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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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คำแนะนำเบื้องตน

การเลือกใชสารทําความเย็น R32
เครื่องปรับอากาศนี้ใชนํ้ายา HFC (R32) ซึ่งเปนสารทําความเย็นที่ไมทําลาย
ชั้นโอโซน
โปรดตรวจสอบประเภทสารทําความเย็นที่จะใชกับตัวเครื่องภายนอกกอนติดตั้ง
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โปรดอานคําแนะนําตางๆ ที่มีขอมูลสําคัญ ซึ่งตรงตาม Machinery Directive (Directive 2006/42/EC) อยางละเอียดถี่ถวน 
และโปรดปฏิบัติตามขอมูลดังกลาว

ชื่อสามัญ : เครื่องปรับอากาศ

คําจํากัดความของผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ

เครื่องปรับอากาศตองไดรับการติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม และถอดร้ือโดยผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญ 
เมื่อตองดําเนินการใดๆ เหลานี้โปรดรองขอใหผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญดําเนินการให
ผูติดตั้งที่มีความชํานาญหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนตัวแทน ซึ่งมีความชํานาญและความรูดังที่ไดอธิบายในตารางดานลาง

ตัวแทน ความชํานาญและความรูที่ตัวแทนจะตองมี

ผูติดตั้งที่มีความชํานาญ

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญ คือ บุคคลที่ทําการติดตั้ง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศที่ผลิตโดย
โตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น ผูติดตั้งจะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อติดตั้ง ดูแลรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง
ปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ผูติดตั้งนั้นไดรับคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลานี้

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การยายตําแหนง และ
การถอดจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานดานไฟฟาตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถิ่น และเปน
บุคคลที่ไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น 
หรืออีกประการหนึ่ง ผูติดตั้งนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมี
ความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอที่เกี่ยวกับการติดตั้ง 
การยายตําแหนงและการถอดซ่ึงจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและการตอทอ
ตามที่กําหนดไว โดยขอกําหนดและกฎหมายทองถิ่น และเปนบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมทางดานการปฏิบัติงาน
กับสารทําความเย็นและทอของเครื่องปรบัอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรืออีกประการหนึ่ง 
ผูติดตั้งนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ
เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

• ผูติดตั้งที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานที่ความสูง
กับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ผูติดตั้งนั้นไดรบัคําแนะนําใน
การปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

ชางบริการที่มี
ความชํานาญ

• ชางบริการที่มีความชํานาญ คือ บุคคลที่ทําการติดตั้ง ซอมแซม บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ือง
ปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น ชางบริการจะตองไดรับการฝกอบรมเพื่อติดตั้ง ซอมแซม 
บํารุงรักษา ยายตําแหนง และถอดเคร่ืองปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรืออีกประการหนึ่ง 
ชางบริการนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ
เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเหลานี้

• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานทางดานไฟฟาที่เกี่ยวกับการติดตั้ง การซอมแซม 
การยายตําแหนง และการถอดจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานดานไฟฟาตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและ
กฎหมายทองถิ่น และเปนบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมงานทางดานไฟฟาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดย
โตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ชางบริการนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาว
จากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอที่เกี่ยวกับการติดตั้ง 
การซอมแซม การยายตําแหนง และการถอดซ่ึงจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกับสารทําความเย็น
และทอตามที่กําหนดไวโดยขอกําหนดและกฎหมายทองถิ่น และเปนบุคคลที่ไดรับการฝกอบรมทางดาน
การปฏิบัติงานกับสารทําความเย็นและทอของเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรือ
อีกประการหนึ่ง ชางบริการนั้นไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและ
มีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้

• ชางบริการที่มีความชํานาญซึ่งไดรับอนุญาตใหปฏิบัติงานที่ความสูงไดรับการฝกอบรมในการปฏบิัติงานที่
ความสูงกับเครื่องปรับอากาศที่ผลิตโดยโตชิบา แคเรียร คอรปอเรชั่น หรืออีกประการหนึ่ง ชางบริการที่มี
ความชํานาญน้ันไดรับคําแนะนําในการปฏิบัติงานดังกลาวจากบุคคลที่ไดรับการอบรมและมีความรูความเขาใจ
เปนอยางดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนี้3-TH 4-TH

TH

ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องปรับอากาศ TOSHIBA

หลังจากที่งานติดตั้งเสร็จสิ้นแลว ใหสงมอบคูมือการติดตั้งพรอมทั้งคูมือของเจาของใหแกผูใช และขอใหผูใชเก็บคูมือเหลานี้
เพื่อใชอางอิงในอนาคต

ขอควรระวังดานความปลอดภัยเหลานี้อธิบายถึงเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อปองกันการบาดเจ็บแกผูใชหรือบุคคลอื่น 
และความเสยีหายตอ ทรพัยส นิ โปรดอา นคมู อืฉบบันหี้ลงัจากเขา ใจเนอื้หาดา นลา งน ี้(ความหมายของเครอื่งหมายแสดง) และดำเนนิ
การใหแนใจวาไดปฏิบัติตามคำอธิบาย

ความหมายของสัญลักษณสัญลักษณ

คำเตือน

ขอควรระวัง

ขอความในสัญลักษณนี้บงชี้ถึงการไมปฏิบัติตามคำสั่งในคำเตือนสามารถสงผลใหเกิดอันตรายตอรางกาย
อยางรุนแรง (*1) หรือการสูญเสียชีวิต หากผลิตภัณฑไดรับการจัดการอยางไมถูกตอง

ขอความในสัญลักษณนี้บงชี้ถึงการไมปฏิบัติตามคำสั่งในขอควรระวังสามารถสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
เล็กนอย (*2) หรือความเสียหาย (*3) ตอทรัพยสิน หากผลิตภัณฑไดรับการจัดการอยางไมถูกตอง

*1: อันตรายตอรางกายอยางรุนแรงแสดงถึงการสูญเสียทางการมองเห็น การบาดเจ็บ แผลไฟไหม ไฟฟาช็อต กระดูก
 แตกหัก การไดรับสารพิษ และการบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งจะทำใหเกิดผลที่ตามมาและจำเปนตองเขารักษาในโรงพยาบาล
 หรือการรักษาระยะยาวในฐานะที่เปนผูปวยนอก
*2: การบาดเจ็บเล็กนอยจะแสดงถึงการบาดเจ็บจากแผลไฟไหม ไฟฟาช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ ซึ่งไมจำเปนตองเขา
 รักษาในโรงพยาบาลหรือการรักษาระยะยาวในฐานะที่เปนผูปวยนอก
*3: ความเสียหายตอทรัพยสินบงชี้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร ผลกระทบในครัวเรือน ปศุสัตวในประเทศ และ
 สัตวเลี้ยง

ความหมายของสัญลักษณที่ปรากฎบนตัวเครื่อง

ขอมูลเพิ่มเติมมีอยูในคูมือผูใช คูมือการติดตั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่คลายกัน

เจาหนาที่ฝายบริการควรอานคูมือผูใชและคูมือการติดตั้งอยางรอบคอบกอนดำเนินการ

อานคูมือการใชงานอยางรอบคอบกอนดำเนินการ

คำเตือน
(ความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม)้

สัญลักษณน้ีใชไดกับสารทำความเย็น R32 เทาน้ัน ประเภทของสารทำความเย็น
อยูบนฉลากของชุดภายนอก
ในกรณทีสี่ารทำความเยน็ชนดินคี้อื R32 หนว ยนจี้ะใชส ารทำความเยน็ทตดิไฟได
หากสารคำความเย็นน้ีร่ัวไหลและสัมผัสกับเปลวไฟหรือช้ินสวนท่ีมีความรอนอาจ
ทำใหเกิดกาซท่ีเปนอันตรายและมีความเส่ียงตอการเกิดไฟไหมได

่ี
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1 ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ทั่วไป
•	

•	

•	

•	

การเคลื่อนยายและจัดเก็บ
•	

•	

คำาเตือน

5-TH 6-TH

■ สัญลักษณคําเตือนบนชุดเครื่องปรับอากาศ

สัญลักษณคําเตือน คําอธิบาย

WARNING

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

คําเตือน

อันตรายจากไฟฟาช็อต

ปลดแหลงจายไฟฟาทั้งหมดกอนทําการซอม

WARNING

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

คําเตือน

ชิ้นสวนกําลังเคลื่อนที่
อยาใชงานเครื่องปรับอากาศขณะที่ถอดตะแกรงออก 
ใหปดเครื่องปรับอากาศกอนทําการซอม

CAUTION

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

ขอควรระวัง

ชิ้นสวนมีอุณหภูมิสูง
ทานอาจโดนลวกเม่ือถอดแผงครอบน้ี

CAUTION

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

ขอควรระวัง

อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของเครื่องปรับอากาศ
มิฉะนั้น อาจไดรับบาดเจ็บ

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

ขอควรระวัง

อันตรายจากการระเบิด

ใหเปดวาลวบริการกอนเปดเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น อาจเกิด
การระเบิด

•	

ผูผลิตไมขอรับผิดชอบตอความเสียหายท่ีมีสาเหตุมาจากการละเลยไมปฏิบัติ 
ตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้

อานคูมือการใชงานใหละเอียดกอนเริ่มใชเครื่องปรับอากาศ มีหลายสิ่งที่
สําคัญตองระลึกไวในระหวางใชงานประจําวัน
ใหผูแทนจําหนายหรือผูติดตั้งมืออาชีพดําเนินการติดตั้ง ผูติดตั้งที่มีความ 
ชํานาญ(*1) เทาน้ัน จึงจะสามารถติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศได หากผไูมมี 
ความชํานาญติดตั้งเเอง อาจกอใหเกิดปัญหา เชน ไฟไหม ไฟดูด การ
บาดเจ็บ นํ้ารั่วซึม เสียงรบกวน และการสั่นสะเทือนได
หามใชสารทําความเย็นใดๆ ที่แตกตางจากที่ระบุไวในการเติม หรือ
เปลี่ยน มิฉะนั้น อาจทําใหมีแรงดันสูงผิดปกติเกิดขึ้นในวงจรการทํา
ความเย็น ซึ่งอาจทําใหผลิตภัณฑนี้ทํางานผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด 
หรืออาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บได
การทํางานของตัวเครื่องภายนอกอาจสรางเสียงรบกวน (โดยเฉพาะ
บริเวณที่ติดตอกับเพื่อนบาน จึงควรพิจารณาเสียงรบกวนในขณะติดตั้ง
เครื่องดวย)
อุปกรณนี้สําหรับใหผูเชี่ยวชาญหรือผูผานการฝกอบรม ในรานคา 
ในอุตสาหกรรมเบา หรือสําหรับการใชงานเชิงพาณิชยโดยบุคคลทั่วไป

ในการเคลื่อนยายเครื่อง ตองสวมใสรองเทาที่ปกปดนิ้วเทา สวมถุงมือ
ปองกัน และสวมใสเครื่องแตงกายปองกันอื่นๆ
ในการเคลื่อนยายเครื่อง หามจับถือที่สายรัดกลองผลิตภัณฑ ทานอาจ
บาดเจ็บไดหากสายขาด
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•	

•	

•	

•	

•	

•	
 

7-TH 8-TH

TH

•	

•	

การติดตั้ง
•	

•	

•	

•	

•	

•	

การใชงาน
•	

•	
 
 

กอนวางซอนกลองผลิตภัณฑเพื่อจัดเก็บหรือเคลื่อนยาย โปรดอานคํา
แนะนําท่ีระบุไวบนกลองใหละเอียด การไมปฏิบัติตามคําแนะนําเหลาน้ัน
อาจทําใหกองของกลองผลิตภัณฑลมลงมาได
เครื่องปรับอากาศตองเคลื่อนยายในสภาพสมบูรณ หากสวนใดสวนหนึ่ง
ของผลิตภัณฑเสียหาย โปรดติดตอผูแทนจําหนาย
เม่ือตองเคล่ือนยายเคร่ืองปรับอากาศดวยมือ ตองใชคนอยางนอยสองคน

การดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟา กับเครื่องปรับอากาศตองกระทําโดย 
ผูติดตั้งที่ชํานาญ(*1) หรือชางบริการที่ชํานาญ(*1) เทานั้น ผูที่ไมมี
ความชํานาญไมสามารถดําเนินการเองได เพราะการดําเนินการที่ไม 
เหมาะสมอาจกอใหเกิดไฟฟาดูดและ/หรือไฟฟารั่วได
ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง ใหผูติดตั้งชี้แจงเกี่ยวกับตําแหนงสวิตชของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟา หากเกิดปัญหาขึ้นในเครื่องปรับอากาศ ใหโยก
สวิตชของเครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการ
หากติดตั้งเครื่องในหองขนาดเล็ก จะตองเติมสารทําความเย็นในปริมาณ
ที่เหมาะสม เพื่อไมใหเกินคาจํากัดความเขมขน มิฉะนั้นอาจเกิดการรั่ว
ซึมได ปรึกษาผูแทนจําหนายที่ทานซื้อเครื่องปรับอากาศนี้เมื่อทานตอง
การคํานวณปริมาณสารทําความเย็น การสะสมของสารทําความเย็นที่มี
ความเขมขนสูงอาจกอใหเกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจน
อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่อาจเสี่ยงตอการสัมผัสกับกาซ
ไวไฟ หากกาซรั่วและสะสมอยูรอบเครื่อง อาจเกิดไฟไหมได
ควรเลือกใชผลิตภัณฑที่บริษัทระบุเปนชิ้นสวนอะไหลเทานั้น การใช
ผลิตภัณฑที่ไมไดระบุไวอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด นํ้ารั่วซึม หรือ
ปัญหาอื่นๆ ได และตองใหผูเชี่ยวชาญเปนผูติดตั้งให
ตองแนใจวาไดตอสายดินอยางถูกตอง

กอนเปดชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของ
ตัวเครื่องภายนอก ตองโยกสวิตชของเครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง  
OFF การไมโยกสวิตชของเครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF อาจ
เกิดไฟฟาลัดวงจรจากการสัมผัสกับชิ้นสวนภายในเครื่องได เฉพาะผูติด
ตั้งที่ชํานาญการ(*1) หรือผูบริการที่ชํานาญการ (*1) เทานั้นที่จะเปด 
ชองดูดอากาศเขาของตัวเคร่ืองภายในหรือแผงควบคุมไฟฟาของตัวเคร่ือง
ภายนอกและปฏิบัติงานที่ตองการได
ภายในเครื่องปรับอากาศมีไฟฟาแรงสูงและมีชิ้นสวนที่กําลังหมุน หาม 
ถอดแผงควบคุมไฟฟาของตัวเครื่องภายนอก เพราะอาจเกิดอันตรายจาก 
ไฟฟาดูดน้ิวมือหรือสวนตางๆ ของรางกายอาจติดเขาไปในช้ินสวนท่ีกําลัง
หมุน เมื่อมีความจําเปนที่จะตองถอดชิ้นสวนเหลานี้ออกมา โปรดติดตอ 
ผูติดตั้งหรือชางบริการที่มีความชํานาญ
อยาเคลื่อนยายหรือซอมเครื่องปรับอากาศดวยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟา 
แรงสูงภายในเครื่อง ทานอาจถูกไฟฟาดูดขณะถอดฝาครอบ
ใชบันไดท่ีสูงกวา 50 เซนติเมตร ในการทําความสะอาดแผนกรองอากาศ
ของตัวเครื่องภายในหรือทํางานอื่นๆ ที่อยูบนที่สูง เนื่องจากผูไมมีความ 
ชํานาญอาจเกิดอันตรายจากการตกบันไดและบาดเจ็บจากการทํางาน 
บนที่สูง เมื่อตองทํางานเชนนั้นจึงไมควรทําดวยตนเอง แตควรติดตอผู
ติดตั้งหรือชางบริการที่มีความชํานาญเปนผูทําให
อยาสัมผัสครีบอะลูมิเนียมของตัวเครื่องภายนอก เพราะอาจจะทําใหได 
รับบาดเจ็บได
อยาปนขึ้นไปหรือวางสิ่งของไวดานบนของตัวเครื่องภายนอก ตัวทาน
หรือสิ่งของอาจตกลงมาจากตัวเครื่องทําใหไดรับบาดเจ็บได
อยาวางอุปกรณที่มีการเผาไหมใดๆ ไวในทิศทางที่สัมผัสกับลมจาก
เครื่องปรับอากาศโดยตรง มิฉะนั้นอาจเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ
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•	

•	

การยายตำาแหนง
•	

9-TH 10-TH

•	

•	

•	

•	

การซอม
•	

•	

•	

•	

•	

เมื่อเครื่องปรับอากาศทํางานในสถานที่เดียวกับอุปกรณที่มีการเผาไหม 
อื่น ควรใหอากาศถายเทไดดีเพียงพอ หากอากาศถายเทไดไมดีอาจ
ทําใหขาดออกซิเจนได
เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศในหองปด ควรใหหองถายเทอากาศไดดี
เพียงพอ หากอากาศถายเทไดไมดีจะทําใหขาดออกซิเจน
อยาใหรางกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเปนเวลานาน และอยาใหรางกาย
เย็นเกินไป อาจทําใหสภาพรางกายทรุดโทรมและเจ็บปวย
หามสอดนิ้วหรือไมเขาไปในชองดูดอากาศเขาหรือชองดูดอากาศออก 
เพราะอาจไดรับบาดเจ็บไดเนื่องจากพัดลมหมุนดวยความเร็วสูง
ปรึกษากับรานที่ทานซื้อเครื่องปรับอากาศมา หากระบบปรับอากาศ
(การทําความเย็นและความรอน) ทํางานผิดปกติ ซ่ึงอาจจะเกิดจากการ
รั่วของสารทําความเย็น ใหยืนยันรายละเอียดการซอมกับผูบริการที่
ชํานาญการ (*1) เมื่อทําการซอมรวมถึงการถายสารทําความเย็น
หยุดการทํางานของเครื่องปรับอากาศและปดเครื่องตัดกระแสไฟฟากอน
การทําความสะอาด มิฉะนั้นอาจไดรับบาดเจ็บเนื่องจากพัดลมหมุนดวย
ความเร็วสูงภายในตัวเครื่อง

หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น (เชน เมื่อปรากฏสัญลักษณขอผิดพลาด ไดกลิ่น
ไหม ไดยินเสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไมทําความเย็น หรือนํ้ารั่ว) 
ในเครื่องปรับอากาศ อยาสัมผัสเครื่องปรับอากาศเอง ใหโยกสวิตชของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอชางบริการที่มีความ
ชํานาญ ทําอยางใดอยางหนึ่งใหแนใจวาเครื่องจะไมถูกเปดขึ้น (เชน 
เขียนวา “เครื่องเสีย” ไวใกลกับเครื่องตัดกระแสไฟฟา) จนกวาชางจะมา
ถึง การใชเครื่องในสภาพที่มีปัญหาตอไปอาจทําใหกลไกการทํางานของ
เครื่องเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดไฟฟาดูดหรือปัญหาอื่นๆ ได

หากชองพัดลมเสียหาย อยาเขาใกลตัวเครื่องภายนอก ใหโยกสวิตชของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอใหชางบริการที่มี
ความชํานาญมาซอม อยาโยกสวิตชของเครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่
ตําแหนง ON จนกวาจะซอมเรียบรอยแลว
หากตัวเครื่องภายในตกลงมา อยาเขาใกลตัวเครื่อง ใหโยกสวิตชของ
เครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดตั้งหรือชาง 
บริการที่มีความชํานาญมาติดตั้งเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของเครื่องตัด 
กระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะติดตั้งใหมเรียบรอยแลว
หากตัวเครื่องภายนอกลมลง อยาเขาใกลตัวเครื่อง ใหโยกสวิตชของ 
เครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง OFF แลวติดตอผูติดตั้งหรือชาง 
บริการที่มีความชํานาญมาแกไขหรือติดตั้งเครื่องใหม อยาโยกสวิตชของ 
เครื่องตัดกระแสไฟฟาไปที่ตําแหนง ON จนกวาจะแกไขหรือติดตั้งใหม 
เรียบรอยแลว
อยาปรับแตงเครื่องเอง เพราะอาจกอใหเกิดไฟไหม ไฟฟาดูด หรือปัญหา 
อื่นๆ ได

เมื่อจะยายตําแหนงเครื่องปรับอากาศ อยายายตําแหนงดวยตนเอง ให 
ติดตอผูติดตั้งหรือชางบริการที่มีความชํานาญ การยายตําแหนงที่ไม 
เหมาะสมอาจทําใหไฟฟาดูดและ/หรือเกิดไฟไหมได
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‒ 30 ‒11-TH 12-TH

TH

•	

•	

•	

•	

•	

ขอควรระวัง

ถอดปลั๊กอุปกรณจากแหลงจายไฟหลัก

•	 อุปกรณนี้ตองตอกับแหลงจายไฟหลักดวยสวิตชซึ่งมีระยะหางหนาสัมผัส
	 ขั้วตออยางนอย	3	มม.

 

การติดตั้ง
•	

•	

•	

การใชงาน
•	

•	
•	

•	

•	
•	

•	

วางทอนํ้าทิ้งใหถูกตองเพื่อใหระบายนํ้าไดดี การระบายนํ้าที่ไมดีอาจ 
ทําใหนํ้าขังและทําใหเฟอรนิเจอรเปยก
ตอเคร่ืองปรับอากาศเขากับแหลงจายไฟท่ีมีแรงดันตามท่ีกําหนด มิฉะน้ัน
เครื่องอาจเสียหรือทําใหเกิดไฟไหม
แนใจวาตัวเครื่องภายนอกยึดอยูกับฐาน มิฉะนั้นเครื่องอาจลมลงหรือ
อาจเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ

อยาใชเคร่ืองปรับอากาศน้ีผิดวัตถุประสงค เชน ใชเก็บอาหาร เคร่ืองมือวัด 
งานศิลปะ สัตวเลี้ยง รถ เรือ
อยาสัมผัสสวิตชใดๆ ในขณะมือเปยก มิฉะนั้นทานอาจถูกไฟฟาดูด
หากไมใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ใหปดเครื่องหรือตัดกระแส 
ไฟฟาเพื่อความปลอดภัย
เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานเปนปกติ เปดใชในชวงอุณหภูมิที่ระบุใน 
คําแนะนํา มิฉะนั้นเครื่องอาจทํางานผิดพลาดหรือเกิดนํ้ารั่ว
อยาใหนํ้า นํ้าผลไม หรือของเหลวใดๆ หยดหรือหกใสรีโมทคอนโทรล
อยาลางเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทําใหไฟฟาดูด

สายไฟของแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศนี้ตองใชฟวสในการ

ติดตั้ง (ใชไดทุกชนิด)

ตรวจสอบวาฐานยึดและอุปกรณอื่นๆ ชํารุดหรือไมหลังจากการใชงาน 
เปนเวลานาน ในกรณีที่ฐานยึดชํารุดอาจทําใหตัวเครื่องลมลงและทําให 
เกิดการบาดเจ็บได
อยาใหละอองกาซหรือวัตถุไวไฟอื่นเขาใกลเครื่องปรับอากาศ และอยาพน 
สารไวไฟไปที่เครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทําใหสารเหลานั้นติดไฟได
หยุดการทํางานของเครื่องปรับอากาศและตัดกระแสไฟฟากอนทําความ 
สะอาด มิฉะนั้นอาจบาดเจ็บไดเพราะพัดลมหมุนดวยความเร็วสูง
ใหผูแทนจําหนายทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศให การทําความ
สะอาดที่ไมถูกวิธีอาจทําใหชิ้นสวนพลาสติกเสียหาย ฉนวนของชิ้นสวน 
ไฟฟาหรือสวนอื่นๆ ละลาย และทําใหเกิดการทํางานผิดพลาด ในกรณี 
รายแรง อาจเกิดนํ้ารั่วซึม ไฟฟาดูด เกิดควัน หรือไฟไหมได
อยาวางภาชนะใสนํ้า เชน แจกัน บนตัวเครื่อง นํ้าที่ซึมเขาไปในเครื่อง 
อาจทําใหฉนวนไฟฟาชํารุด และทําใหเกิดไฟฟาดูดได
หามทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศดวยสายฉีดนํ้าที่มีแรงดันสูง
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟไหม

(*1) ใหอางอิง “ดําเนินการโดยผูติดตั้งที่มีความชําานาญหรือชางบริการ
ที่มีความชํานาญเทานั้น”
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2 ชื่อชิ้นสวน
 ■ ตัวเครื่องภายใน

ปุมล็อค
ปุมล็อคเปดและปด
ชองดูดอากาศ

ตัวรับสัญญาณ

แผนกรองอากาศ
ดักฝุนหรือสิ่งสกปรก
(อยูในชองดูดอากาศ)

สกรูยึดสายดิน
อยูในกลองควบคุม
ไฟฟา

ชองดูดอากาศเขา
อากาศในหองจะถูกดูด
เขาไปทางชองนี้

บานเกล็ดกระจายลม
ของชองอากาศออก

เปลี่ยนทิศทางของลมที่
ปลอยออกมาตามโหมด
ทําความเย็น

ภาพขยายของ
แผนกรองอากาศ

 ■ตัวเครื่องภายนอก (ภาพแสดงจะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเครื่องภายนอก ภาพแสดงตอไปนี้เปนภาพ
ตัวอยางประกอบ)

ชองอากาศเขา
(ดานขางและดานหนา)

ขายึด

ฝาครอบ
ภายในมีสกรูยึดสายดิน
และชิ้นสวนไฟฟา

13-TH 14-TH

ชองอากาศออก

ฝาครอบทอ

รูสายไฟ
ชองออกทอสารทําความเย็น

สัญลักษณ ความหมาย สัญลักษณ ความหมาย

เก็บในที่แหง หามทําตก

แตกงาย หามวางนอน

การวางซอน
(กรณีนี้ซอนได 12 ชั้น)

หามเดินบนกลอง

หงายดานนี้ขึ้น หามเหยียบ

จับถือดวยความระมัดระวัง

ขอควรระวังอื่นๆ ความหมาย

คําเตือน
อาจเกิดการบาดเจ็บ
อยาจับถือที่สายรัดกลอง อาจเกิดการบาดเจ็บถาสายขาด

คําแนะนําในการวางซอน
ถากลองกระดาษยื่นออกมานอกแทนวางขณะวางซอน
ควรรองดวยไมอัดหนา 10 มม.บนแทนวาง

 ■ ขอมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย การจับถือ และการจัดเก็บกลองผลิตภัณฑ

ตัวอยางสัญลักษณบนกลอง

11 cartons
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13 ปุมตั้งเครื่องลวงหนา (PRESET)
กดปุมนี้เพื่อเปลี่ยนโหมดการทํางานเปนโหมดที่ตองการ
ซึ่งไดบันทึกความจําไวลวงหนา ในการบันทึกความจํา
โหมดการทํางาน กดปุมนี้คางไวอยางนอย 3 วินาที เมื่อ
เครื่องอยูในโหมดที่ตองการ สัญลักษณ P จะแสดงขึ้น
เมื่อโหมดการทํางานไดรับการบันทึก

14 ปุม SLEEP
กดปุมนี้เพื่อเริ่มการทํางานตั้งเวลาปด ซึ่งจะปรับอุณหภูมิ
หองและความเร็วพัดลมอัตโนมัติ
ทานสามารถเลือกเวลาปดได 4 ชวงเวลา (1, 3, 5 หรือ 
9 ชั่วโมง)

 ■ ชื่อและฟงกชันการทํางานของสัญลักษณ
บนรีโมทคอนโทรลไรสาย

 ◆ หนาจอ
สัญลักษณทั้งหมดนอกจากสัญลักษณนาฬกา จะแสดงขึ้น 
เมื่อกดปุมเปด/ปดเครื่อง 

• ภาพตวัอยาง แสดงสญัลกัษณทัง้หมดเพือ่ประกอบการอธิบาย
ระหวางการทาํงาน
สญัลกัษณทีเ่กีย่วของเทานัน้จะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

1 สัญลักษณการสงสัญญาณ
สัญลักษณการสงสัญญาณนี้ ( ) จะแสดงเมื่อรีโมท
คอนโทรลสงสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายใน

2 สัญลักษณแสดงโหมด
แสดงโหมดการทํางานที่เลือกในขณะนั้น
(A : Auto ปรับความเย็นอัตโนมัติ,  : Cool,  : Dry, 

 : Fan only)

3 แสดงอุณหภูมิ
แสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งไว (17°C ถึง 30°C)
เมื่อเลือกโหมดการทํางานเปน  : Fan only จะไมแสดง
คาอุณหภูมิใดๆ

4 แสดงความเร็วพัดลม
แสดงความเร็วพัดลมที่เลือกไว แสดงคา AUTO หรือ
ระดับความเร็วพัดลม 5 ระดับ (LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH )
จะแสดงคา  เมื่อเลือกโหมดการทํางาน  : Dry

5 แสดงผลการตั้งเวลาและนาฬกา
แสดงเวลาที่ตั้งสําหรับการตั้งเวลาและเวลานาฬกา
เวลาปจจุบันจะแสดงเสมอ นอกจากขณะตั้งเวลา

6 สัญลักษณแสดงผลการเลือก Hi POWER
แสดงเมื่อเริ่มการทํางาน High Power
กดปุม Hi-POWER เพื่อเริ่มการทํางาน และกดอีกครั้ง
เพื่อหยุดการทํางาน

7 สัญลักษณแสดงการตั้งเครื่องลวงหนา P
แสดงขณะบันทึกความจําโหมดการทํางานที่ตองการ หรือ
เมื่อคานั้นไดบันทึกไวแลว
สัญลักษณนี้ยังปรากฏขึ้นดวยเมื่อการทํางานที่ตองการที่
ไดบันทึกไวแสดงขึ้น

8 สัญลักษณแสดงการสายบานเกล็ด
แสดงในระหวางการสายบานเกล็ด เมื่อบานเกล็ดแนวนอน
สายขึ้นหรือลงอัตโนมัติ

15-TH 16-TH

TH

8
7
5
46

1 23

3 รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย
3-1. ชื่อชิ้นสวนของรีโมทคอนโทรล

 ■ รีโมทคอนโทรลไรสายและฟงกชัน
การทํางาน

1 ตัวสงสัญญาณอินฟราเรด
สงสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายใน

2 ปุมเปด/ปดเครื่อง
กดปุมเพื่อเริ่มการทํางาน
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
กดปุมอีกครั้งเพื่อหยุดการทํางาน
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
ถาเสียงสัญญาณจากตัวเครื่องภายในไมดัง กดปุมสองครั้ง

3  ปุมเลือกโหมด (MODE)
กดปุมนี้เพื่อเลือกโหมด
แตละครั้งที่กดปุมนี้ จะเลือกโหมดตามลําดับ
จากโหมด A : Auto ปรับความเย็นอัตโนมัติ,  : Cool, 

 : Dry,  : Fan only แลวกลับไปยังโหมด A (เสียง
สัญญาณดังหนึ่งครั้ง)

4  ปุมปรับอุณหภูมิ (  )
  ปรับอุณหภูมิสูงขึ้นเปน 30°C
   ปรับอุณหภูมิลดลงเปน 17°C (เสียงสัญญาณ
ดังหนึ่งครั้ง)

  คาอุณหภูมิไมแสดงขณะเปดพัดลมเทานั้น

5 ปุมความเร็วพัดลม (FAN)
กดปุมนี้เพื่อเลือกความเร็วพัดลม เมื่อเลือกความเร็วเปน 
AUTO พัดลมจะปรับความเร็วโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิหอง
ทานยังสามารถเลือกปรับความเร็วพัดลมที่ตองการเองได
จาก 5 รูปแบบ
(LOW , LOW+ , MED , MED+ , 
HIGH )
แสดง 5 รูปแบบ แต LOW+  เทากับ LOW  และ 
MED+  เทากับ MED 
เมื่อเลือกโหมด Dry พัดลมจะปรับความเร็วเปน AUTO 

 โดยอัตโนมัติ และจะปรับความเร็วดวยตนเองไมได
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)

6 ปุมสายบานเกล็ด (SWING)
กดปุมนี้เพื่อสายบานเกล็ด
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
กดปุม SWING เพื่อหยุดการสายบานเกล็ด
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)

7 ปุมตั้งบานเกล็ด (FIX)
กดปุมนี้เพื่อปรับทิศทางลม
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)
ไมสามารถกดคางเพื่อปรับได
ตองกดปุมเปนจังหวะ

8 ปุมตั้งเวลาปด (OFF)
กดปุมนี้เพื่อตั้งเวลาปดเครื่อง

9 ปุมตั้งเวลาเปด (ON)
กดปุมนี้เพื่อตั้งเวลาเปดเครื่อง

10 ปุมบันทึกคา (SET)
กดปุมนี้เพื่อบันทึกคาเวลา
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)

11 ปุมยกเลิก (CLR)
กดปุมนี้เพื่อยกเลิกเวลาเปดและเวลาปดที่ตั้งไว 
(เสียงสัญญาณดังหนึ่งครั้ง)

12 ปุมไฮเพาเวอร (Hi-POWER)
กดปุมนี้เพื่อเริ่มการทํางานแบบไฮเพาเวอร
ใชไดในโหมดทําความเย็นอัตโนมัติหรือโหมด Cool เทานั้น
ฟงกชันนี้ใชควบคุมเปนกลุมไมได

 วาลว

PRESET

SWING

TIMER

ON

FILTERCHK CLOCK

OFF

CLR

SLEEP SET

FIX Hi-POWER

MODE

TEMP

FAN

13

14
9

6

2

7

5
4

3

12
11

8
10

1

CHK
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 ■ การปรับตั้งนาฬกา

1 ปุมนาฬกา
กดปุม CLOCK • โดยใชปลายดินสอ
คานาฬกาจะกะพริบ

2 ปุมตั้งเวลาเปด  หรือปุมตั้งเวลาปด 

กดปุมตั้งเวลาเปด  หรือปุมตั้งเวลาปด  เพื่อตั้งเวลา
ปจจุบัน
การกดปุมตั้งเวลาแตละครั้งจะปรับคาเวลาครั้งละ 1 นาที
การกดปุมตั้งเวลาคางจะปรับคาเวลาครั้งละ 10 นาที

3 ปุมบันทึกคา 
กดปุมบันทึกคา 
เวลาปจจุบันจะแสดงขึ้นและนาฬกาเริ่มทํางาน

3-3. การถือรีโมทคอนโทรล
 ขอควรระวัง

• เครื่องปรับอากาศจะไมทํางานหากมีผามาน ประตู หรือ
วัตถุใดๆ ปดกั้นสัญญาณที่สงจากรีโมทคอนโทรลไปยัง
ตัวเครื่องภายใน

• อยาใหของเหลวใดๆ หยดใสรีโมทคอนโทรล
• อยาใหรีโมทคอนโทรลสัมผัสแสงแดดหรือความรอน

โดยตรง
• หากตัวรับสัญญาณอินฟราเรดของตัวเครื่องภายในสัมผัส

แสงแดดโดยตรง เครื่องปรับอากาศอาจทํางานผิดปกติได
ควรใชผามานบังแสงแดดไมใหสัมผัสตัวรับสัญญาณ

• หากหองที่ใชงานเครื่องปรับอากาศใชแสงจากหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตซึ่งมีสตารทเตอรไฟฟา เครื่องอาจรับ
สญัญาณไมถกูตอง หากทานต้ังใจจะใชหลอดไฟฟลอูอเรส-
เซนต เชนนัน้ ปรึกษาผูแทนจาํหนายใกลบานทาน

• หากเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ตอบสนองตอรีโมทคอนโทรล 
ยายตําแหนงเครื่องใชไฟฟาเหลานั้น หรือปรึกษาผูแทน
จําหนายใกลบานทาน

 ■ ตําแหนงของรีโมทคอนโทรล
• ระยะการรับสัญญาณมาตรฐานอยูที่ประมาณ 8 เมตร ใน

แนวตรงนับจากตัวรับสัญญาณ
• ระยะการรับสัญญาณมาตรฐานอยูที่ประมาณ 8 เมตร ใน

แนวตรงนับจากตัวรับสัญญาณ ระยะการรับสัญญาณจะสั้น
ลงในมุมเฉียงออกจากตัวรับสัญญาณ
ระยะการรับสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงเล็กนอยตามความจุ
ของแบตเตอรี่หรือปจจัยอื่นๆ

ตัวรับสัญญาณ

8 ม.

• ใชรีโมทคอนโทรลหางจากเครื่องใชอื่นๆ เชน โทรทัศน 
สเตอริโอ ฯลฯ อยางนอย 1 เมตร
(อาจรบกวนภาพหรือเกิดเสียงดัง)

• เพื่อปองกันการทํางานผิดพลาด เลือกสถานที่ที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือแสงแดด

• สามารถติดตั้งตัวเครื่องภายในซึ่งใชรีโมทคอนโทรลไรสาย
ได 2 เครื่องขึ้นไป (จนถึง 6 เครื่อง) ในหองเดียวกัน

17-TH 18-TH

 ■ การเตรยีมการและตรวจสอบกอนใชงาน

 ◆ การใสแบตเตอรี่
1 ถอดฝาครอบแบตเตอรี่
2 ใสแบตเตอรี่ใหม 2 กอน (R03 [AAA]) ตามตําแหนง 

+ และ –

 ◆ แบตเตอรี่
• ในการเปลี่ยนแบตเตอร่ี ใชแบตเตอรี่ใหม 2 กอน (R03 

[AAA])
• ในการใชงานปกติ แบตเตอรี่จะใชไดนานประมาณ 1 ป
• เปลี่ยนแบตเตอร่ีเมื่อไมมีเสียงสัญญาณจากตัวเครื่องภายใน 

หรือเมื่อใชรีโมทคอนโทรลสั่งงานเครื่องปรับอากาศไมได
• เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานผิดปกติจากแบตเตอรี่รั่ว ถอด

แบตเตอรี่ออกเมื่อไมใชงานรีโมทคอนโทรลนานกวา 1 
เดือน

3-2. การปรับตั้งนาฬกา
 ◆ ตั้งนาฬกา

กอนเริ่มใชงานเครื่องปรับอากาศ ตั้งนาฬกาของ
รีโมทคอนโทรลตามขั้นตอนที่ใหไวในคูมือสวนนี้ สวนแสดงผล
นาฬกาบนรีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลา ไมวาจะใชงานเครื่อง
ปรับอากาศอยูหรือไม

 ■ คาเริ่มตน
เมื่อใสแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล สวนแสดงผลนาฬกาจะ
แสดงคา AM 0:00 และกะพริบ

1 ปุมตั้งเวลาเปด  หรือปุมตั้งเวลาปด 

กดปุมตั้งเวลาเปด  หรือปุมตั้งเวลาปด  เพื่อตั้งเวลา
ปจจุบัน
การกดปุมตั้งเวลาแตละครั้งจะปรับคาเวลาครั้งละ 1 นาที
การกดปุมตั้งเวลาคางจะปรับคาเวลาครั้งละ 10 นาที

2 ปุมบันทึกคา 
กดปุมบันทึกคา 
เวลาปจจุบันจะแสดงขึ้นและนาฬกาเริ่มทํางาน
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3-5. วิธีใชรีโมทคอนโทรล
 ■ ระบบทําความเย็น/พัดลมอยางเดียว

 ◆ เริ่มการทํางาน

1  ปุมเปด/ปดเครื่อง ( )
กดปุมนี้เพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ

2  ปุมเลือกโหมด (MODE)
เลือกทําความเย็น (Cool)  หรือพัดลมอยางเดียว 
(Fan only) 

3  ปุมปรับอุณหภูมิ (  )
ตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ
หากเครื่องปรับอากาศอยูในโหมดพัดลมอยางเดียว 
(FAN ONLY) คาอุณหภูมิจะไมแสดง

4  ปุมปรับความเร็วพัดลม (FAN)
เลือกหนึ่งคาจาก , LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH 

• ไฟแสดงการทํางาน  (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสวาง
ขึ้น และการทํางานจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที
(หากเลือกโหมดพัดลมอยางเดียว (FAN ONLY) เครื่องจะ
เริ่มทํางานทันที)

• โหมด  : พัดลมเพียงอยางเดียว จะไมควบคุมอุณหภูมิ

 ◆ หยุดการทํางาน
ปุมเปด/ปดเครื่อง ( )

กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อปดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมดทําความเย็น โหมดลดความชื้น หรือโหมด (ทําความ
เย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อ
ทําความสะอาดอัตโนมัติ

 ■ ระบบลดความชื้น

 ◆ เริ่มการทํางาน

1  ปุมเปด/ปดเครื่อง ( )
กดปุมนี้เพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ

2  ปุมเลือกโหมด (MODE)
เลือกลดความชื้น (Dry) 

3  ปุมปรับอุณหภูมิ (  )
ตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ

• คาความเร็วพัดลมแสดง 
• ไฟแสดงการทํางาน  (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะสวาง

ขึ้น และการทํางานจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที

 ◆ หยุดการทํางาน
ปุมเปด/ปดเครื่อง ( )

กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อปดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมดทําความเย็น โหมดลดความชื้น หรือโหมด (ทําความ
เย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อ
ทําความสะอาดอัตโนมัติ

19-TH 20-TH

TH

• เมื่อเลือกการตั้งเวลาทํางาน รีโมทคอนโทรลจะสงสัญญาณ
ไปยังตัวเครื่องภายในตามเวลาที่ระบุไวโดยอัตโนมัติ
หากเก็บรีโมทคอนโทรลไวในตําแหนงที่ขัดขวางการสง
สัญญาณที่เหมาะสม อาจเกิดการหนวงเวลาไดถึง 15 นาที

 ■ การยึดรีโมทคอนโทรลบนผนัง

ดานหลังของ
รีโมทคอนโทรล

ผนัง

สกรูยึดรีโมท
คอนโทรล

เมื่อจะยึดรีโมทคอนโทรลบนผนัง ขันสกรูยึดรีโมทคอนโทรล
ที่ใหบนผนัง โดยเหลือชองวางระหวางผนังกับหัวสกรูไวเล็ก
นอย แลวแขวนรีโมทคอนโทรลไวกับหัวสกรูตรงตําแหนง
ที่ระบุไวดานหลังรีโมทคอนโทรล

3-4. ตัวรับสัญญาณ
ตัวรับสัญญาณติดตั้งไวบนตัวเครื่องภายใน

1 ปุมการทํางานชั่วคราว (ดูหนาที่ 39  )

2 สวนรับสัญญาณ
รับสัญญาณที่สงมาจากรีโมทคอนโทรล

3 ไฟเตือน
ไฟเตือนดวงหนึ่งจะกะพริบขณะเกิดขอผิดพลาด
เมื่อไฟเตือนกะพริบ ใหดูที่ “การแกไขปญหา”

4  ไฟเตือน  (สีเขียว)
ไฟดวงนี้สวางขึ้นเมื่อเปดเครื่อง

5  ไฟเตือน  (สีเขียว)
ไฟดวงนี้สวางขึ้นเมื่อตั้งคาเวลา

6  ไฟเตือน  (สีสม)
ไฟดวงนี้กะพริบระหวางการทําความสะอาดดวยตนเอง
และมีการติดตอเบื้องตน

 ขอควรระวัง
โหมดการทํางานไมตรงกัน
• หากใชรีโมทคอนโทรลไรสายของเครื่องปรับอากาศโตชิบา

รุนอื่น และพยายามใชฟงกชันการทํางานที่เครื่องรุนนี้
ไมรองรับ จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเทานั้น แตฟงกชันจะไม
ทํางาน (ไฟเตือน  และไฟเตือน  อาจกะพริบสลับกัน
เพื่อแจงสถานะขางตน)
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 ■ ระบบตั้งเวลา
ใชรีโมทคอนโทรลแบบมีสายตั้งเวลา หากใชงานอยูดวย

 ◆ ตั้งเวลาเปดและปด

การตั้งเวลา
1  กดปุมตั้งเวลาเปดและปุมตั้งเวลาปด (  หรือ ) 

ในขณะเครื่องทํางาน
กดปุมตั้งเวลาเปดหรือตั้งเวลาปดตามตองการ
• คาเวลาที่ตั้งไวกอนหนาจะปรากฏขึ้นและกะพริบพรอม

กับสัญลักษณแสดงการตั้งเวลาเปดและปด
ตั้งเวลาเปนเวลาที่ตองการ
การกดปุมตั้งเวลาแตละครั้งจะปรับคาเวลาครั้งละ 10 นาที
การกดปุมตั้งเวลาคางจะปรับคาเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง

2  ปุมบันทึกคา 
กดปุมบันทึกคา  เพื่อตั้งเวลา
เวลาที่ตั้งจะแสดง และการตั้งเวลาจะเริ่มทํางาน

การยกเลิกการตั้งเวลา
3  ปุมยกเลิก 

กดปุมยกเลิก  เพื่อยกเลิกการตั้งเวลา

 ขอควรระวัง
• เมื่อเลือกการตั้งเวลา รีโมทคอนโทรลจะสงสัญญาณการ

ตั้งเวลาไปยังตัวเครื่องภายในโดยอัตโนมัติในเวลาที่ตั้งไว
ดังนั้น ควรเก็บรีโมทคอนโทรลไวในที่ซึ่งสามารถสง
สัญญาณไปยังตัวเครื่องภายในไดดี มิฉะนั้น อาจเกิดการ
หนวงเวลาไดถึง 15 นาที

• หากไมกดปุมบันทึกคา  ภายใน 30 วินาที หลังจาก
ตั้งคาเวลาแลว คาเวลาที่ตั้งจะถูกยกเลิก

เมื่อทานไดเลือกโหมดตั้งเวลา คาที่ตั้งไวจะบันทึกไวใน
รีโมทคอนโทรล
หลังจากนั้น เครื่องปรับอากาศจะเริ่มการทํางานตามคาตางๆ 
ที่ตั้งไวเชนเดิมเมื่อกดปุมเปด/ปดเครื่องบนรีโมทคอนโทรล

หากคานาฬกากะพริบ และตั้งเวลาไมได
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในสวน “ตั้งนาฬกา” แลวจึงตั้งเวลา

 ◆ การตั้งเวลารวม (ตั้งทั้งเวลาเปดและเวลา
ปดพรอมกัน)

เวลาปด —> เวลาเปด
(ทํางาน —> หยุดทํางาน —> ทํางาน)

คุณสมบัตินี้มีประโยชนเมื่อทานตองการปดเครื่องปรับอากาศ
หลังจากเขานอนแลว และเปดเครื่องอีกครั้งในตอนเชาเมื่อ
ทานตื่นนอนหรือกลับบาน
ตัวอยาง :
ปดเครื่องปรับอากาศและเปดอีกครั้งในเชาวันรุงขึ้น

ทํางาน

หยุดทํางาน

ทํางานอีกครั้ง

▼ การตั้งเวลารวม
1  กดปุมตั้งเวลาปด  เพื่อปรับตั้งคาเวลาปด
2  กดปุมตั้งเวลาเปด  เพื่อปรับตั้งคาเวลาเปด
3  กดปุมบันทึกคา 

21-TH 22-TH

 ■ ระบบอัตโนมัติ (ปรับโหมดการทํางาน
อัตโนมัติ)

 ◆ เริ่มการทํางาน

1  ปุมเปด/ปดเครื่อง ( )
กดปุมนี้เพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ

2  ปุมเลือกโหมด (MODE)
เลือก A

3  ปุมปรับอุณหภูมิ (  )
ตั้งคาอุณหภูมิที่ตองการ

4  ปุมปรับความเร็วพัดลม (FAN)
เลือกหนึ่งคาจาก , LOW , LOW+ , 
MED , MED+ , HIGH 

• ไฟแสดงการทํางาน  (สีเขียว) บนตัวรับสัญญาณจะ
สวางขึ้น
เครื่องจะเลือกโหมดการทํางานเองตามอุณหภูมิหอง และ
การทํางานจะเริ่มขึ้นหลังจากนั้นประมาณ 3 นาที

• หากโหมดอัตโนมัติไมทําใหรูสึกสบาย ทานอาจเลือกปรับคา
ตางๆ ที่ตองการไดดวยตนเอง

 ◆ หยุดการทํางาน
ปุมเปด/ปดเครื่อง ( )

กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อปดเครื่องปรับอากาศ
ในโหมดทําความเย็น โหมดลดความชื้น หรือโหมด (ทําความ
เย็น) อัตโนมัติ พัดลมจะหมุนนาน 10 นาที (ขึ้นไป) เพื่อ
ทําความสะอาดอัตโนมัติ
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 ■ ระบบไฮเพาเวอร

 ◆ ระบบไฮเพาเวอร (Hi POWER)
ระบบไฮเพาเวอร (high power operation) จะควบคุมอุณหภูมิ
หอง ความเร็วพัดลม และโหมดการทํางานโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ใหหองเย็นลงอยางรวดเร็ว

 ◆ การตั้งระบบไฮเพาเวอร
1  ปุม Hi-POWER

กดปุม Hi-POWER หลังจากเริ่มโหมดการทํางานใดๆ 
พรอมกันนั้นสัญลักษณ “Hi POWER” จะแสดงขึ้นบน
รีโมทคอนโทรล

 ◆ การยกเลิกระบบไฮเพาเวอร
1  ปุม Hi-POWER

กดปุม Hi-POWER อีกครั้ง
พรอมกันนั้นสัญลักษณ “Hi POWER” บนรีโมทคอนโทรล
จะหายไป

 ขอควรระวัง
• ระบบไฮเพาเวอรไมสามารถใชงานไดในโหมดลดความช้ืน

และโหมดพัดลมเพียงอยางเดียว และเมื่อมีการตั้งเวลาเปด
ลวงหนาไว

• ระบบไฮเพาเวอรใชกับการควบคุมเครื่องเปนกลุมไมได 
เมื่อสัญญาณ Hi POWER สงไปยังตัวเครื่องภายในหลัก 
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น แตระบบไฮเพาเวอรจะไมทํางาน 
โปรดยกเลิกระบบไฮเพาเวอร

 ■ การตั้งโหมดการทํางานลวงหนา
ตั้งโหมดการทํางานที่ทานตองการไวเพื่อใชงานในอนาคต 
คาดังกลาวจะบันทึกไวในตัวเครื่องเพื่อการทํางานในอนาคต 
(ยกเวนคาทิศทางลม)

เลือกโหมดการทํางานที่ทานตองการ
1  กดปุม PRESET 3 วินาที เพื่อบันทึกคา

สัญลักษณ P จะปรากฏขึ้น

เมื่อทานกดปุมนี้ในครั้งตอไป จะเปดโหมดการทํางาน
ที่บันทึกไวนี้

23-TH 24-TH

TH

เวลาเปด —> เวลาปด
(หยุดทํางาน —> ทํางาน —> หยุดทํางาน)

ทานใชการตั้งคานี้ไดเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศเมื่อทาน
ตื่นนอนและปดเครื่องเมื่อทานออกจากบาน
ตัวอยาง :
เปดเครื่องปรับอากาศในเชาวันรุงขึ้นและปดเครื่อง

ทํางาน
หยุดทํางาน หยุดทํางาน

▼ การตั้งเวลารวม
1  กดปุมตั้งเวลาเปด  เพื่อปรับตั้งคาเวลาเปด
2  กดปุมตั้งเวลาปด  เพื่อปรับตั้งคาเวลาปด
3  กดปุมบันทึกคา 
• ไมวาฟงกชันเวลาเปดหรือเวลาปดที่ตั้งไวซึ่งใกลกับเวลา

ปจจุบันจะเริ่มทํางานกอน
• หากเวลาเปดและเวลาปดตั้งไวเปนเวลาเดียวกัน การตั้งเวลา

เปดและปดจะไมทํางาน
และเครื่องปรับอากาศอาจจะหยุดทํางาน

 ◆ ตั้งเวลารวมประจําวัน (ตั้งทั้งเวลาเปดและ
เวลาปดพรอมกัน และเรียกใชงานทุกวัน)

คุณสมบัตินี้มีประโยชนเมื่อทานตองใชงานการตั้งเวลารวม
ในเวลาเดียวกันทุกวัน

▼ การตั้งเวลารวม
1  กดปุมตั้งเวลาเปด  เพื่อปรับตั้งคาเวลาเปด
2  กดปุมตั้งเวลาปด  เพื่อปรับตั้งคาเวลาปด
3  กดปุมบันทึกคา 
4  หลังขั้นตอนที่ 3 เครื่องหมายลูกศร (  หรือ ) 

จะกะพริบประมาณ 3 วินาที ระหวางที่กะพริบ 

ใหกดปุมบันทึกคา 

• ในระหวางที่การตั้งเวลาประจําวันทํางาน ลูกศรทั้งสอง 
( , ) จะปรากฏขึ้น

 ◆ ยกเลิกการตั้งเวลา
กดปุมยกเลิก 

 ◆ การแสดงนาฬกา
ในระหวางการตั้งเวลา (ON-OFF, OFF-ON, OFF timer) ตัวเลข
นาฬกาจะหายไปเพื่อแสดงคาเวลาที่ปรับตั้ง หากตองการดู
เวลาปจจุบัน กดปุมบันทึกคาสั้นๆ เวลาปจจุบันจะแสดงขึ้น
ประมาณ 3 วินาที
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4  รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
รีโมทคอนโทรลน้ีสามารถควบคุมการทํางานของตัวเครื่องภายในไดถึง 8 เครื่อง

4-1. หมวดการแสดงผล
ภาพตัวอยางหนาจอดานลาง แสดงสัญลักษณทั้งหมด ขณะเครื่องทํางาน จะแสดง
สัญลักษณที่เกี่ยวของเทานั้น
• เมื่อเปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาเปนครั้งแรก สัญลักษณ  กะพริบบนหนา

จอรีโมทคอนโทรล
• ขณะที่สัญลักษณนี้กะพริบ เครื่องจะไดรับการยืนยันการทํางานโดยอัตโนมัติ 

รอจนกวาสัญลักษณ  จะหายไปจึงเริ่มใชรีโมทคอนโทรลได

หมวดการแสดงผล

หมวดการทํางาน

1  โหมดการทํางาน
แสดงโหมดการทํางานที่เลือก

2  สัญลักษณขอผิดพลาด
แสดงเมื่อเครื่องมืออุปกรณปองกันทํางานหรือ
เกิดขอผิดพลาด

3  สัญลักษณการตั้งคา
แสดงระหวางการตั้งเวลาหรือการตั้งคาอื่นๆ

4  สัญลักษณการทดสอบเครื่อง
แสดงระหวางการทดสอบเครื่อง

5  ตัวเลขเวลา
เมื่อเกิดขอผิดพลาด จะแสดงรหัสขอผิดพลาด

6  แสดงโหมดตั้งเวลา
แสดงโหมดตั้งเวลาที่เลือก

7  สัญลักษณตําแหนงบานเกล็ด
แสดงตําแหนงบานเกล็ด

8  สัญลักษณการสายบานเกล็ด
แสดงระหวางการสายขึ้นลงของบานเกล็ด

9 สัญลักษณแผนกรองอากาศ
เตือนใหทําความสะอาดแผนกรองอากาศ

10 สัญลักษณความเร็วพัดลม
แสดงโหมดความเร็วพัดลมที่เลือก

(อัตโนมัติ)              
(สูง)                     
(ปานกลาง)           
(ตํ่า)                   

11 แสดงผลการตั้งอุณหภูมิ
แสดงคาอุณหภูมิที่ตั้งไวที่เลือก

12 สัญลักษณโหมดประหยัดพลังงาน
จํากัดความเร็ว (กําลัง) คอมเพรสเซอร เพื่อประหยัด
พลังงาน

25-TH 26-TH

 ■ การตั้งชวงเวลาปดเครื่อง
เริ่มการตั้งชวงเวลาปดเครื่อง (เวลาปดเครื่อง)

1  กดปุม SLEEP
เลือกเวลาปดเครื่องใน 1, 3, 5 หรือ 9 ชั่วโมง
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4-2. หมวดการทํางาน
กดปุมแตละปุมเพื่อเลือกการใชงานที่ตองการ
• หลังจากการตั้งคาครั้งแรก รีโมทคอนโทรลจะบันทึกคําสั่งไวในหนวยความจํา จึงไมจําเปนตองตั้งคาใดๆ เพิ่มเติมอีก นอกจาก

ตองการเปลี่ยนการตั้งคาใหม สามารถใชงานเครื่องปรับอากาศไดโดยการกดปุม   

1 ปุม  (ปุมปรับอุณหภูมิ) 
ปรับคาที่ตั้งไว
เลือกคาที่ตองการโดยการกด  หรือ 

 

2 ปุม  (ปุมตั้งเวลา) 
ใชสําหรับการตั้งเวลา

3 ปุม  (ปุมตั้งคาแผนกรองใหม)
ตั้งคา “ ” ใหมจะปรากฏขึ้นหลังการทําความสะอาด
แผนกรอง

4 ปุม  (ปุมทดสอบ)
ใชสําหรับการบริการเทานั้น
(อยาใชปุมนี้ในระหวางการใชงานปกติ) 

5 ปุม 
เมื่อกดปุมนี้ การทํางานจะเริ่มขึ้น และจะหยุดทํางาน
เมื่อกดปุมนี้อีกครั้ง
เมื่อการทํางานหยุดลงแลว ไฟแสดงการทํางานและการ
แสดงผลทั้งหมดจะหายไป

6 ไฟแสดงการทํางาน
เมื่อเปดเครื่อง ไฟแสดงสีเขียวจะสวางขึ้น
นอกจากนี้ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อใชงานอุปกรณปองกัน 
หรือมีความบกพรองเกิดขึ้น

7 ปุม  (ปุมโหมดการทํางาน)
เลือกโหมดการทํางานที่ตองการ

8 ปุม  (ปุมความเร็วพัดลม)
เลือกระดับความเร็วพัดลมตามที่ตองการ

9 ปุม  (ปุมระบายอากาศ)
ไมสามารถใชงานได
• “ ” จะปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรลเมื่อกดปุมนี้

10 ปุม  (การทํางานแบบประหยัดพลังงาน)
ใชงานในโหมดประหยัดพลังงาน

11 ปุม  (ปุมเลือกตัวเครื่อง/บานเกล็ด)
เลือกจํานวนเครื่อง (ซาย) และจํานวนบานเกล็ด (ขวา)
ตัวเครื่อง :
เลือกตัวเครื่องภายในเมื่อควบคุมการปรับทิศทางลมของตัว
เครื่องภายในหลายเครื่องดวยรีโมทคอนโทรลเครื่องเดียว
บานเกล็ด :

เลือกบานเกล็ดเมื่อปรับตั้งทิศทางลมของแตละเครื่อง
แยกออกจากกัน

12 ปุม  (ปุมสายบานเกล็ด/ทิศทางของ
บานเกล็ด)
เลือกการสายบานเกล็ดอัตโนมัติ หรือตั้งทิศทางการ
สายของบานเกล็ด

ตัวเลือกเสริม :

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล
โดยทั่วไป เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเครื่องภายในจะทําหนาที่
ตรวจจับอุณหภูมิ และยังสามารถตรวจจับอุณหภูมิรอบๆ 
รีโมทคอนโทรลได
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอผูแทนจําหนายจาก
รานคาที่ทานซื้อเครื่องปรับอากาศนี้

27-TH 28-TH

TH

13 แสดงจํานวนเครื่อง
แสดงจํานวนตัวเครื่องภายในที่เลือกใช
และยังแสดงรหัสขอผิดพลาดของตัวเครื่องภายในและ
ภายนอก

14 สัญลักษณเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล
แสดงขณะใชงานเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรล

15 สัญลักษณไมมีฟงกชัน
แสดงเมื่อฟงกชันที่ตองการไมมีในเครื่องรุนนั้น

16 สัญลักษณทําความสะอาดอัตโนมัติ
แสดงระหวางใชงานระบบทําความสะอาดอัตโนมัติ 
โดยทําใหอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนของตัวเครื่อง
ภายในแหง

17 สัญลักษณการซอมบํารุง
18 สัญลักษณพรอมทํางาน

สัญลักษณนี้แสดงในเครื่องบางรุน

19 แสดงจํานวนบานเกล็ด
(เชน : 01, 02, 03, 04)

20 สัญลักษณการล็อกบานเกล็ด
แสดงเมื่อมีเครื่องที่ล็อกบานเกล็ดไวในกลุม (รวมตัว
เครื่องภายใน 1 เครื่อง กับตัวเครื่องภายนอก 1 เครื่อง)
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4-4. การใชงานตั้งเวลาเปดปด
• สามารถใชงานตั้งเวลาเปดปดไดสามโหมด : (สามารถตั้งเวลาไดถึง 168 ชั่วโมง)

ตั้งเวลาปด : เครื่องจะหยุดทํางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว
ตั้งเวลาปดซํ้า : เครื่องจะหยุดทํางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไวทุกวัน
ตั้งเวลาเปด : เครื่องจะเริ่มทํางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว

การตั้งคา
1 กดปุม   

โหมดตั้งเวลาเปดปดจะเปลี่ยนไปในแตละครั้งที่กดปุม

(ตั้งเวลาปด) (ตั้งเวลาปดซํ้า) (ตั้งเวลาเปด)

ไมปรากฏ

• การแสดงผล  และการตั้งเวลาเปดปดจะกะพริบ

2 กดปุม  เพื่อเลือก “ตั้งเวลา”
• แตละครั้งที่กดปุม  เวลาที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 

0.5 ชั่วโมง (30 นาที) 
หากตั้งเวลาเปดปดมากกวา 24 ชั่วโมง จะสามารถ
ตั้งเวลาเพิ่มขึ้นไดครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลาสูงสุดที่สามารถ
ตั้งไดคือ 168 ชั่วโมง (7 วัน) 
รีโมทคอนโทรลจะแสดงเวลาท่ีตั้งไว และเวลา (ระหวาง 
0.5 ถึง 23.5 ชั่วโมง) (*1) หรือ จํานวนวันและเวลา 
(24 ชั่วโมงขึ้นไป) (*2) ตามที่แสดงดานลาง

• แตละครั้งที่กดปุม  เวลาที่ตั้งจะลดลงครั้งละ 
0.5 ชั่วโมง (30 นาที) (0.5 – 23.5 ชั่วโมง) หรือ 
1 ชั่วโมง (24 – 168 ชั่วโมง)

ตัวอยางการแสดงผลของรีโมทคอนโทรล 

• 23.5 ชั่วโมง (*1)

• 34 ชั่วโมง (*2)

จํานวนวัน    เวลา
 แสดง 1 วัน (24 ชั่วโมง)

 แสดง 10 ชั่วโมง (ทั้งหมด 34 ชั่วโมง)

3 กดปุม 
• สัญลักษณ  จะปรากฏขึ้นและเวลาจะแสดง 

และสัญลักษณ  หรือ  กะพริบ
(เมื่อใชงานตั้งเวลาเปดนาฬกาและตัวตั้งเวลา  
จะปรากฏและสัญลักษณอื่นจะหายไป)

4 ยกเลิกการตั้งเวลา
กดปุม 
สัญลักษณตัวตั้งเวลาจะหายไป

ขอกําหนด
• ตัวเครื่องจะหยุดทํางานเมื่อถึงเวลาที่ตั้งปดไว ใหกดปุม 

 หากตองการใหฟงกชันตั้งเวลาปดซึ่งทํางานตอ 
และหยุดทํางานเมื่อถึงเวลาปดซํ้าที่ตั้งไว

• เมื่อกดปุม  ขณะฟงกชันตั้งเวลาปดทํางานอยู
ไฟเตือนของฟงกชันตั้งเวลาจะดับไป จากนั้นจะปรากฏ
ขึ้นอีกครั้งหลังจากผานไป 5 วินาที ซึ่งเปนกระบวนการ
ทํางานปกติของรีโมทคอนโทรล

29-TH 30-TH

4-3. การใชงานอยางถูกตอง
การใชงานเครื่องปรับอากาศครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนการตั้งคา ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ คาที่ปรับตั้งจะถูกจัดเก็บไวในหนวย
ความจํา และจะแสดงขึ้นทุกครั้งที่เปดใชงานตัวเครื่องโดยการกดปุม 

 ■ การเตรียมการ
• เมื่อเปดใชงานเครื่องตัดกระแสไฟฟา เสนแบงสวนจะปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรล
* หลังจากเปดใชเครื่องตัดกระแสไฟฟา รีโมทคอนโทรลจะยังไมตอบรับคําสั่งใดๆ เปนเวลาประมาณ 1 นาที ซึ่งไมใช

อาการผิดปกติแตอยางใด
ขอกําหนด
เมื่อเปดใชงานเครื่องปรับอากาศอีกครั้งหลังจากไมไดใชงานเปนเวลานาน จะตองเปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาทิ้งไวอยางนอย 
12 ชั่วโมง กอนเริ่มใชงานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง

เริ่มทํางาน
1 กดปุม 

ไฟแสดงการทํางานจะสวางขึ้น และตัวเครื่องจะเริ่ม
ทํางาน

2 เลือกโหมดการทํางานดวยปุม 
กดปุมเพียงหนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับที่
แสดงทางดานลางนี้  

3 เลือกความเร็วพัดลมดวยปุม 
กดปุมเพียงหนึ่งครั้ง จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับที่
แสดงดานลางนี้

• เมื่อพัดลมอยูในโหมด “  Auto” ระดับความเร็ว
ของพัดลมจะถูกปรับตามความแตกตางระหวางคาที่
กําหนดไว และอุณหภูมิหอง

• เซ็นเซอรอุณหภูมิจะตรวจจับอุณหภูมิลมกลับที่ตัว
เครื่องภายในซึ่งแตกตางจากอุณหภูมิหอง โดยขึ้นอยู
กับสภาพการติดตั้ง
คาที่กําหนด คือ อุณหภูมิหองที่ตองการปรับ 
(ไมสามารถเลือก  “Auto” ในโหมดพัดลมได)

4 เลือกอุณหภูมิที่ตองการปรับดวยการกดปุม 

 หรือ 

หยุดทํางาน 

กดปุม 

ไฟแสดงการทํางานจะดับลง และหยุดการทํางาน ในโหมด 
Cool, Dry หรือ Auto (ทําความเย็น) พัดลมจะยังคงทํางานเปน
เวลา 10 นาที (หรือมากกวานั้น) เพื่อทําความสะอาดตัวเอง

ขอสังเกต
การเปลี่ยนโหมดอัตโนมัติ
• เมื่ออยูในโหมด Auto ตัวเครื่องจะเลือกโหมดการทํางาน (ทําความเย็น หรือพัดลมเทานั้น) ตามอุณหภูมิที่ผูใชงานกําหนดไว
• หากโหมด Auto ไมตรงกับความตองการของทาน ทานสามารถเลือกโหมดที่ตองการดวยตนเองได
การทําความเย็น
• หากมีการสั่งงานใหทําความเย็น เครื่องจะเริ่มทํางานหลังจากที่เลือกโหมดประมาณ 1 นาที
เมื่อเริ่มการทํางานใหมหลังจากหยุดทํางาน
หากพยายามเปดใชงานตัวเครื่องอีกครั้งทันทีหลังจากตัวเครื่องหยุดทํางาน จะไมสามารถใชงานตัวเครื่องไดประมาณ 3 นาที 
เพื่อเปนการปกปองคอมเพรสเซอร
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5 การปรับทิศทางลม
เพื่อการทําความเย็นที่ดีที่สุด ใหปรับบานเกล็ด (การปรับแผน
ปรับทิศทางลม ขึ้น/ลง) ใหเหมาะสมที่สุด ลมเย็นจะกระจาย
ลงดานลางเพื่อทําความเย็น

สําหรับการทําความเย็น (COOL)

ใหปรับบานเกล็ดในทิศทางแนวนอน

• เมื่อเครื่องปรับอากาศไมทํางาน บานเกล็ดจะถูกปรับใหอยู
ในทิศทางแนวนอนโดยอัตโนมัติ

 ■ รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย

การปรับทิศทางลม

1 ปุม FIX
• มุมบานเกล็ดจะยังไมเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่

กดปุม FIX ตรวจสอบสถานะของบานเกล็ด และกดปุม 
FIX อีกครั้งหลังจากเวลาผานไปครูหนึ่ง

• สําหรับการใชงานในครั้งตอไป ทิศทางลมในแนวต้ัง
จะถูกปรับอัตโนมัติตามทิศทางที่ทานไดปรับบานเกล็ด
ไวดวยปุม FIX

การปรับทิศทางลมสายอัตโนมัติ
ใชงานฟงกชันนี้ในขณะที่เครื่องปรับอากาศทํางาน

1 ปุม SWING 
กดปุม SWING บนรีโมทคอนโทรล
• กดปุม SWING ซํ้า เพื่อหยุดใชงานฟงกชันนี้ 

 ขอควรระวัง
• ปุม FIX และปุม SWING จะถูกยกเลิกการทํางานเมื่อไมได

ใชงานเครื่องปรับอากาศ (รวมถึงเมื่อตั้งเวลาเปดเครื่องไว)
• ไมสามารถเปลี่ยนมุมบานเกล็ดได หากกดปุม FIX ใน

ระหวางที่ใชงานสายบานเกล็ด จะตองหยุดการสาย
บานเกล็ดกอนเปลี่ยนมุมบานเกล็ด

• อยาใชงานเครื่องปรับอากาศนานหลายช่ัวโมงโดยปรับตั้ง
ทิศทางลมใหเปาลงดานลาง ระหวางที่ใชงานโหมด
ทําความเย็น หรือลดความช้ืน
มิฉะนั้น อาจทําใหเกิดไอนํ้าเกาะบนพื้นผิวของบานเกล็ด
ปรับทิศทางลมแนวตั้ง และทําใหมีนํ้าหยด

• อยาปรับบานเกล็ดปรับลมในแนวต้ังดวยตนเอง ใหใชปุม 
FIX ในการปรับเสมอ
หากทานปรับบานเกล็ดดวยตนเอง อาจทําใหบานเกล็ด
เกิดความบกพรองในระหวางใชงาน
หากบานเกล็ดบกพรอง ใหปดการทํางานของเครื่องปรับ
อากาศทันที และเริ่มการทํางานใหม

• เมื่อเปดใชงานเครื่องปรับอากาศทันทีหลังจากที่ปดเครื่อง 
บานเกล็ดปรับลมแนวตั้งอาจไมสายเปนเวลา 10 วินาที 
หรืออาจไมสายเลย

• การใชงานบานเกล็ดจะถูกจํากัดเมื่อทําการควบคุมเครื่อง
ปรับอากาศแบบกลุม

31-TH 32-TH

TH

4-5. โหมดประหยัดพลังงาน
ในกรณีที่ใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
โหมดประหยัดพลังงานนี้จะชวยประหยัดพลังงานโดยการจํากัดกระแสไฟฟาสูงสุดซึ่งจะมีผลตอประสิทธิภาพการทําความเย็น
ที่ตัวเครื่องสามารถผลิตได

กดปุม  ระหวางการทํางาน
• เครื่องปรับอากาศเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน
•  ปรากฏบนจอแสดงผล

โหมดประหยัดพลังงานจะยังคงมีผลอยูจนกวาจะยกเลิก
การทํางาน
การยกเลิกโหมดประหยัดพลังงาน ใหกดปุม  อีกครั้ง
•  จะหายไป

 ■ การกําหนดคาโหมดประหยัดพลังงาน

1 กดปุม  คางไวอยางนอย 4 วินาที ในขณะที่เครื่องปรับอากาศไมทํางาน
• , สัญลักษณ และตัวเลขจะกะพริบ

2 กด  (ดานซายของปุม) เพื่อเลือกตัวเครื่องภายในที่จะตั้งคา
• แตละครั้งที่กดปุม หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปตามลําดับ ดังนี้ :

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางาน     

หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 2-1  

หมายเลข
เครื่อง 3-1

หมายเลข
เครื่อง 4-1

3 กดปุม  เพื่อปรับการตั้งคาโหมดประหยัดพลังงาน
• แตละครั้งที่กดปุม จะทําใหระดับพลังงาน

เปลี่ยนไปครั้งละ 1% จาก 100% ถึง 50%
• คาตั้งจากโรงงาน คือ 75%

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพื่อใหการตั้งคาเสร็จสมบูรณ

ขอสังเกต
• ขอแนะนําใหใชงานตัวเครื่องในโหมดประหยัดพลังงานเมื่อใชงานอุปกรณไฟฟาอื่นในเวลาเดียวกัน เพื่อปองกันไมใหเครื่องตัด

กระแสไฟฟาทํางาน และยังสามารถใชโหมดประหยัดพลังงานเพื่อการประหยัดพลังงานดวย
• โหมดประพลังงานจะใชพลังงานนอยกวา แตจะไมสามารถทําความเย็นไดเทากับการใชงานในโหมดปกติ (กระแสไฟฟาสูงสุด

ถูกจํากัดอยูที่ประมาณ 75% (คาตั้งจากโรงงาน) ของโหมดปกติ)
• เมื่อเริ่ม/หยุดการทํางาน เปลี่ยนโหมดการทํางาน หรือตั้งคาการเริ่มทํางานใหมขณะใชงานในโหมดประหยัดพลังงาน โหมด

ประหยัดพลังงานจะยังคงทํางานจนกวาจะมีการใชงานครั้งตอไป

คาระดับพลังงานในโหมด
ประหยัดพลังงาน
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 ◆ วิธีการตั้งทิศทางลมของบานเกล็ดสําหรับ
แตละเครื่อง

1 เลือกตัวเครื่องภายในที่จะตั้งคาโดยการกด  

(ดานซายของปุม) ระหวางการทํางาน
• หมายเลขตัวเครื่องภายในจะเปลี่ยนในแตครั้งที่กดปุม

หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 2-1  

หมายเลข
เครื่อง 3-1

หมายเลข
เครื่อง 4-1ไมแสดง

*  เมื่อไมมีหมายเลขตัวเครื่องปรากฏขึ้น ตัวเครื่องภายใน
ทุกเครื่องจะถูกเลือก

2 เลือกบานเกล็ดที่ทานตองการปรับเปลี่ยนโดยการ
กด  (ดานขวาของปุม) 
• แตละครั้งที่กดปุม การแสดงผลทางดานซายของ

รีโมทคอนโทรลจะเปล่ียนไปตามลําดับดังนี้ :

ไมแสดง

*  หากไมมีหมายเลขบานเกล็ดปรากฏขึ้น บานเกล็ดทั้งสี่จะ
ถูกเลือก 

ทอนํ้าทิ้ง

หมายเลขบานเกล็ด

กลองควบคุมดวยไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

3 กําหนดทิศทางลมของบานเกล็ดที่เลือกโดยการกด 

 
• แตละครั้งที่กดปุม จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตามลําดับ

ดังนี้ :

*  ระหวางโหมดทําความเย็น (ลดความชื้น) (4) และ (5) 
จะไมปรากฏขึ้น

33-TH 34-TH

 ■ รีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

ปุมเลือกตัวเครื่อง

การปรับตั้งทิศทางของบานเกล็ด
1 กดปุม  ขณะที่เครื่องปรับอากาศทํางาน

ทิศทางของบานเกล็ดจะเปลี่ยนไปในแตละครั้งที่กดปุม

ในโหมดการทําความเย็น/ลดความชื้น
ปรับใหบานเกล็ด (แผนปรับทิศทางลมขึ้น/ลง) สายในแนวนอน 
หากปรับใหสายลงดานลาง อาจทําใหมีหยดนํ้าเกาะบนพื้นผิว
ของชองปลอยลม และทําใหนํ้าหยด

คาเริ่มแรก

ในโหมดพัดลม
เลือกทิศทางบานเกล็ดตามความตองการ

คาเริ่มแรก

วิธีเริ่มการสายบานเกล็ด
1 กด  และปรับบานเกล็ด (แผนปรับทิศทาง

ลมขึ้น/ลง) ไปที่ตําแหนงตํ่าสุด จากนั้นกด  

อีกครั้ง
SWING  จะปรากฏ และทิศทางขึ้น/ลงของบานเกล็ด
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
การแสดงผลขณะสาย

ทําซํ้า

วิธีหยุดการสายบานเกล็ด
1 กด  ในตําแหนงที่ตองการขณะที่บานเกล็ด

กําลังสาย 
• หากกด  หลังจากนั้น จะสามารถปรับทิศทาง

ลมไดอีกครั้งจากตําแหนงสูงสุด

*  อยางไรก็ตาม หากกด  ในขณะที่บานเกล็ดกําลัง
สาย ตําแหนงบานเกล็ดจะปรากฏดังนี้ และอาจไม
สามารถเลือกตําแหนงสูงสุดของบานเกล็ดได

การแสดงผลเมื่อหยุดการสายบานเกล็ด

การทําความเย็น/
การลดความชื้น

การทํางาน
โหมดพัดลม

ในกรณีนี้ ใหกด  อีกครั้ง หลังจากผานไป 2 วินาที
• ในโหมดทําความเย็น/ลดความชื้น บานเกล็ดจะไม

หยุดสายเนื่องจากทิศทางของบานเกล็ดจะสายลง
ดานลาง หากหยุดสายบานเกล็ดขณะที่สายลงดานลาง
ในโหมดสายบานเกล็ดบานเกล็ดจะหยุดสายหลังจาก
ที่สายไปถึงตําแหนงที่สามจากตําแหนงสูงสุด

การแสดงผลเมื่อหยุดสายบานเกล็ด

การทําความเย็น/
การลดความชื้น

การทํางาน
โหมดพัดลม

ปุมเลือกตัวเครื่อง
• เมื่อควบคุมตัวเครื่องภายในหลายเครื่องดวยรีโมทคอนโทรล

ตัวเดียว จะสามารถปรับทิศทางของบานเกล็ดสําหรับตัว
เครื่องภายในแตละเครื่องได 

• การปรับบานเกล็ดสําหรับตัวเครื่องภายในแตละเครื่อง ให
กดปุม  เพื่อแสดงจํานวนตัวเครื่องภายในในกลุม
ควบคุม จากนั้นปรับตั้งทิศทางลมของตัวเครื่องภายในที่
ปรากฏ

• หากไมมีจํานวนตัวเครื่องภายในปรากฏขึ้น จะสามารถ
ควบคุมตัวเครื่องภายในทั้งหมดในกลุมควบคุมพรอมกันได

• แตละครั้งที่กดปุม  จอแสดงผลจะเปล่ียนไปตาม
ลําดับดังนี้ :

หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 2-1  

หมายเลข
เครื่อง 3-1

หมายเลข
เครื่อง 4-1

ไมแสดง

1115350231.indd   42 4/1/2562   15:20:04



‒ 42 ‒

7 การใชงานเครื่องปรับอากาศโดยไมใชรีโมทคอนโทรล 

(การเปดใชงานชั่วคราว)
สามารถใชงานเครื่องปรับอากาศโดยไมใชรีโมทคอนโทรลไดดวยปุมใชงานชั่วคราวบนตัวรับสัญญาณ ในกรณีตอไปนี้ :

1 เริ่มทํางาน
กดปุมใชงานชั่วคราว
• โหมดใชงานชั่วคราวเปนทางเลือกสุดทาย

หากทานตองการเปลี่ยน ใหปดเครื่อง จากนั้น
เปดเครื่องและกดปุมใชงานชั่วคราวอีกครั้ง

2 หยุดทํางาน
กดปุมใชงานชั่วคราวอีกครั้ง

• แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด
• รีโมทคอนโทรลมีปญหา
• รีโมทคอนโทรลสูญหาย

35-TH 36-TH

TH

6 โหมดทําความสะอาดอัตโนมัติ
ฟงกชันนี้มีไวเพื่อลดความชื้นภายในของตัวเครื่องภายในโดยการใชงานพัดลมหลังจากทํางานในโหมดทําความเย็น/

ลดความชื้น/อัตโนมัติ (ทําความเย็น) เพื่อใหตัวเครื่องภายในสะอาด
• เวลาในการทําความสะอาดอัตโนมัติอาจแตกตางกันตามเวลาการทํางานของโหมดทําความเย็น/ลดความชื้น/อัตโนมัติ 

(ทําความเย็น) ดังนี้ :

เวลาการทํางานโหมดทําความเย็น/ลดความชื้น/
อัตโนมัติ (ทําความเย็น)

เวลาทําความสะอาดอัตโนมัติ

นอยกวา 10 นาที โหมดทําความสะอาดอัตโนมัติไมทํางาน
10 นาที ถึงนอยกวา 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง
มากกวา 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง

• “ ” จะปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรลระหวางการทํางานของโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติ
• ไฟแสดงการทํางานบนตัวรับสญัญาณ  (สสีม) สวางข้ึน และ  (สเีขยีว) จะไมสวางระหวางการทาํงานในโหมดทาํความสะอาด

อตัโนมตัิ

การบังคับปดการทํางานโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติ ใหกดปุม START/STOP สองครั้งติดตอกัน

 ขอควรระวัง
• พัดลมจะยังคงทํางานแมวาจะกดปุมเปด/ปดเครื่อง เพื่อหยุดการทํางานในบางโหมด

ซึ่งเปนอาการปกติเนื่องจากโหมดทําความสะอาดอัตโนมัติกําลังทํางาน
• บานเกล็ดจะเปดออกเล็กนอยและจะถูกควบคุมใหอยูในแนวนอนระหวางการทําความสะอาดอัตโนมัติ และจะปดลงเมื่อโหมด

ทําความสะอาดอัตโนมัติทํางานเสร็จสมบูรณ
• โหมด (ฟงกชัน) ทําความสะอาดอัตโนมัติไมสามารถทําความสะอาดหอง หรือกําจัดเชื้อรา และฝุนละอองที่อยูในตัวเครื่อง

ภายในได
• ปรึกษาผูแทนจําหนาย หากตองการยกเลิกฟงกชันทําความสะอาดอัตโนมัติ
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9 การตั้งคาขั้นสูง
กรณีที่ใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

 ■ วิธีการตั้งประเภทการสายบานเกล็ด

1 กด  คางไวอยางนอย 4 วินาที ในขณะที่
เครื่องปรับอากาศไมทํางาน
• , สัญลักษณ และตัวเลขจะกะพริบ

2 เลือกตัวเครื่องภายในที่ตองการตั้งคาโดยการกด 

 (ดานซายของปุม)
• แตละครั้งที่กดปุม หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปตาม

ลําดับดังนี้ :
หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 2-1  

หมายเลข
เครื่อง 3-1

หมายเลข
เครื่อง 4-1ไมแสดง

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางานและบานเกล็ดจะ
เริ่มสาย

3 เลือกประเภทการสาย โดยการกดปุม 

รหัสตั้งคาการสาย

รหัสตั้งคาการสาย การสายของบานเกล็ด

0001 การสายมาตรฐาน
(คาตั้งจากโรงงาน)

0002 การสายสองจังหวะ
0003 การสายรอบทิศทาง

 ขอควรระวัง
อยาตั้งรหัสกําหนดประเภทการสายเปน “0000” 
(การตั้งคานี้อาจทําใหบานเกล็ดทํางานผิดพลาดได)

4 กดปุม 

5 กดปุม  เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา

37-TH 38-TH

8 การเลือกรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย A-B 
การแยกใชรีโมทคอนโทรลสําหรับตัวเครื่องภายในแตละเครื่อง
ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 ตัวไวใกลกัน 

การตั้งรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย B

1. กดปุมใชงานชั่วคราวเพื่อเริ่มใชงานเครื่องปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลแบบไรสายไปที่ตัวเครื่องภายใน
3. กดปุม  บนรีโมทคอนโทรลคางไวโดยใชปลายดินสอ 

“00” จะปรากฏบนจอแสดงผล
4. กดปุม MODE  ระหวางที่กด  อยู “B” จะปรากฏบน

จอแสดงผล และ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะ
ปดการทํางาน พรอมทั้งบันทึกรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย B 
ไวในหนวยความจํา

ขอสังเกต
• ทําซํ้าขั้นตอนดานบนสําหรับการตั้งใหใชงานกับ

รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย A 
• รีโมทคอนโทรลแบบไรสายจะไมแสดง “A”
• คาตั้งจากโรงงานของรีโมทคอนโทรลแบบไรสายคือ “A”

“B” ปรากฏ
“00” ปรากฏ
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 ■ การตั้งล็อกบานเกล็ด

1 กดปุม  คางไว (ดานขวาของปุม) อยางนอย 

4 วินาที ขณะที่การทํางานจะหยุดลง
 จะกะพริบ

• หากไมมีหมายเลขตัวเครื่องแสดงขึ้น ตัวเลือกทั้งหมด
จะถูกเลือก

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพื่อเลือกตัว
เครื่อง
หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนแตละครั้งที่กดปุม

หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 2-1  

หมายเลข
เครื่อง 3-1

หมายเลข
เครื่อง 4-1

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางาน และบานเกล็ดจะ
สายไปมา

3 กดปุม “ ” เพื่อแสดงจํานวน
บานเกล็ดที่ตองการล็อก
บานเกล็ดที่เลือกจะสายไปมา

4 กดปุม  เพื่อเลือกทิศทางที่ไมตองการให
บานเกล็ดสาย

*  หาก (4) หรือ (5) ถูกเลือก อาจเกิดไอนํ้าขึ้นระหวาง
การทํางานโหมดทําความเย็น

5 กดปุม  เพื่อยืนยันการตั้งคา
เมื่อยืนยันการตั้งคา เครื่องหมาย  จะสวางขึ้น
(การตั้งล็อกบานเกล็ดของเครื่องตัวอื่น ใหทําซํ้าจาก
ขั้นตอนที่ 2 สําหรับการตั้งล็อกบานเกล็ดอื่นของตัว
เครื่องเดียวกัน ใหทําซํ้าจากขั้นตอนที่ 3)

6 กดปุม  เพื่อใหการตั้งคาเสร็จสิ้น

0001 - 0005
(รหัสตําแหนง
บานเกล็ด)

หมายเลขบานเกล็ด

*  F1 จะปรากฏในสวนของ CODE No. บนรีโมทคอนโทรล 
ซึ่งเปนการแสดงวาบานเกล็ด 01 ที่แสดงในภาพ
ตอไปนี้ถูกเลือก

กลองควบคุมดวยไฟฟา

ทอสาร
ทําความเย็น

ทอนํ้าทิ้ง

ขอสังเกต
แมอยูในโหมดล็อก บานเกล็ดจะยังคงสายเพียงชั่วคราว
ในกรณีตอไปนี้ :
• เมื่อเครื่องปรับอากาศหยุดทํางาน

39-TH 40-TH

TH

▼ การสายมาตรฐาน
บานเกล็ดทั้งสี่บานจะสายพรอมกันในมุมเดียวกัน

สาย

▼ การสายสองจังหวะ
บานเกล็ดซึ่งอยูติดกันจะสายเปนแนวนอน และสายลงดานลาง

แนวนอน

แนวนอน

แนวนอน

แนวนอน

ดานลางดานลาง

ดานลาง ดานลาง

▼ การสายรอบทิศทาง (แนะนําใหใชกับโหมดทําความเย็น)

บานเกล็ดทั้งสี่จะสายไมพรอมกันเปนลักษณะเหมือนคลื่น
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10 การบํารุงรักษา
 คําเตือน

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และสวนอื่นๆ ของแผนกรองอากาศเปนการเสี่ยงอันตรายจากการทํางานในที่สูง 
ดังนั้น ควรใหชางติดตั้งที่มีความชํานาญ หรือผูใหบริการที่มีความชํานาญงานเปนผูใหดําเนินการให อยาพยายามดําเนิน
การดวยตัวทานเอง หลังการทํางานในโหมดทําความเย็นหรือลดความชื้นอัตโนมัติ (ทําความเย็น) เสร็จสิ้นลง ระบบ
ลดความชื้น และพัดลมจะเริ่มทํางาน เมื่อทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ใหหยุดการทํางานของโหมดลดความชื้น 

และปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาเพื่อปองกันไฟดูด

การทําความสะอาดแผนกรองอากาศ
การอุดตันของแผนกรองอากาศจะทําใหประสิทธิภาพในการทําความเย็นลดลง

 ◆ กรณีใชกับรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย 

เมื่อไมใชงานเครื่องเปนเวลานาน
1. ใหใชงานพัดลมเปนเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อลดความช้ืนภายในเครื่องปรับอากาศ
2. กดปุม START/STOP (หรือปุม ON/OFF) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อหยุดการทํางาน และปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา
3. ทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และติดตั้งกลับเขาที่

กอนถึงชวงเวลาที่มีอากาศเย็น
ทําความสะอาดถาดรับนํ้าทิ้ง
• ติดตอผูแทนจําหนายจากรานที่ทานซื้อผลิตภัณฑ

(การระบายนํ้าทิ้งอาจไมสามารถทําไดหากชองระบายอากาศ หรือถาดรับนํ้าทิ้งอุดตัน ในบางกรณีนํ้าทิ้งอาจลนออก และทําให
ผนังหรือพื้นเปยก ดังนั้น ควรแนใจวาไดทําความสะอาดถาดรับนํ้าทิ้งกอนถึงชวงเวลาที่มีอากาศเย็น)

(1)  หาก “  ” ปรากฏขึ้นบนรีโมทคอนโทรล ใหทําความสะอาด
แผนกรองอากาศ

(2)  เมื่อทําความสะอาดแผนกรองอากาศเสร็จแลว ใหกดปุม  
และ “  ” จะหายไป

41-TH 42-TH

 ■ การยกเลิกล็อกบานเกล็ด
ตั้งคา “0000” ในขั้นตอนที่ 4 ของ “การตั้งคาล็อก
บานเกล็ด”

เครื่องหมาย  จะหายไป

*  ใชขั้นตอนที่ 1-3 และ 5-6 
ของ “การตั้งคาล็อกบานเกล็ด” 
ในการยกเลิกล็อกบานเกล็ด

 ◆ การปรับทิศทางแนวนอน
1 กดปุม  และ “ ” คางไวอยางนอย 

4 วนิาที ขณะหยดุการทํางาน
 จะกะพริบ 

“01” ปรากฏใน CODE No.

2 กดปุม  (ดานซายของปุม) เพื่อเลือกเครื่อง
ปรับอากาศ
หมายเลขตัวเครื่องจะเปลี่ยนแตละครั้งที่กดปุม 

หมายเลข
เครื่อง 1-1

หมายเลข
เครื่อง 2-1  

หมายเลข
เครื่อง 3-1

หมายเลข
เครื่อง 4-1

ไมแสดง

พัดลมของตัวเครื่องที่เลือกจะทํางาน และบานเกล็ดจะสาย

3 กดปุม “ ” เพื่อเปลี่ยน CODE No. 

เปน “45”

4 กดปุม “ ” เพื่อเลือกทิศทาง

ขอมูลกําหนดทิศทาง การกําหนดทิศทาง

“0000”
ตําแหนงลดสิ่งสกปรก

(ลดสิ่งสกปรกที่ติดอยูบนเพดาน)

“0002”

ตําแหนงกระแสลมเย็น
(ลดลมเย็นที่ไปสัมผัสกับรางกายทาน

โดยตรง)
(คาตั้งจากโรงงาน)

5 กดปุม  เพื่อตรวจสอบการตั้งคา
ไฟแสดงหยุดกะพริบและสวางคาง และการตั้งคาไดรับ
การยืนยัน

6 กดปุม  เพื่อสิ้นสุดการตั้งคา
*  หากเลือกตําแหนงกระแสลมเย็น ประสิทธิภาพใน
การลดสิ่งสกปรกที่ติดบนเพดานจะลดลง

ตั้งคาขอมูล
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11 การแกไขปญหา
ตรวจสอบขอตางๆ ขางลางนี้กอนแจงซอม

อาการ สาเหตุ

อา
กา

รเห
ลา

นี้ไ
มผ

ิดป
กต

ิ

ตัวเครื่องภายนอก • มีเสียงดังเมื่อเปดเครื่อง • ตัวเครื่องภายนอกกําลังเตรียมการทํางาน

ตัวเครื่องภายใน

• บางครั้งมีเสียงฟูดังขึ้น • เมื่อตัวเครื่องเริ่มทํางาน ระหวางการทํางาน หรือทันทีที่ตัวเครื่อง
หยุดทํางาน อาจมีเสียง เชน เสียงนํ้าไหลดังขึ้น หรือเสียงการ
ทํางานอาจดังกวาปกติสักครูทันทีที่เครื่องเริ่มทํางาน เปนเสียง
สารทําความเย็นไหลหรือเสียงระบายนํ้าในเครื่องลดความช้ืน

• มีเสียงแกรกดังขึ้น • เปนเสียงที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ฯลฯ ขยายตัว
และหดตัวเล็กนอยเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

• ลมที่ปลอยออกมามีกลิ่นไมปกติ • กลิ่นตางๆ จากผนัง พรม เสื้อผา บุหรี่ เครื่องสําอาง ฯลฯ ถูกดูด
เขาไปในเครื่องปรับอากาศ

• พัดลมยังคงทํางานแมจะปดเครื่องไปแลว • พัดลมยังทํางานอยูเพื่อทําหนาที่ทําความสะอาดอัตโนมัติขณะ
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนอยูระหวางทําใหแหง

ไมเริ่มการทํางาน
แมวาเปดสวิตช
แลว

• เครื่องปรับอากาศไมทํางานหรือระบบ
ไฟฟามีปญหา

• กดปุมเปด/ปดเครื่อง (ON/OFF) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

• ไมไดเปดสวิตชเปดเครื่อง • เปดสวิตชถาปดอยู
• เครื่องปรับอากาศอยูในโหมดตั้งเวลาเปด • ยกเลิกการตั้งเวลา
• แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลเหลือนอย • เปลี่ยนแบตเตอร่ี
• ไฟเตือนบนตัวรับสัญญาณอยูในสภาวะ

ไมปกติหรือโหมดการทํางานไมถูกตอง
• เปลี่ยนโหมดการทํางาน

ตร
วจ

สอ
บอี

กค
รั้ง

หองไมเย็นลง

• ชองอากาศเขาหรือชองอากาศออกของตัวเครื่องภายนอกอุดตัน
หรือไม?

• ประตูหรือหนาตางเปดอยูหรือไม?
• แผนกรองอากาศเต็มไปดวยฝุนหรือไม?
• ตั้งความแรงลมเปน “Low” หรือตั้งโหมดการทํางานเปน “Fan” 

หรือไม?
• อุณหภูมิที่ตั้งไวเหมาะสมหรือไม?

หากขอใดขอหนึ่งดานลางนี้เกิดขึ้น ใหหยุดการทํางานของเครื่องทันทีและปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา แลวติดตอผูแทนจําหนายที่
ทานซื้อผลิตภัณฑนี้

• สวิตชทํางานผิดปกติ
• เครื่องตัดกระแสไฟฟาหยุดทํางานบอยครั้ง
• ทานเผลอทําใหวัตถุแปลกปลอมหรือนํ้าเขาไปในเครื่อง
• ตัวเครื่องทํางานไมไดแมจะหยุดการทํางานของอุปกรณปองกันไปแลว
• พบสภาวะผิดปกติอื่นๆ

43-TH 44-TH

TH

การตรวจเช็คตามระยะเวลา
• หากใชงานเครื่องมาเปนระยะเวลานาน ชิ้นสวนตางๆ อาจมีการเสื่อมสภาพ และเปนสาเหตุใหเกิดความบกพรองขึ้น หรือ

การระบายนํ้าทิ้งจากโหมดลดความชื้นมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรอน ความชื้น หรือสิ่งสกปรก
• นอกจากการบํารุงรักษาอยูเปนประจําแลว แนะนําใหมีการตรวจเช็คตัวเครื่อง และบํารุงรักษาโดยผูแทนจําหนายจากรานคา

ที่ทานซื้อผลิตภัณฑนี้

ขอสังเกต
เพื่อปองกันความสูญเสียจากสภาพแวดลอม ขอแนะนําใหทานทําความสะอาด และบํารุงรักษาตัวเครื่องภายในและตัวเครื่อง
ภายนอกของเครื่องปรับอากาศเปนประจํา เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ขอแนะนําใหดําเนินการบํารุงรักษาเครื่อง
ตามชวงเวลา (ปละครั้ง) นอกจากนี้ควรตรวจสอบรอยขีดขวน หรือสนิมที่ตัวเครื่องภายนอกอยูเสมอ และกําจัดสนิมออก หรือใช
นํ้ายาปองกันสนิม หากจําเปน
ตามขอควรปฏิบัติทั่วไป เมื่อใชงานตัวเครื่องภายในเปนเวลาตั้งแต 3 ชั่วโมงขึ้นไปตอวัน ตองทําความสะอาดตัวเครื่องภายในและ
ตัวเครื่องภายนอกอยางนอยทุกๆ 3 เดือน โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการให
การบํารุงรักษาอยูเสมอดังที่กลาวมาจะชวยยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ และยังเปนการลดคาใชจายของผูใชงานเครื่องดวย
การไมบํารุงรักษาตัวเครื่องภายนอกและตัวเครื่องภายในอยูเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของตัวเครื่องลดลง มีนํ้ารั่วซึม หรือแมแต
อาจทําใหคอมเพรสเซอรบกพรองได

รายการการบํารุงรักษา
ชิ้นสวน ตัวเครื่อง การตรวจเช็ค (ดู/ฟงเสียง) การบํารุงรักษา

เครื่องแลกเปลี่ยน
ความรอน

ตัวเครื่องภายใน/
ตัวเครื่องภายนอก ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน ทําความสะอาดเคร่ืองแลกเปลี่ยนความรอนเมื่อเกิดการ

อุดตัน

มอเตอรพัดลม ตัวเครื่องภายใน/
ตัวเครื่องภายนอก เสียง ตรวจสอบดวยวิธีการที่เหมาะสมเมื่อเกิดเสียงดังผิดปกติ

แผนกรอง ตัวเครื่องภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, การแตกหัก • ใชนํ้าทําความสะอาดแผนกรองเมื่อมีคราบสกปรกมาก
• เปลี่ยนใหมเมื่อชํารุด

พัดลม ตัวเครื่องภายใน • การสั่น, ความสมดุล
• ฝุน/สิ่งสกปรก, รูปราง

• เปลี่ยนพัดลมเมื่อเกิดการสั่นขณะทํางาน หรือไมสมดุล
• ขัดหรือทําความสะอาดพัดลมเมื่อสกปรก

ชองอากาศเขา/
แผงปลอยลมออก

ตัวเครื่องภายใน/
ตัวเครื่องภายนอก ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, รอยขีดขวน ซอมหรือเปลี่ยนใหมเมื่อชิ้นสวนผิดรูป หรือเสียหาย

ถาดรับนํ้าทิ้ง ตัวเครื่องภายใน ฝุน/สิ่งสกปรกอุดตัน, การปนเปอน
ของนํ้าทิ้ง

ทําความสะอาดถาดรับนํ้าทิ้งและตรวจสอบการวางทอ
ใหอยูในแนวราบเพ่ือใหระบายนํ้าทิ้งไดดี

แผงตกแตง, 
บานเกล็ด ตัวเครื่องภายใน ฝุน/สิ่งสกปรก, รอยขีดขวน ทําความสะอาดเม่ือสกปรกหรือทานํ้ายาเคลือบ

ภายนอก ตัวเครื่องภายนอก • สนิม, ฉนวนหลุดออก
• พื้นผิวตัวเครื่องหลุด/กะเทาะออก ทานํ้ายาเคลือบ
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 ■ ปญหาของรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย
หากเกิดสิ่งผิดปกติบางอยางหลังจากการตรวจสอบขางตน หยุดการทํางานของเครื่อง ปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา และแจงหมายเลข
เครื่องและอาการของผลิตภัณฑแกผูแทนจําหนายที่ทานซื้อผลิตภัณฑ อยาพยายามซอมเครื่องเองเพราะจะเกิดอันตราย หากรหัส
ขอผิดพลาด ( , , , ฯลฯ) แสดงบนหนาจอของรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย แจงใหผูแทนจําหนายทราบดวย

 ◆ การยืนยันและตรวจสอบ
เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่องปรับอากาศ รหัสขอผิดพลาด
และหมายเลขตัวเครื่องภายในจะปรากฏบนสวนหนาจอของ
รีโมทคอนโทรล
รหัสขอผิดพลาดจะแสดงระหวางการทํางานเทานั้น หากรหัส
ที่แสดงหายไป ตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศตามหัวขอ “การ
ยืนยันรายงานขอผิดพลาด” ตอไปนี้เพื่อยืนยันปญหา

รหัสขอผิดพลาด หมายเลขตัวเครื่อง
ภายในที่เกิดปญหา

 ◆ การยืนยันรายงานขอผิดพลาด
เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นในเครื่องปรับอากาศ สามารถยืนยัน
รายงานขอผิดพลาดไดตามขั้นตอนตอไปนี้ (รายงานขอ
ผิดพลาดจะบันทึกไวไดถึง 4 ขอ)
การยืนยันรายงานขอผิดพลาดไดทั้งในขณะเครื่องทํางานและ
หยุดทํางาน

1  เมื่อกดปุม  และ  พรอมกันอยางนอย 4 วินาที 
หนาจอจะแสดงดังนี้
หากสัญลักษณ  ปรากฏขึ้น โหมดการทํางานจะ
เขาสูโหมดยืนยันรหัสขอผิดพลาด
• [01: ลําดับของรายงานขอผิดพลาด] แสดงที่ CODE 

No.
• [รหัสขอผิดพลาด] จะแสดงที่ CHECK
• [หมายเลขตัวเครื่องภายในที่เกิดขอผิดพลาด] จะแสดง

ที่ Unit No.

2  แตละครั้งที่กดปุมปรับอุณหภูมิ  รายงาน
ขอผิดพลาดในบันทึกอยูในหนวยความจําจะแสดง
ตามลําดับ
ตัวเลขใน CODE No. แสดงลําดับรายงานขอผิดพลาด 

[01] (ลาสุด) → [04] (เกาที่สุด)

ขอกาํหนด
อยากดปุม  เพราะรายงานขอผิดพลาดทั้งหมดของตัวเครื่อง
ภายในจะถูกลบทิ้ง

3  หลังจากยืนยันแลว กดปุม  เพื่อกลับสูหนาจอ
ปกติ

45-TH 46-TH

 ■ ปญหาของรีโมทคอนโทรล

<ตัวอยางปญหา>

ติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซื้อเครื่องปรับอากาศ
ปญหา สาเหตุที่เปนไปได

ไฟเตือนไมสวางหรือ
กะพริบแมจะสั่งการ
ดวยรีโมทคอนโทรล

- ไมไดเปดเครื่อง
- การสื่อสารระหวางตัวรับสัญญาณกับตัวเครื่องภายในไมถูกตอง

ไฟเตือนกะพริบ

ความผิดพลาดในการส่ือสารระหวางตัวรับสัญญาณกับตัวเครื่องภายในหรือการตั้งคาการรับสง
เมื่อใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย

ความผิดพลาดในการส่ือสารระหวางตัวเครื่องภายในกับตัวเครื่องภายนอก

อุปกรณปองกันของตัวเครื่องภายในทํางาน

อุปกรณปองกันของตัวเครื่องภายนอกทํางาน

เซ็นเซอรอุณหภูมิของตัวเครื่องภายในทํางานผิดพลาด

คอมเพรสเซอรของตัวเครื่องภายนอกถูกปดไว

เครื่องปรับอากาศกําลังทดสอบการทํางาน

ไฟเตือนบนตัวรับสัญญาณ  : ปด  : กะพริบ (ทุก 0.5 วินาที)
สีไฟเตือน    : เขียว    : เขียว    : สม
ตรวจสอบรายการดังกลาว หากปญหาใดยังมีอยูให หยุดการทํางานและปดเครื่อง ติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แจงชื่อรุนของเครื่องปรับอากาศและรายละเอียดความผิดพลาด (รวมทั้งสถานะการกะพริบของไฟเตือน) อยาซอมเครื่องใดๆ ดวย
ตนเองเพราะจะเกิดอันตราย

1115350231.indd   48 4/1/2562   15:20:06



‒ 48 ‒

13 การติดตั้ง
อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ตอไปนี้
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกลกับโทรทัศน ลําโพง หรือชุดเครื่องเสียง ภายในระยะ 1 ม. หากติดตั้งตัวเครื่องในสถานที่ดังกลาว 

สัญญาณที่สงออกจากเครื่องปรับอากาศอาจไปรบกวนการทํางานของอุปกรณเหลานั้น 
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกลกับอุปกรณที่มีคลื่นความถี่สูง (เครื่องเย็บผา หรือเครื่องนวดที่ใชงานในเชิงธุรกิจ ฯลฯ) มิฉะนั้น

อาจทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานบกพรองได
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ที่อาจมีผงเหล็กหรือโลหะอื่นๆ หากผงเหลานี้เกาะอยู หรือสะสมอยูภายในตัวเครื่องปรับอากาศ 

อาจทําใหเกิดการเผาไหมภายในและติดไฟได
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ที่มีความชื้นหรือมีคราบนํ้ามัน  หรือในที่ที่มีการปลอยไอนํ้า, เขมา หรือ กาซที่มีฤทธิ์กัดกรอน
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีมีความเค็มหรือ ใกลกับชายหาด
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการใชนํ้ามันเครื่องในปริมาณมาก
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่สัมผัสกับลมแรงบอยๆ เชน บริเวณชายหาด
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการปลอยกาซซัลเฟอร เชน สปา
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในเรือเดินสมุทร หรือรถเครนเคลื่อนที่
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีความเปนกรด หรือเปนดาง (เชน บริเวณนํ้าพุรอน หรือใกลโรงเคมี หรือในบริเวณที่

อาจสัมผัสกับไอเสีย) อาจเกิดการกัดกรอนที่ครีบอะลูมิเนียม และทอตะกั่วของเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกลกับสิ่งกีดขวาง (ชองลม อุปกรณใหแสงสวาง ฯลฯ) ซึ่งอาจกีดขวางการปลอยลม (กระแสลมที่ไม

สมํ่าเสมออาจทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณนั้นลดลง)
• อยาใชเครื่องปรับอากาศผิดวัตถุประสงค เชน เก็บอาหาร เครื่องมือวัด อุปกรณศิลปะ สัตวเลี้ยง หรือปลูกตนไม

(การกระทําดังกลาวอาจทําใหสิ่งของที่จัดเก็บไวมีคุณภาพลดลง)
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศไวเหนือสิ่งของที่ไมสามารถโดนน้ําได (อาจมีนํ้าหยดจากตัวเครื่องภายในที่ความชื้นสูงกวา 80% 

ขึ้นไป เมื่อชองระบายน้ําทิ้งอุดตัน) 
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานท่ีที่มีการใชตัวทําละลายอินทรีย
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกลกับประตู หรือหนาตางซึ่งอาจสัมผัสกับอากาศชื้นภายนอกได

อาจทําใหมีไอนํ้ากอตัวอยูภายในเครื่องปรับอากาศ
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ที่มีการใชสเปรยบอยๆ

ระมัดระวังเมื่อมีเสียงดังผิดปกติ หรือเครื่องสั่น
• อยาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่เสียงของตัวเครื่องภายนอก หรือ ลมรอนที่ปลอยออกมาจากตัวเครื่องรบกวนเพื่อนบานได
• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนพ้ืนผิวที่มีความแข็งแรงและเรียบเพื่อปองกันไมใหเกิดเสียงกอง หรือเสียงดังในการทํางาน และ

การสั่นสะเทือน
• หากตัวเครื่องภายในหนึ่งตัวกําลังทํางานอยู อาจไดยินเสียงจากเครื่องที่ไมไดทํางานดวย 
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▼ ตรวจสอบกอนเริ่มทํางาน
• ตรวจสอบวาสายดินถูกตัดหรือขาดหรือไม
• ตรวจสอบวาติดตั้งแผนกรองอากาศหรือไม
• เปดเครื่องตัดกระแสไฟฟากอนเริ่มการทํางานอยางนอย 

12 ชั่วโมง

▼ ฟงกชันการปองกัน 3 นาที
ฟงกชันการปองกัน 3 นาทีจะปองกันไมใหเครื่องปรับอากาศ
เริ่มทํางานใหมใน 3 นาทีแรกหลังจากเปดสวิตชจายไฟหลัก
หรือเครื่องตัดกระแสไฟฟา

▼ ระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติ
เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งระบบเริ่มทํางานใหมอัตโนมัติไว ซึ่ง
ทําใหเครื่องปรับอากาศนี้เรียกคาการทํางานที่ตั้งไวกลับคืนมา
ไดเมื่อปดแหลงจายไฟโดยไมใชรีโมทคอนโทรล
ระบบการทํางานจะกลับสูสถานะเดิมโดยไมมีการเตือนในเวลา 
3 นาทีหลังจากแหลงจายไฟทํางานอีกครั้ง

▼ ระบบไฟฟาขัดของ
ฟาผาหรือการใชโทรศัพทติดรถยนตไรสายใกลๆ อาจทําให
เครื่องทํางานผิดพลาด ปดสวิตชแหลงจายไฟหลักหรือเครื่อง
ตัดกระแสไฟฟา แลวเปดใหมอีกครั้ง กดปุมเปด/ปดเครื่อง
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มการทํางาน

▼ การควบคุมเปนกลุม
สามารถใชรีโมทคอนโทรลแบบใชสาย (แยกขายตางหาก) 
ควบคุมเครื่องพรอมกันไดถึง 8 เครื่อง ติดตอขอรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ผูแทนจําหนายใกลบานทาน

▼ อุปกรณปองกัน
• หยุดการทํางานของเครื่องปรับอากาศเมื่อเครื่องทํางานหนัก

เกินไป
• หากอุปกรณปองกันเริ่มทํางาน ตัวเครื่องหยุดทํางาน และ

สัญลักษณแสดงการทํางานและการตรวจสอบบนตัวรับ
สัญญาณจะกะพริบ

▼ หากอุปกรณปองกันทํางาน
• ปดเครื่องตัดกระแสไฟฟาและตรวจสอบ การใชงานเครื่อง

ตอไปอาจเกิดความผิดพลาด
• ตรวจสอบวาไดติดตั้งแผนกรองอากาศหรือไม ถาไมได

ติดตั้ง ฝุนอาจอุดตันในอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และ
อาจเกิดนํ้ารั่วซึมได

▼ ระหวางการทําความเย็น
• ชองอากาศเขาและชองอากาศออกของตัวเครื่องภายนอกจะ

ถูกปดกั้นไว
• ลมแรงจะเปาออกจากชองอากาศออกของตัวเครื่องภายนอก

อยางตอเนื่อง

▼ อยาปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา
ระหวางใชงานเครื่องปรับอากาศ ใหเปดเครื่องตัดกระแสไฟฟา
ทิ้งไว แลวใชปุมเปด/ปดเครื่องบนรีโมทคอนโทรล

12  การทํางานและประสิทธิภาพ

▼ เงื่อนไขการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ควรใชงานเครื่องปรับอากาศภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิดังนี้ :

อุณหภูมิภายนอก : 15 °C ถึง 46 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง)
อุณหภูมิภายใน : 21 °C ถึง 32 °C (อุณหภูมิกระเปาะแหง) , 15 °C ถึง 24 °C (อุณหภูมิกระเปาะเปยก)

[ขอควรระวัง]  ความชื้นสัมพัทธในหอง – นอยกวา 80% หากเครื่องปรับอากาศทํางานในสภาพเกินกวาคานี้ อาจเกิดละอองน้ําบน
พื้นผิวของเครื่องปรับอากาศ

หากใชงานเครื่องปรับอากาศนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกลาว ระบบรักษาความปลอดภัยจะทํางาน
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