข้ึนตามล�าดบับนจอ LCD

กด  เพ่ือเลือกหมายเลขโปรแกรม

กด 
 
หรอื  เพ่ือเลือกเวลาท่ีตอ้งการ

• โปรแกรม 1 พรอ้มส�าหรบัการตั้งคา่ขณะท่ีกด  PG-1 จะปรากฏข้ึนบน LCD
• กด  เพ่ือเปล่ียนหมายเลขโปรแกรมตามล�าดบัโปรแกรม 1 ถึง 4  

• สามารถตั้งเวลาไดร้ะหวา่ง 0:00 ถึง 23:50 เวลาจะเปล่ียนแปลงครั้งละ 10 นาที
• กดปุ่มคา้งไวเ้พ่ือเปล่ียนการตั้งคา่ครั้งละ 1 ชัว่โมง
• สามารถเลือกตั้งเวลาเปิดหรือปิดไดเ้พียงคา่เดียวในแต่ละโปรแกรม

สญัลกัษณแ์สดงการตั้งเวลาเปิด

* การตั้งเวลาปิดใชส้�าหรบัหยุดการท�างานของเคร่ืองปรบัอากาศเท่าน้ัน หนา้จอแสดงผลจะไมแ่สดง
  โหมดการท�างาน, อุณหภูมิ, ความเร็วพดัลม และอ่ืนๆ

สญัลกัษณแ์สดงการตั้งเวลาปิด*

(ทุกวนั)
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แสดงข้ึนหลงัจาก
กดปุ่ม SET

กด 
 
หรอื  เพ่ือเลือกอณุหภมิูท่ีตอ้งการ

กด  เพ่ือเลือกการท�างานท่ีตอ้งการ

กด  เพ่ือเลือกความเรว็พดัลมท่ีตอ้งการ

• สามารถตั้งอุณหภูมิไดร้ะหวา่ง 17°C ถึง 30°C 

เพ่ิมการท�างาน หากตอ้งการ

หลงัจากเพ่ิมหรอืแกไ้ขเสรจ็แลว้ ใหก้ด  เพ่ือยนืยนัการตัง้ค่า* 

เพ่ิมการท�างาน หากตอ้งการ
สามารถตั้งโปรแกรมใหท้�างานตามจ�านวนวนัท่ีก�าหนดไวท้ั้งหมดได ้จนกวา่จะกดปุ่ม  เพ่ือ
ยนืยนัการตั้งคา่ 0
หากตอ้งการเพ่ิมหรือแกไ้ขโปรแกรม โปรดท�าซ�้าขั้นตอนท่ี 2-8 กอ่นยนืยนัการตั้งคา่

การตั้งเวลาเปิดหรือ 
การตั้งเวลาปิด

โปรแกรมถดัไป

โหมดการท�างาน

เวลาส�าหรบัการท�างานถดัไป

*ช้ีรีโมทคอนโทรลไปท่ีโมดูลรับสัญญาณของเคร่ืองปรับอากาศ จากน้ัน กดปุ่ม SET จนกว่าท่านจะ
ไดย้ินเสียง “ป๊ิบป๊ิบ” ซ่ึงเป็นการแสดงใหท้ราบว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แลว้
ขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศก�าลังรับสัญญาณ ท่านจะไดย้ินเสียง “ป๊ิบ” ดังข้ึนเป็นจงัหวะตามจ�านวน
วนัในการตั้งค่าท่ีเลือกไว ้
หากไฟเตือน TIMER กระพริบ แสดงว่าการตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์ กด  สองครั้ง

อุณหภูมิการท�างาน และความเร็วพดัลม

การตั้งเวลาประจ�า 
สปัดาหท่ี์ท�างานอยู่

หมายเหตุ

1.  วางรีโมทคอนโทรลในต�าแหน่งท่ีตวัเคร่ืองภายในจะสามารถรบัสญัญาณได ้เพ่ือชว่ยเพ่ิมความแมน่ย�าของระยะระหวา่งรีโมทคอนโทรลและเคร่ืองปรบัอากาศ
2.  สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดในระหวา่งการตั้งเวลาประจ�าสปัดาหไ์ด ้ในกรณีน้ีเคร่ืองปรบัอากาศจะด�าเนินการในขั้นตอนการตั้งเวลาปกติจนเสร็จสมบรูณก์อ่น จากน้ัน 
     จะกลบัสู่ ฟังกช์ัน่การตั้งเวลาประจ�าสปัดาห์
3.  ระหวา่งการตั้งเวลาประจ�าสปัดาห ์สามารถปรบัตั้งการท�างานทั้งหมด เชน่ MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO และอ่ืนๆ ได ้แต่เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งโปรแกรมไว ้
     เคร่ืองจะกลบัสู่ การท�างานตามรายการท่ีตั้งไวใ้นโปรแกรม
4.  ขณะท่ีรีโมทคอนโทรลส่งสญัญาณไปยงัเคร่ืองปรบัอากาศ ใหป้้องกนัการรบกวนจากส่ิงของต่างๆ ท่ีอาจปิดกั้นการรบัสญัญาณได้

• กด  เพื่อใช้การทำางานในโหมด ECO

• กด  เพื่อใช้การทำางานในโหมด Hi-POWER 
● กด  เพื่อเลือกการทำางานในโหมด Silent
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แก้ไขโปรแกรมตั้งเวลาประจำาสัปดาห์

กด  .
• วนัในสปัดาหแ์ละหมายเลขโปรแกรมของวนัปัจจุบนัจะปรากฏข้ึน

กด  เพ่ือเลือกวนัในสปัดาห ์และกด  เพ่ือเลือกหมายเลขโปรแกรมท่ี
จะยนืยนั

• การรีเซ็ตคา่การท�างาน

กด  เพ่ือออกจากโหมดการยนืยนั

การแกไ้ขโปรแกรมหลงัจากยนืยนัการตั้งเวลาประจ�าสปัดาหใ์น         หนา้ 20   แลว้ ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน 
1-3 ดา้นล่างน้ี

การยกเลิกการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

กด  ในขณะท่ี “WEEKLY” ปรากฏอยูบ่นหนา้จอ LCD

• สญัลกัษณ ์“WEEKLY” จะหายไปจากหนา้จอ LCD อยา่งไรก็ตาม โปรแกรมจะยงัคงบนัทึกอยูใ่นรีโมทคอนโทรล

• ไฟเตือน TIMER จะดบัลง
• การเปิดใชง้านการตั้งเวลาประจ�าสปัดาหอี์กครั้ง ใหก้ด  อีกครั้ง LCD จะแสดงโปรแกรม ถดัไป หลงัจาก
    เปิดใชง้านอีกครั้ง โปรแกรมจะท�างานสมัพนัธก์บัเวลาในนาฬกิา
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1

1

2

2

3

4

การลบโปรแกรมการท�างาน

แตล่ะโปรแกรม

โปรแกรมทั้งหมด

กด  .

กด  .

กด  คา้งไว ้3 วินาที

• โปรแกรมทั้งหมดจะถูกลบและ LCD จะแสดงการท�างานปัจจุบนั

กด  .

กด  เพ่ือเลือกหมายเลขโปรแกรมท่ีจะลบ

กด  เพ่ือลบโปรแกรม

• กด  ขณะท่ี LCD กระพริบ โปรแกรมดงักล่าวถูกลบไปแลว้

• วนัในสปัดาหแ์ละหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏข้ึน
• เลือกวนัท่ีจะลบโปรแกรม

• การตั้งเวลาเปิดหรือปิดจะถูกลบ และไฟ LCD จะกระพริบ

• วนัในสปัดาหแ์ละหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โมดูลรบัสญัญาณรีโมทคอนโทรลบนตวัเคร่ืองปรบัอากาศไดร้บัสญัญาณจาก รีโมทคอนโทรล

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ตวัอยา่งการใชง้านการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห์

22:00, OFF

กลบัเขา้บา้น

ออกไปนอกบา้น

ไมมี่การตั้งโปรแกรม ผูใ้ชง้านควบคุมการท�างานเอง

เขา้นอน

จนัทร-์ศุกร์

หอ้งนัง่เลน่ (ตวัอยา่งท่ี#1)

6:00, ON, โหมด : อตัโนมติั, 
26°C, พดัลม : ต�า่, ECO

8:00, OFF

16:00, ON, โหมด : ท�าความเยน็
25°C, พดัลม : อตัโนมติั,Hi-POWER 

18:00, OFF 23:00, OFF

เสาร์

อาทิตย์

ตารางส�าหรบัการท�างานในหอ้งนัง่เลน่

7:00, ON, โหมด :อตัโนมติั, 
26°C,พดัลม : ต�า่

12:00, ON, โหมด : อตัโนมติั,
25°C, พดัลม : ต�า่, Hi-POWER

ต่ืนนอน

ต่ืนนอน

ออกไปนอกบา้น เขา้นอน

กิจกรรมในบา้น
เคร่ืองปรบัอากาศจะถูก 
ควบคุมดว้ยรีโมทคอนโทรลใน
ระหวา่งน้ี

การตั้งคา่ อาทิตย์ จนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์

PG-1

การตั้งเวลา ON ON ON ON ON ON -
นาฬกิา 7:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 -
โหมด อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั -

อุณหภูมิ 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C -
พดัลม ต�า่ ต�า่ ต�า่ ต�า่ ต�า่ ต�า่ -

การท�างานเพ่ิมเติม - ECO ECO ECO ECO ECO -

ตั้งเวลา ON OFF OFF OFF OFF OFF -
นาฬกิา 12:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -
โหมด อตัโนมติั - - - - - -PG-2

อุณหภูมิ 25°C - - - - - -
พดัลม ต�า่ - - - - - -

การท�างานเพ่ิมเติม Hi-POWER - - - - - -

ตั้งเวลา OFF ON ON ON ON ON -
นาฬกิา 18:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 -
โหมด - อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั -PG-3

อุณหภูมิ - 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C -
พดัลม - อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั อตัโนมติั -

การท�างานเพ่ิมเติม - Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER -

ตั้งเวลา OFF OFF OFF OFF OFF OFF -
นาฬกิา 23:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 -
โหมด - - - - - - -PG-4

อุณหภูมิ - - - - - - -
พดัลม - - - - - - -

การท�างานเพ่ิมเติม - - - - - - -

ON+ECO
ON+H -POWER

2 °C 2 °C

OFFOFF

ON ON

25°C2 °C

OFF OFF

5

6

ON+H -POWER

i

i

6

หอ้งนัง่เลน่
จนัทร-์ศกุร์

อาทิตย ์และ เสาร์
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6:00, OFF

7 days

ตวัอยา่งการใชง้านการตัง้เวลาประจ �าสปัดาห ์
(ตอ่)

ตารางส�าหรบัการท�างานในหอ้งนอน

หอ้งนอน (ตวัอยา่งท่ี#2)

ต่ืนนอน

ต่ืนนอน

อาทิตย ์        จนัทร์

ประหยดัพลงังานมากข้ึน
ดว้ยฟังกช์ัน่ ECO ในระดบั
อุณหภูมิท่ีตอ้งการ

2:00, ON,  
โหมด : อตัโนมติั, 27°C,   
พดัลม: ต�า่, ECO 6:00, OFF

ปรบัใหไ้ดอุ้ณหภูมิท่ีตอ้งการ

เร็วข้ึนดว้ยฟังกช์ัน่ Hi-POWER

ยกเลิก Hi-POWER
เป็นการท�างานปกติ
เพ่ือประหยดัพลงังาน

ประหยดัพลงังานมากข้ึน
ดว้ยฟังกช์ัน่ ECO ในระดบั
อุณหภูมิท่ีตอ้งการ

21:00, ON, โหมด : อตัโนมติั,
25°C, พดัลม : อตัโนมติั,
Hi-POWER

22:00, ON,  
โหมด : อตัโนมติั, 
26°C, พดัลม : อตัโนมติั

2:00, ON,  
โหมด : อตัโนมติั, 27°C,
พดัลม : ต�า่, ECO

หอ้งนอน

วนัอาทิตย์ วนัอาทิตย์ วนัจนัทร์ วนัจนัทร์

25
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การตั้งค่า อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

การตั้งเวลา ON ON ON ON ON ON ON
นาฬิกา 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00
โหมด อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติPG-1

อุณหภูมิ 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C
พัดลม ตำ่า ตำ่า ตำ่า ตำ่า ตำ่า ตำ่า ตำ่า

การทำางานเพิ่มเติม ECO ECO ECO ECO ECO ECO ECO

ตั้งเวลา OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF
นาฬิกา 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00
โหมด - - - - - - -PG-2

อุณหภูมิ - - - - - - -
พัดลม - - - - - - -

การทำางานเพิ่มเติม - - - - - - -
ตั้งเวลา ON ON ON ON ON ON ON
นาฬิกา 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00

PG-3 โหมด ทำาความเย็น ทำาความเย็น ทำาความเย็น ทำาความเย็น ทำาความเย็น ทำาความเย็น ทำาความเย็น
อุณหภูมิ 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C

พัดลม อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ
การทำางานเพิ่มเติม Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER Hi-POWER

ตั้งเวลา ON ON ON ON ON ON ON
นาฬิกา 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00

PG-4 โหมด อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ
อุณหภูมิ 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C
พัดลม อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ อัตโนมัติ

การทำางานเพิ่มเติม - - - - - - -
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ตัง้ค่าการท�างานท่ีช่ืนชอบ
ตัง้ค่าการใชง้านตามความตอ้งการของทา่นเพ่ือการใชง้านในอนาคต

การตัง้ค่าจะถูกบนัทึกไวใ้นหน่วยความจ�า และสามารถเรยีกใชง้านไดใ้นอนาคต

การตัง้ค่าการใชง้านลว่งหนา้

1  เลือกการท�างานท่ีท่านช่ืนชอบ

2  กด               คา้งไว ้3 วนิาที เพ่ือบนัทึกการตัง้คา่

       สญัลกัษณ ์    จะปรากฏข้ึน

3  กด               เพ่ือใชง้านการตัง้คา่การใชง้านล่วงหนา้

ไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได ้:
  การตั้งเวลาประจำาสัปดาห์
  การส่ายใบปรับทิศทางลม

26
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เลือกใชฟั้งกช์ัน่น้ีเม่ือมีการใชต้วัตดัวงจรไฟฟ้าร่วมกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนๆ โดยฟังกช์ัน่น้ีจะจ�ากดักระแสไฟฟ้าและ
อตัรา การใชพ้ลงังานสูงสุดไวท่ี้ 100%, 75% หรือ 50% ดว้ยโหมด POWER-SELECTION โดยท่ีคา่เปอรเ์ซ็นตย์ิง่
นอ้ยลง การประหยดัพลงังานยิง่เพ่ิมข้ึน รวมถึงชว่ยยดือายุการใชง้านคอมเพรสเซอรใ์หน้านข้ึน

หมายเหตุ

• เม่ือเลือกระดบัท่ีตอ้งการ ระดบั PWR-SEL จะกระพริบบนหนา้จอ LCD ของรีโมทคอนโทรลนาน 3 วนิาที  
    ในกรณีท่ีเลือกระดบั 75% และ 50% หมายเลข “75” หรือ “50” จะกระพริบนาน 2 วนิาที

• เน่ืองจากการเลือกระดบัการใชพ้ลงังานดงักล่าว ท�าหนา้ท่ีจ�ากดักระแสไฟฟ้าสูงสุด จงึอาจส่งผลใหค้วาม
    สามารถในการท�าความเยน็ไมเ่พียงพอ

การเลือกใช้ระดับพลังงาน และการทำางาน
ไร้เสียง (เครื่องนอกอาคาร)

การเลือกใชพ้ลงังาน (        )

การทำาให้เครื่องส่วนที่อยู่นอกอาคารทำางานโดยไร้เสียงรบกวน เพื่อให้คุณและเพื่อนบ้านสามารถหลับสนิทใน
ตลอดคืน ด้วยวิธีนี้เครื่องจะทำาความเย็นด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากเสียงรบกวน
ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำางานไร้เสียงได้ 2 ระบบ (โหมดการทำางานไร้เสียง 1 และโหมดการทำางานไร้เสียง 2)
ขั้นตอนในการตั้งค่าการทำางาน: ระดับมาตรฐาน > โหมดการทำางานไร้เสียง 1 > โหมดการทำางานไร้เสียง 2

แม้จะทำางานโดยไร้เสียง สมรรถนะการทำาความเย็น ยังเป็นฟังค์ชั่นหลักในการทำางานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิที่
เหมาะสมในอาคาร
การตั้งโปรแกรมรักษาสมดุลระหว่างสมรรถนะการทำาความเย็น และระดับเสียงภายนอกอาคาร

ลดสมรรถนะทำาความเย็น เพื่อลดระดับเสียงในกรณีที่ผู้ใช้ให้ความสำาคัญกับระดับเสียงนอกอาคารเป็นหลัก
การตั้งโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับเสียงของเครื่องภายนอกอาคารลง

โหมดการทำางานไร้เสียง (          )

โหมดการทำางานไร้เสียง 1:

โหมดการทำางานไร้เสียง 2:

การเลือกแรงลมและการทำางานไร้เสียง (เครื่องนอกอาคาร)

หมายเหตุ

  ขณะทำางานในโหมดไร้เสียง สมรรถนะการทำาความเย็นอาจลดลง

27

TH
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28

การปรบัความสว่างของไฟหนา้จอแสดง
การท�างาน

เลือกใชฟั้งกช์ัน่น้ีเม่ือจ �าเป็นตอ้งลดความสว่างของไฟหนา้จอแสดงการท�างานลงหรอืปิดการท�างาน

การปรบัความสว่างของไฟแสดง

เพ่ิม
ลด               เพ่ือปรบัความสวา่ง ซ่ึงสามารถตั้งได ้4 ระดบั 

                                                             หรือปิด การท�างาน

ในขณะท�างาน (อตัโนมติั, ท�าความเยน็ หรือลดความช้ืน) ใหเ้ลือก          5 วนิาที

หรือกด

หนา้จอแสดงการท�างาน

ไฟแสดงการท�างานซ่ึงสวา่งสูงสุด

ไฟแสดงการท�างานซ่ึงสวา่ง 50%

ไฟทั้งหมดดบัลง
ดบัลงทั้งหมด

• ในตวัอยา่งของ          และ          ไฟแสดงการท�างานสวา่งข้ึน 5 วนิาที กอ่นดบัลง

ไฟแสดงการท�างานซ่ึงสวา่ง 50% และไฟ
แสดงโหมดการท�างาน จะดบัลง

ความสวา่ง
หนา้จอ LCD ของ
รีโมทคอนโทรล

50%

50%

100%
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หากจะสั่งให้เครื่องปรับอากาศหยุดทันที กด            ย้ำา 2 ครั้งแล้วกดค้างไว้ 30 วินาที  

  หลังจากที่หยุดการลดความชื้นภายในตัวเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล และเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ 
    การเริ่มทำางานใหม่อาจช้าลง

29

โหมดลา้งท�าความสะอาดเอง (โหมดใหค้วาม
เยน็ (COOL) และลดความช้ืน (DRY) เทา่นั้น)

การลดความช้ืนภายในตวัเคร่ือง

เก่ียวกบัโหมดลา้งท�าความสะอาดเอง 

ระบบจะท�าการฟอกอากาศเพ่ือป้องกนัการเจริญเติบโตของเช้ือรา

ประมาณ 30 นาที

• โหมดลา้งท�าความสะอาดเองไมไ่ดท้�าความสะอาดหอ้งหรือขจดัการเจริญเติบโตของเช้ือราหรือฝุ่นท่ีเกาะภายในเคร่ืองปรบัอากาศ 
• หากใชง้านโหมดดงักล่าวในหอ้งท่ีเต็มไปดว้ยน�้ามนั มีควนัมาก หรือหอ้งท่ีอบัช้ืน ช้ินส่วนภายในเคร่ืองปรบัอากาศ (ตวัแลกเปล่ียนความรอ้น หรือใบพดั) 
    อาจมีคราบสกปรก โดยคราบสกปรกหรือเช้ือราดงักล่าวไมส่ามารถก�าจดัออกได้
• โหมดลา้งท�าความสะอาดใชร้่วมกบัโหมด เปิด/ปิด ตวัตั้งเวลา ตวัตั้งเวลาเป็นสปัดาหแ์ละโหมดควบคุมความเยน็ขณะหลบั (Comfort sleep) ไมไ่ด ้
    หากรีโมทคอนโทรลไมอ่ยูใ่นจุดท่ีส่งสญัญาณไปยงั เคร่ืองปรบัอากาศได ้ 

โหมดลา้งท�าความสะอาดเองจะเริม่ท�าไดห้ลงัจากท่ีแอรท์ �างานมา 10 นาทีหรอืนานกว่า 10 นาที

TH

ระบบจะไม่เริ่มโหมดล้างทำาความสะอาดเอง หากโหมดที่ใช้ก่อนหน้า คือ โหมดพัดลมเพียงอย่างเดียว
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Problem with indoor unit (including wiring fault).

Problem with outdoor unit (including compressor and others).

Check codes consist of digits and letters.

30

เม่ือไฟบนตวัเครือ่งภายในกระพรบิ

ถา้ไฟเตอืนกระพรบิอีกครั้ง แสดงว่าจ �าเป็นตอ้งตรวจสอบและซ่อมแซม

เพ่ือการซ่อมแซมอยา่งรวดเร็ว ใหต้รวจสอบสถานะของเคร่ืองปรบัอากาศโดยปฏิบติัตามขั้นตอนดา้นล่างน้ี 
จากน้ันแจง้รายละเอียด (1) – (3) แกผู่จ้�าหน่าย

1 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเครือ่งปรบัอากาศ
2 รหสัตรวจสอบท่ีพบบนรโีมทคอนโทรล (ดขูั้นตอนดา้นลา่ง)
3 สถานะการกระพรบิของไฟบนหนา้จอแสดงผลท่ีตวัเครือ่งภายใน

ปิดแหลง่จา่ยไฟ รอ 30 วินาที เปิดแหลง่จา่ยไฟ และตรวจสอบการท�างานของตวัเครือ่ง

ใชป้ลายดินสอกดปุ่ม CHECK เพ่ือปรบัรโีมทคอนโทรล
เขา้สูเ่ซอรวิ์สโหมด

• หนา้จอแสดงระดบัการตั้งอุณหภูมิจะปรบัเป็น 00
•         จะปรากฏข้ึนCHK

กด           หรอื

•       แสดงข้ึนบนหนา้จอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล  

• กดปุ่ม          หรือ

ถา้ไมพ่บรหสัและขอ้บกพร่องใดๆ ตวัเคร่ืองภายในจะส่งเสียงเตือน “ป๊ิบ” หน่ึงครัง้ และจอแสดงผลบน
รีโมทคอนโทรลจะ

• ไฟเตือน TIMER ของตวัเคร่ืองภายในจะกระพริบต่อเน่ือง (5 ครัง้ ต่อ 1 วนิาที)
• ตรวจเช็คเคร่ืองดว้ยรหสัตรวจสอบทัง้ 52 ชุด (          ถึง          ) ตามท่ีแสดงอยูใ่นตารางดา้นล่างน้ี

• กดปุ่ม             หรือ             เพ่ือเปล่ียนรหสัตรวจสอบยอ้นกลบั

ถา้เกิดความผิดปกติ ตวัเคร่ืองภายในจะส่งสญัญาณเสียงเตือน “ป๊ิบ” นาน 10 วนิาที 
(ป๊ิบ, ป๊ิบ, ป๊ิบ ...) ใหจ้ดรหสัตรวจสอบท่ีปรากฏบนรีโมทไว ้
• ตวัเลขกบัตวัอกัษร 2 หลกั จะปรากฏบนจอแสดงผล
• ไฟเตือนทั้งหมดบนตวัเคร่ืองภายในจะกระพริบ (5 ครั้ง ต่อ 1 วนิาที)

• จอแสดงผลรีโมทจะกลบัสู่หนา้จอกอ่นหนา้ท่ีจะเขา้สู่เซอรว์สิโหมด ตรวจสอบรหสัอ่ืนๆ โดยการท�าซ�้า 

    ขั้นตอนท่ี 1-3

กด                 เพ่ือลบ

หมายเหตุ

• รหสัตรวจสอบอาจไมป่รากฏ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเภทของความผิดปกติ เชน่ ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกบัอุปกรณ ์
    ไฟฟ้า
• ถา้ตรวจเช็ครหสัตรวจสอบในขณะท่ีไฟเตือนไมก่ระพริบ รหสัความบกพร่องท่ีถูกตอ้งอาจไมป่รากฏข้ึน
• อยา่ถอดแยกช้ินส่วน หรือซ่อมแซมดว้ยตนเอง โปรดติดต่อผูจ้�าหน่าย

ตารางรหสัการตรวจสอบ

อยา่งไรก็ตาม อาจตรวจพบรหสัตรวจสอบท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นตารางได้

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเคร่ืองภายใน (รวมถึงการช�ารุดของสายไฟ)

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเคร่ืองภายนอก (รวมถึงคอมเพรสเซอรแ์ละอ่ืนๆ)

ตรวจสอบตวัเลขและตวัอกัษร

3
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31

การตัง้ค่าการเริม่ท�างานใหม่โดยอตัโนมตัิ
ผลิตภณัฑน้ี์ไดร้บัการออกแบบมาใหส้ามารถเริม่ท�างานใหม่หลงัไฟฟ้าขดัขอ้ง โดยเครือ่งจะเริม่ท�างานในโหมดการท�างานเดิมท่ีเลือก

ใชง้านก่อนเกิดไฟฟ้าขดัขอ้งอีกครั้งโดยอตัโนมตั ิ

ผลิตภณัฑน้ี์จดัสง่มาโดยท่ีการตัง้ค่าเริม่ท �างานใหม่โดยอตัโนมตัอิยูใ่นสถานะปิดการท�างานอยู ่ทา่นสามารถเปิดใชก้ารท�างานน้ีไดต้าม

ความตอ้งการ

วิธีการตัง้ค่าการเริม่ท�างานใหม่โดยอตัโนมตัิ

1  กดสวติชช์ัว่คราวบนตวัเคร่ืองภายในคา้งไว ้3 วนิาที เพ่ือตั้งคา่การท�างาน

     (เสียง “ป๊ิบ” จะดงัข้ึน 3 ครั้ง และไฟเตือน OPERATION จะกระพริบ 5 ครั้ง/วนิาที นาน 5 วนิาที)

2  กดสวติชช์ัว่คราวบนตวัเคร่ืองภายในคา้งไว ้3 วนิาที เพ่ือยกเลิกการท�างาน

     (เสียง “ป๊ิบ” จะดงัข้ึน 3 ครั้ง ไฟเตือน OPERATION จะไมก่ระพริบ)

       ในกรณีท่ีมีการตั้งเวลาเปิด หรือตั้งเวลาปิดไว ้การท�างานใหมโ่ดยอตัโนมติัจะไมท่�างาน

การบ�ารุงรกัษา 

การท�างานและสมรรถนะ  

TH

ปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเป็นอันดับแรก

ตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล

• ทำาความสะอาดตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรลด้วยผ้าชุบนำ้าหมาดๆ
• ห้ามใช้นำ้ามันเบนซิน, ทินเนอร์, ผงขัดเงา หรือนำ้ายากำาจัดฝุ่นที่เป็นสารเคมี

แผ่นกรองอากาศ

ทำาความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ 2 สัปดาห์ 

1. เปิดหน้ากากด้านหน้า (ช่องลมเข้า)

2. ถอดแผ่นกรองอากาศออก

3. ดูดฝุ่นหรือล้างแผ่นกรองด้วยนำ้า และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

4. ประกอบแผ่นกรองอากาศเข้าที่และปิดหน้ากากด้านหน้า

1. ระบบป้องกันสามนาทีี: เป็นระบบป้องกันไม่ให้เครื่องทำางานเป็นเวลา 3 นาที หากไปกดปุ่มรีสตาร์ทหรือ “ON” โดยไม่ตั้งใจ 
2. เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดขึ้นขณะทำางาน ถือเป็นเรื่องปกติเพราะเสียงดังกล่าวอาจเกิดมาจากการขยายตัว/หดตัวของพลาสติก

อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายในห้อง

สภาวะการทำางานของเครื่องปรับอากาศ

อุณหภูมิ
โหมดการทำางาน

การทำาความเย็น

การลดความชื้น 

-10°C - 46°C
-10°C - 46°C

21°C - 32°C
17°C - 32°C
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1 2

เก่ียวกบัเสียงท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท�างาน
เร่ิมตน้การท�างานอยา่งราบร่ืน และลดเสียงในขณะท�างานลง

กดคา้งไว ้20 วนิาที

• โหมดท�าความเยน็จะเร่ิมท�างานเม่ือเวลาผ่านไป 10 วนิาที พรอ้มกบัมีเสียงสญัญาณ “ป๊ิบ” ดงัข้ึน อยา่งไรก็ตาม 

    ใหก้ดคา้งไวก้อ่น การตั้งคา่จะเสร็จสมบรูณเ์ม่ือมีเสียงสญัญาณ “ป๊ิบ” ดงัข้ึน 5 ครั้ง และไฟแสดงการท�างานกระพริบ

• หากตอ้งการยกเลิกการท�างาน ใหท้�าซ�้าขั้นตอนขา้งตน้ (ในกรณีน้ี ไฟแสดงการท�างานจะไมก่ระพริบ)

เงียบ

การแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ (จดุตรวจสอบ) 

การเลือก A-B ในรโีมทคอนโทรล

• สวิตช์หลักปิดอยู่
• เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าทำางานเพื่อตัดการจ่ายไฟ 
• ไฟตก 
• ตั้งเวลาเปิด (ON)

• แผ่นกรองเต็มไปด้วยฝุ่น 
• ตั้งอุณหภูมิไม่ถูกต้อง  
• หน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่  
• ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่องภายนอกถูกกีดขวาง
• ความเร็วพัดลมตำ่าเกินไป 
• เครื่องปรับอากาศอยู่ในระบบ FAN หรือ DRY
• ฟังก์ชั่นเลือกระดับพลังงานถูกตั้งไว้ที่ 75% หรือ 50%
 (จะขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล)

ตัวเครื่องไม่ทำางาน การทำาความเย็นหรือการทำาความร้อนมีประสิทธิภาพตำ่า

สำาหรับแยกการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการทำางานเครื่องปรับอากาศแต่ละตัว ในกรณีที่ติดเครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกล้กัน

1. กดปุ่ม RESET บนตัวเครื่องภายในเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายใน
3. กดปุ่ม “CHECK” บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้โดยใช้ปลายดินสอ “00” จะแสดง
 ขึ้นบนจอรีโมทคอนโทรล (รูป 1) 
4. กดปุ่ม         ในขณะที่กดปุ่ม “CHECK” ค้างไว้อยู่ สัญลักษณ์ “B” จะแสดง
 ขึ้นบนหน้าจอและข้อความ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปิดการ
 ทำางานพร้อมทั้งบันทึกรีโมทคอนโทรล B ไว้ในหน่วยความจำา (รูป 2)

หมายเหตุ: 1. ทำาตามขั้นตอนด้านบนเพื่อตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเป็นรีโมทคอนโทรล A
 2. รีโมทคอนโทรล A จะไม่แสดง “A” ขึ้นบนจอ
 3. ค่าตั้งจากโรงงานสำาหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล B
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