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คําแนะนําเบื้องตน

การเลือกใชสารทําความเย็น R32
เครื่องปรับอากาศนี้ใชนํ้ายา HFC (R32) ซึ่งเปนสารทําความเย็นที่ไมทําลาย
ชั้นโอโซน
โปรดตรวจสอบประเภทสารทําความเย็นที่จะใชกับตัวเครื่องภายนอกกอนติดตั้ง

ตามมาตรฐาน IEC 60335-1

บุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพจิตใจไมปกติ
หรือขาดความรูและประสบการณ ไมควรใชงานอุปกรณนี้ เวนแตไดรับการ
ควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณจากผูที่รับผิดชอบ 
ตอความปลอดภัยของบุคคลนั้นได
ควรดูแลเด็กไมใหเลนเครื่องปรับอากาศ

ตามมาตรฐาน EN 60335-1

เด็กที่มีอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพรางกาย การรับรู หรือสภาพ
จิตใจไมปกติ หรือขาดความรูและประสบการณสามารถใชเครื่องปรับอากาศนี้
ได แตตองมีการควบคุมดูแลหรือไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณ
ในวิธีที่ปลอดภัย และเขาใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ไมควรปลอยใหเด็กเลน
เครื่องปรับอากาศ ไมควรใหเด็กเปนผูทําความสะอาดและบํารุงรักษาโดยที่ไมมี
การควบคุมดูแล
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ขอบคุณที่เลือกซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ Toshiba
โปรดอานคําแนะนําตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญ ซึ่งตรงตาม Machinery Directive (Directive 2006/42/EC) อยางละเอียดถ่ีถวนและ
โปรดปฏิบัติตามขอมูลดังกลาว
หลังจากทําการติดต้ังแลว โปรดสงคูมือการติดต้ังนี้พรอมกับคูมือการใชงานเคร่ืองปรับอากาศใหกับผูใช และบอกใหผูใชเก็บรักษา
คูมือท้ังสองฉบับไวเพื่อใชอางอิงในภายหนา

ชื่อสามัญ : เคร่ืองปรับอากาศ
คําจํากัดความของผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ
เครื่องปรับอากาศตองไดรับการติดต้ัง บํารุงรักษา ซอมแซม และถอดร้ือโดยผูติดต้ังที่มีความขํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ 
เมื่อตองดําเนินการใดๆ เหลาน้ีโปรดรองขอใหผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญดําเนินการให
ผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนตัวแทน ซึ่งมีความชํานาญและความรูดังที่ไดอธิบายในตารางดานลาง

ตัวแทน ความชํานาญและความรูที่ตัวแทนจะตองมี

ผูต้ิดต้ังที่มี
ความชํานาญ

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดย 
โตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน ผูติดต้ังจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง 
ปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการ 
ปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง การยายตําแหนง และ 
การถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปน 
บุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน 
หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมี 
ความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง 
การยายตําแหนงและการถอดซ่ึงจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและการตอทอ 
ตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงาน 
กับสารทําความเย็นและทอของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง 
ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปน
อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ผูติดต้ังที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานท่ีความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานท่ีความสูง 
กับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ผูติดต้ังน้ันไดรับคําแนะนําใน 
การปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

ชางบริการท่ีมี
ความชํานาญ

• ชางบริการที่มีความชํานาญ คือ บุคคลท่ีทําการติดต้ัง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง 
ปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน ชางบริการจะตองไดรับการฝกอบรมเพ่ือติดต้ัง ซอมแซม 
บํารุงรักษา ยายตําแหนงและถอดเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง 
ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปน
อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลาน้ี

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง การซอมแซม การ
ยายตําแหนง และการถอดจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับงานดานไฟฟาตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมาย
ทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร 
คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการ
อบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอท่ีเกี่ยวกับการติดต้ัง 
การซอมแซม การยายตําแหนง และการถอดซ่ึงจะมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็น และ
ทอตามท่ีกําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถ่ิน และเปนบุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงาน
กับสารทําความเย็นและทอของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง 
ชางบริการน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปน
อยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานน้ี

• ชางบริการที่มีความชํานาญซ่ึงไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานท่ีความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานท่ีความสูง
กับเคร่ืองปรับอากาศท่ีผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรช่ัน หรืออีกประการหน่ึง ชางบริการท่ีมีความชํานาญน้ัน
ไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลท่ีไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานน้ี

ขอควรระวังดานความปลอดภัยเหลาน้ีจะระบุถึงเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเพ่ือปองกันไมใหผูใชหรือบุคคลอ่ืนไดรับ
บาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน โปรดอานคูมือน้ีอยางละเอียดหลังจากทําความเขาใจเน้ือหาดานลางน้ีแลว (คําอธิบาย
ของสัญลักษณคําเตือน) และปฏิบัติตามคําอธิบายตอไปน้ี

สัญลักษณคําเตือน คําอธิบาย

 คําเตือน ขอความท่ีกําหนดไวในลักษณะนี้มีหมายความวา การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคําเตือนน้ีอาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัสทางรางกาย (*1) หรือเสียชีวิตไดหากใชงานผลิตภัณฑไมถูกตอง

 ขอควรระวัง ขอความท่ีกําหนดไวในลักษณะนี้มีหมายความวา การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในขอควรระวังน้ีอาจสงผลใหไดรับ
บาดเจ็บเล็กนอย (*2) หรือเกิดความเสียหาย (*3) ตอทรัพยสินไดหากใชงานผลิตภัณฑไมถูกตอง

*1:  การบาดเจ็บสาหัสทางรางกายหมายถึง ตาบอด, บาดเจ็บ, แผลไหม, ไฟช็อต, กระดูกหัก, ไดรับสารพิษ และการบาดเจ็บ
อ่ืนๆ ที่กอใหเกิดผลพวงในภายหลัง และตองรักษาในโรงพยาบาลหรือรักษาในระยะยาวในฐานะผูปวยนอก

*2:  การบาดเจ็บเล็กนอยหมายถึง บาดเจ็บ, แผลไหม, ไฟช็อต และการบาดเจ็บอ่ืนๆ ที่ไมตองรักษาในโรงพยาบาลหรือรักษา
ในระยะยาวในฐานะผูปวยนอก

*3:  ความเสียหายตอทรัพยสินหมายถึง ความเสียหายตออาคาร, บานเรือน, ปศุสัตว และสัตวเลี้ยง

ความหมายของสัญลักษณที่แสดงในเครื่องปรับอากาศน้ี

คําเตือน
(เสี่ยงตอการ
เกิดเพลิงไหม)

สัญลักษณน้ีสําหรับสารทําความเย็น R32 เทาน้ัน ประเภทสารทําความเย็นจะระบุไวบนปาย
แสดงขอมูลของตัวเคร่ืองภายนอก
ในกรณีที่ใชสารทําความเย็น R32 หมายความวาตัวเคร่ืองน้ีใชสารทําความเย็นไวไฟ
หากสารทําความเย็นร่ัวและมีเปลวไฟหรืออุปกรณที่กอใหเกิดความรอนอยูบริเวณใกลเคียง 
อาจเกิดกาซอันตรายและเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหมได

โปรดอานคูมือผูใชอยางละเอียดกอนใชงาน

ชางบริการจําเปนตองอานคูมือผูใชและคูมือการติดต้ังอยางละเอียดกอนใชงาน

สามารถหาดูขอมูลเพิ่มเติมไดในคูมือผูใช คูมือการติดต้ัง และอ่ืนๆ
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1 ขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัย
ผูผลิตไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการละเลยไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําในคูมือเลมนี้

 คําเตือน
ทั่วไป
• อานคูมือการใชงานใหละเอียดกอนเร่ิมใชเครื่องปรับอากาศ มีหลายส่ิงที่สําคัญตอง
ระลึกไวในระหวางใชงานประจําวัน

• ใหผูแทนจําหนายหรือผูติดต้ังมืออาชีพดําเนินการติดต้ัง ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ 
(*1) เทาน้ัน จึงจะสามารถติดต้ังเครื่องปรับอากาศได หากผูไมมีความชํานาญ
ติดต้ังเอง อาจกอใหเกิดปญหา เชน ไฟไหม ไฟดูด การบาดเจ็บ น้ําร่ัวซึม 
เสียงรบกวน และการส่ันสะเทือนได

• หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางจากที่ระบุไวในการเติมหรือเปล่ียน มิฉะน้ัน 
อาจทําใหมีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นในวงจรการทําความเย็น ซึ่งอาจทําให
ผลิตภัณฑน้ีทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได

• การทํางานของตัวเคร่ืองภายนอกอาจสรางเสียงรบกวน (โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตอ
กับเพื่อนบาน จึงควรพิจารณาเสียงรบกวน ในขณะติดต้ังเครื่องดวย)

• อุปกรณน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหใชงานโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูใชที่ผานการฝกอบรม
ในรานจัดจําหนาย, ในอุตสาหกรรมเบา หรือใชในเชิงพาณิชยโดยบุคคลท่ัวไป

การเคล่ือนยายและจัดเก็บ
• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง ตองสวมใสรองเทาที่ปกปดน้ิวเทา สวมถุงมือปองกัน และ
สวมใสเครื่องแตงกายปองกันอ่ืนๆ

• ในการเคล่ือนยายเคร่ือง หามจับถือที่สายรัดกลองผลิตภัณฑ ทานอาจบาดเจ็บได
หากสายขาด

• กอนวางซอนกลองผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บหรือเคล่ือนยาย โปรดอานคําแนะนําที่ระบุ
ไวบนกลองใหละเอียด การไมปฏิบัติตาม คําแนะนําเหลาน้ันอาจทําใหกองของ
กลองผลิตภัณฑลมลงมาได

• เครื่องปรับอากาศตองเคล่ือนยายในสภาพสมบูรณ หากสวนใดสวนหน่ึงของ
ผลิตภัณฑเสียหาย โปรดติดตอผูแทนจําหนาย

• เมื่อตองเคล่ือนยายเคร่ืองปรับอากาศดวยมือ ตองใชคนอยางนอยสองคนหรือ
มากกวา

 

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.
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การติดต้ัง
• การดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟากับเคร่ืองปรับอากาศตองกระทําโดยผูติดต้ังที่มีความ
ชํานาญ (*1) หรือชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) เทาน้ัน ผูที่ไมมีความชํานาญ
ไมสามารถดําเนินการเองได เพราะการดําเนินการท่ีไมเหมาะสม อาจกอใหเกิด
ไฟฟาดูดและ/หรือไฟฟาร่ัวได

• ภายหลังเสร็จสิ้นการติดต้ัง ใหผูติดต้ังชี้แจงเกี่ยวกับตําแหนงสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟา หากเกิดปญหาขึ้นในเคร่ืองปรับอากาศ ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปท่ีตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการ

• หากติดต้ังเครื่องปรับอากาศในหองขนาดเล็ก จะตองเติมสารทําความเย็นใน
ปริมาณที่กําหนด เพื่อไมใหเกินคาจํากัดความดันภายใน มิฉะน้ัน อาจเกิดการร่ัวซึม
ได ปรึกษาผูแทนจําหนายที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศน้ีเมื่อทานตองการคํานวณ
ปริมาณสารทําความเย็น การสะสมของสารทําความเย็นที่มีความเขมขนสูงอาจ
กอใหเกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจน

• อยาติดต้ังเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่อาจเส่ียงตอการสัมผัสกับกาซไวไฟ หาก
กาซร่ัวและสะสมอยูรอบเคร่ือง อาจเกิดไฟไหมได

• ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทระบุเปนช้ินสวนอะไหลเทาน้ัน การใชผลิตภัณฑที่
ไมไดระบุไวอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด น้ําร่ัวซึม หรือปญหาอ่ืนๆ ได และตอง
ใหผูเชี่ยวชาญเปนผูติดต้ังให

• ตองแนใจวาไดตอสายดินอยางถูกตอง
การใชงาน
• กอนเปดฝาปดกลองควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัว
เครื่องภายนอก ตองโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF มิฉะน้ัน
อาจเกิดไฟฟาลัดวงจรกับช้ินสวนภายในผานหนาสัมผัสได ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ 
(*1) หรือชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) เทาน้ันที่จะเปดฝาปดกลองควบคุม
ไฟฟาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอกและปฏิบัติ
งานท่ีตองการได

• ภายในเคร่ืองปรับอากาศมีไฟฟาแรงสูงและมีช้ินสวนท่ีกําลังหมุน หามถอดแผง
ควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟาดูดน้ิวมือ
หรือสวนตางๆ ของรางกายอาจติดเขาไปในช้ินสวนท่ีกําลังหมุน เมื่อมีความจําเปน 
ที่จะตองถอดช้ินสวนเหลาน้ีออกมา โปรดติดตอผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือ
ชางบริการที่มีความชํานาญ (*1)

• อยาเคล่ือนยายหรือซอมเคร่ืองปรับอากาศดวยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟาแรงสูง
ภายในเคร่ือง ทานอาจถูกไฟฟาดูดขณะถอดฝาครอบ

• ใชบันไดที่สูงกวา 50 เซนติเมตร ในการทําความสะอาดแผนกรองอากาศของตัว
เครื่องภายในหรือทํางานอ่ืนๆ ที่อยูบนท่ีสูงเนื่องจากผูไมมีความชํานาญอาจเกิด
อันตรายจากการตกบันไดและบาดเจ็บจากการทํางานบนท่ีสูง เมื่อตองทํางาน
เชนน้ัน จึงไมควรทําดวยตนเอง แตควรติดตอผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือ
ชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) เปนผูทําให

• อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเคร่ืองภายนอก เพราะอาจจะทําใหไดรับบาดเจ็บ
ได หากจําเปนตองสัมผัสครีบ ไมควรทําดวยตนเองแตควรติดตอผูติดต้ังที่มีความ
ชํานาญ (*1) หรือชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) เปนผูทําให

• อยาปนข้ึนไปหรือวางส่ิงของไวดานบนของตัวเคร่ืองภายนอก ตัวทานหรือส่ิงของ
อาจตกลงมาจากตัวเคร่ืองทําใหไดรับบาดเจ็บได

• อยาวางอุปกรณที่มีการเผาไหมใดๆ ไวในทิศทางที่สัมผัสกับลมจากเคร่ืองปรับ
อากาศโดยตรง มิฉะน้ันอาจเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ

• เมื่อเคร่ืองปรับอากาศทํางานในสถานท่ีเดียวกับอุปกรณที่มีการเผาไหมอ่ืน ควร
ใหอากาศถายเทไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเทไดไมดีอาจทําใหขาดออกซิเจนได

• เมื่อใชงานเคร่ืองปรับอากาศในหองปด ควรใหหองถายเทอากาศไดดีเพียงพอ หาก
อากาศถายเทไดไมดีจะทําใหขาดออกซิเจน

• อยาใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานาน และอยาใหรางกายเย็นเกินไป 
อาจทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมและเจ็บปวย

• หามสอดน้ิวหรือไมเขาไปในชองดูดอากาศเขาหรือชองอากาศออก เพราะอาจไดรับ
บาดเจ็บไดเนื่องจากพัดลมหมุนดวยความเร็วสูง

• ปรึกษารานคาที่ทานซ้ือเคร่ืองปรับอากาศหากเคร่ืองปรับอากาศทําความเย็นได
ไมดีซึ่งอาจเกิดจากสารทําความเย็นร่ัว ตรวจสอบขอมูลการซอมกับชางบริการที่มี
ความชํานาญ (*1) ใหแนใจเมื่อมีการเรียกเก็บคาสารทําความเย็นเพิ่มเติม

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและปดเคร่ืองตัดกระแสไฟฟากอนการ
ทําความสะอาด มิฉะน้ัน อาจไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากพัดลมหมุนดวยความเร็วสูง
ภายในตัวเคร่ือง

การซอม
• หากเกิดปญหาใดๆ ขึ้น (เชน เมื่อปรากฏสัญลักษณขอผิดพลาด ไดกลิ่นไหม 
ไดยินเสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไมทําความเย็น หรือน้ําร่ัว) ในเคร่ืองปรับ
อากาศ อยาสัมผัสเครื่องปรับอากาศเอง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไป
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ที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) ทําอยางใดอยางหน่ึง
ใหแนใจวาเคร่ืองจะไมถูกเปดขึ้น (เชน เขียนวา “เครื่องเสีย” ไวใกลกับเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟา) จนกวาชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) จะมาถึง การใชเครื่องใน
สภาพที่มีปญหาตอไป อาจทําใหกลไกการทํางานของเคร่ืองเกิดปญหาเพิ่มขึ้นหรือ
อาจเกิดไฟฟาดูดหรือปญหาอ่ืนๆ ได

• หากชองพัดลมเสียหาย อยาเขาใกลตัวเคร่ืองภายนอก ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปท่ีตําแหนง OFF แลวติดตอใหชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) 
มาซอม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะซอม
เรียบรอยแลว

• หากตัวเคร่ืองภายในตกลงมา อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปท่ีตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือ
ชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) มาติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปท่ีตําแหนง ON จนกวาจะติดต้ังใหมเรียบรอยแลว

• หากตัวเคร่ืองภายนอกลมลง อยาเขาใกลตัวเคร่ือง ใหโยกสวิตชของเคร่ืองตัด
กระแสไฟฟาไปท่ีตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือ
ชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) มาแกไขหรือติดต้ังเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะแกไขหรือติดต้ังใหมเรียบรอยแลว

• อยาปรับแตงเครื่องเอง เพราะอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือปญหาอ่ืนๆ ได

การยายตําแหนง
• เมื่อจะยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศ อยายายตําแหนงดวยตนเอง ใหติดตอ
ผูติดต้ังที่มีความชํานาญ (*1) หรือชางบริการที่มีความชํานาญ (*1) การยาย
ตําแหนงที่ไมเหมาะสมอาจทําใหไฟฟาดูดและ/หรือเกิดไฟไหมได

 ขอควรระวัง
ถอดปล๊ักอุปกรณจากแหลงจายไฟหลัก
• อุปกรณน้ีตองเช่ือมตอกับแหลงจายไฟหลักดวยสวิตชซึ่งมีระยะหางหนาสัมผัสขั้วตอ
อยางนอย 3 มม.

สายไฟของแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศนี้ตองใชฟวสในการติดต้ัง (ใชได
ทุกชนิด)

การติดต้ัง
• วางทอน้ําทิ้งใหถูกตองเพื่อใหระบายน้ําไดดี การระบายน้ําที่ไมดีอาจทําใหน้ําขัง
และทําใหเฟอรนิเจอรเปยก

• ตอเคร่ืองปรับอากาศเขากับแหลงจายไฟที่มีแรงดันตามท่ีกําหนด มิฉะน้ันเคร่ือง
อาจเสียหรือทําใหเกิดไฟไหม

• แนใจวาตัวเคร่ืองภายนอกยึดอยูกับฐาน มิฉะน้ันเคร่ืองอาจลมลงหรืออาจเกิด
อุบัติเหตุอ่ืนๆ

การใชงาน
• อยาใชเครื่องปรับอากาศน้ีผิดวัตถุประสงค เชน ใชเก็บอาหาร เคร่ืองมือวัด 
งานศิลปะ สัตวเลี้ยง รถ เรือ

• อยาสัมผัสสวิตชใดๆ ในขณะมือเปยก มิฉะน้ันทานอาจถูกไฟฟาดูด
• หากไมใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ใหปดเคร่ืองหรือตัดกระแสไฟฟาเพื่อ
ความปลอดภัย

• เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานเปนปกติ เปดใชในชวงอุณหภูมิที่ระบุในคําแนะนํา 
มิฉะน้ันเคร่ืองอาจทํางานผิดพลาดหรือเกิดน้ําร่ัว

• อยาใหน้ํา น้ําผลไม หรือของเหลวใดๆ หยดหรือหกใสรีโมทคอนโทรล
• อยาลางเคร่ืองปรับอากาศ เพราะอาจทําใหไฟฟาดูด
• ตรวจสอบวาฐานยึดและอุปกรณอ่ืนๆ ชํารุดหรือไมหลังจากการใชงานเปนเวลา
นาน ในกรณีที่ฐานยึดชํารุดอาจทําใหตัวเคร่ือง ลมลงและทําใหเกิดการบาดเจ็บได

• อยาใหละอองกาซหรือวัตถุไวไฟอ่ืนเขาใกลเครื่องปรับอากาศ และอยาพนสารไวไฟ
ไปที่เครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทําใหสารเหลาน้ันติดไฟได

• หยุดการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟากอนทําความสะอาด 
มิฉะน้ัน อาจบาดเจ็บไดเพราะพัดลมหมุนดวยความเร็วสูง

• ใหผูแทนจําหนายทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศให การทําความสะอาดท่ี
ไมถูกวิธีอาจทําใหช้ินสวนพลาสติกเสียหาย ฉนวนของช้ินสวนไฟฟาหรือสวนอ่ืนๆ 
ละลาย และทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด ในกรณีรายแรง อาจเกิดน้ําร่ัวซึม ไฟฟา
ดูด เกิดควันหรือไฟไหมได

• อยาวางภาชนะใสน้ํา เชน แจกัน บนตัวเคร่ือง น้ําที่ซึมเขาไปในเคร่ืองอาจทําให
ฉนวนไฟฟาชํารุด และทําใหเกิดไฟฟาดูดได

(*1) ใหอางอิงจาก “ดําเนินการโดยผูติดต้ังที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความ
ชํานาญเทาน้ัน”

1116950225_03_TH.indd   291116950225_03_TH.indd   29 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



– 30 –11-TH 12-TH

EN

VT

ID

TH

 

 

 

 10 . 

 

 

2 

( )

 

1116950225_03_TH.indd   301116950225_03_TH.indd   30 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



– 31 –

13-TH 14-TH

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1

8

6
15

4

2

3

5
7 13

14
16

9

12 1110

3 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

( ) 
( ) 
( ) 

9

10

 1

6

4

2

3

5
7 13

14

9

12 11 10

815 16

11
 

12  

 

13

14

15
16

 

1116950225_03_TH.indd   311116950225_03_TH.indd   31 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



– 32 –15-TH 16-TH

EN

VT

ID

TH

8
6

4
3

2
5 
7

10

12

1

9 
11

1   ( )

  TEMP.  
  TEMP. .

2  

3  

4   ( )

5   

6

7   ( )

8   ( )

9   ( )

10    ( )

11  

 : 

12   ( / ) 

 :

 

 

SET

TIME

TIMER SET

TEST
FILTER
RESET

TEMP.

CL

FAN

SAVE

SWING/FIX

VENT

MODE

ON / OFF

UNIT  LOUVER

1 
3 2 

4

1  

2  “ ”

3  “ ”

4
“TEMP. ”  “TEMP. ”

 

 

 

* 

 

 

4

Auto Dry Cool Fan

     Auto High Med Low

1116950225_03_TH.indd   321116950225_03_TH.indd   32 7/19/18   9:03 AM7/19/18   9:03 AM



– 33 –

17-TH 18-TH

1 

3
2 
4

1  

 

Off Off On

2   

 (*1)

 (*2)

3  

4
 

5

4 

3
1

5 2
1   

2  

3   

6 

  

   

 

1116950225_03_TH.indd   331116950225_03_TH.indd   33 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



– 34 –19-TH 20-TH

EN

VT

ID

TH

(1)

(2)

4  

5   

 

1)  “ ” 
2)    “ ” 

 

1. 
2.   
3. 

 

 

7 
 

 

 

1116950225_03_TH.indd   341116950225_03_TH.indd   34 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



– 35 –

21-TH 22-TH

8 

  

, , 

  

    ,     ,     

 

 

3

2

1

1     

 

2  

[01  [04

 

3   

  

   

01

  

1116950225_03_TH.indd   351116950225_03_TH.indd   35 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



– 36 –23-TH 24-TH

EN

VT

ID

TH

9 
 

  3 

 

 

: 15 °C  46 °C ( )

: 21 °C  32 °C ( ), 15 °C  24 °C ( )

[ ]

 

 

 

 
 

10 

1116950225_03_TH.indd   361116950225_03_TH.indd   36 7/10/18   2:07 PM7/10/18   2:07 PM



MEMO

– 37 –

1116950225_cover.indd   371116950225_cover.indd   37 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM



144 / 9 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanon Road, Tambol Bangkadi, Amphur Muang, Pathumthani 12000, Thailand

1116950225

1116950225_cover.indd   391116950225_cover.indd   39 7/10/18   9:30 AM7/10/18   9:30 AM


	1116950225_01_EN
	1116950225_02_ID
	1116950225_03_TH
	1116950225_cover

