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คู่มือการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ
ภายในห้อง
• โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่มก่อนทำ�การติดตั้งและใช้งาน
เครื่องปรับอากาศนี้
• หลังจากอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้แล้ว โปรดเก็บไว้สำ�หรับอ้างอิงในอนาคต
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ข้อแนะน�ำเพื่อการประหยัดพลังงาน

วิธีการใช้งานดังต่อไปนี้ เป็นข้อแนะน�ำซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานแก่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ
ใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ไม่ควรเร่งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เย็นจัดจนเกิENG
นไป เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ อีก
ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเกินความจ�ำเป็น
• ควรปิดม่านในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
• ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทในบริเวณที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
• ปรับทิศทางลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้มีความเหมาะสม
• การปรับระดับความเร็วของพัดลมสูงสุด จะช่วยให้เพิ่ม-ลดอุณหภูมิได้ในเวลาอันรวดเร็ว
• การเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดการ
เสื่อมสภาพของเครื่องปรับอากาศ
• ควรท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เนื่องจากฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนแผ่นกรอง
อากาศท�ำให้ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศลดลง

บันทึก
โปรดแนบใบเสร็จของท่านไว้ในหน้านี้ เพื่อการตรวจสอบวันที่ซื้อ ในกรณีการรับประกันสินค้า โปรดเขียนชื่อรุ่น
และหมายเลขเครื่อง ลงด้านล่าง
ชื่อรุ่น
หมายเลขรุ่น :
โดยท่านสามารถดูได้จากฉลากที่ข้างกล่อง
ชื่อร้านจัดจ�ำหน่าย :
วันที่ซื้อ :

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

3

โปรดอ่านข้อควรระวังทั้งหมดก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้และป้องกันการเสียหายของผลิตภัณฑ์ กรุณาเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�ำเตือนดังต่อไป
นี้อย่างเคร่งครัด
! ค�ำเตือน
สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงอาจถึงแก่ชีวิต
! ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นี้มีความหมายว่า มีความเป็นไปได้ที่ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
! ค�ำเตือน
• การติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยผู้ไม่ช�ำนาญการอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และบุคคลอื่นได้
• การติดตั้งผลิตภัณฑ์ ต้องถูกต้องตามกฎระเบียบของอาคารและสถานที่
• ข้อมูลทั้งหมดภายในคู่มือเล่มนี้ เหมาะส�ำหรับช่างหรือบุคคลผู้ช�ำนาญการซึ่งได้รับการรับรอง พร้อมด้วย
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
• การเพิกเฉยและไม่ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำคูม่ อื นี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทรัพย์สนิ หรืออาการ
บาดเจ็บจนถึงแก่ชิวิตได้
• เครื่องปรับอากาศนีไ้ ม่เหมาะสมกับบุคคล(รวมทั้งเด็ก)ที่สภาพร่างกานและจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือบุคคลที่ขาด
ประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลเหล่านั้นได้รับการควบคุมดูแลหรือได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง
ปรับอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยส�ำหรับพวกเขา
• เด็กๆควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่เล่นกับเครื่องปรับอากาศ
• เมื่อต้องการเปลี่ยนสายไฟ ควรเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ

การติดตั้ง

• การใช้อุปกรณ์ตัดไฟและฟิวส์ที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่สอดคล้องกับเครื่องปรับอากาศ อาจก่อให้เกิดเหตุไฟฟ้า
ลัดวงจรหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้
• ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทุกครั้งเมื่อต้องการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อ
ให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายของอุปกรณ์
• ควรติดตั้งสายดิน เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายของอุปกรณ์
• ใส่แผงปิดวงจรควบคุมทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิด และเหตุเพลิงไหม้
• ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศ
• ไม่ควรปรับแต่ง-ต่อเติมสายไฟให้ยาวขึ้น เนื่องจากหากท�ำการเชื่อมต่อไม่ดี อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
• ควรระมัดระวังในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันการได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายของอุปกรณ์
• ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในต�ำแหน่งทีไ่ ม่อยู่ในแนวระนาบ หรือเสี่ยงต่อการร่วงหล่น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์
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การใช้งาน

• ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานขณะที่มีปริมาณความชื้นในอากาศสูง หรือเมื่อมีการเปิดประตู
หรือหน้าต่างทิ้งไว้ เนื่องจากอาจท�ำให้เครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
• โปรดแน่ใจว่าขณะเครือ่ งปรับอากาศท�ำงาน สายไฟไม่ถกู ดึงรัง้ หรือช�ำรุด ซึง่ อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร
และความเสียหายของอุปกรณ์
• ห้ามวางสิ่งของใดๆบนสายไฟ เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
• ห้ามเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยการเสียบ/ดึงปลั๊ก เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
• ห้ามสัมผัส ซ่อมแซม หรือด�ำเนินการใดๆกับเครื่องปรับอากาศขณะมือเปียก เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต
• ห้ามวางเครื่องท�ำความร้อนหรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อนในบริเวณสายไฟของเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจ
ท�ำให้สายไฟช�ำรุดจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
• ป้องกันและระมัดระวัง อย่าให้น�้ำหรือของเหลวเข้าใกล้ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและ
เหตุเพลิงไหม้
• ห้ามน�ำวัตถุไวไฟหรือเชื้อเพลิง อาทิเช่น น�้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์เข้าใกล้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจก่อให้
เกิดการระเบิดหรือเหตุเพลิงไหม้
• ไม่ควรเปิดให้งานเครื่องปรับอากาศติดต่อกันเป็นเวลานานในบริเวณทีไ่ ม่มีการระบายอากาศที่ดี หรือในพื้นที่แคบ
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
• ในสภาวะทีม่ แี ก๊สรัว่ ในบริเวณทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศ ก่อนเปิดใช้งานเครือ่ งปรับอากาศอีกครัง้ ต้องท�ำการระบายแก๊ส
ออกไปเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระเบิดและเหตุเพลิงไหม้
• ท�ำการตัดสวิตซ์เครื่องปรับอากาศทันทีที่พบเสียง กลิ่น หรือควัน ผิดปกติ อันเกิดมาจากตัวเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุเพลิงไหม้
• ท�ำการปิดเครื่องปรับอากาศและหน้าต่างในกรณีเกิดเหตุพายุและเฮอริเคน หากเป็นไปได้ควรท�ำการถอดเครื่อง
ปรับอากาศออกจากที่ติดตั้งก่อนที่พายุเฮอริเคนจะมาถึง
• ห้ามสัมผัสแผ่นกรองอากาศไฟฟ้าขณะเปิดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
• ในกรณีประสบภัยน�้ำท่วม หากเครื่องปรับอากาศจมน�้ำ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อท�ำการตรวจสอบสภาพ
เครื่องปรับอากาศก่อนการเปิดใช้งานครั้งต่อไปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
• ห้ามมิให้น�้ำหรือของเหลวใดๆไหลเข้าสู่เครื่องปรับอากาศโดยเด็ดขาด
• ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศควบคู่กับอุปกรณ์ท�ำความร้อน เช่น ฮีตเตอร์ ผู้ให้ต้องควบคุมให้มีการ
ระบายอากาศที่ดี เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผู้ใช้ และท�ำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพเร็วเกินควร
• หากต้องการท�ำความสะอาดหรือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ควรท�ำการปิดสวิตซ์หยุดการท�ำงานพร้อมทั้งปิดคัต
เอาท์ เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรและอันตรายต่อผู้ใช้ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
• เครื่องปรับอากาศทีไ่ ม่ได้ใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ควรท�ำการปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก เพื่อป้องกันการเสื่อม
สภาพของผลิตภัณฑ์
• ห้ามวางสิ่งของใดๆบนเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจท�ำให้เครื่องจักรเสื่อมสภาพได้
• ส�ำหรับการท�ำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่าย ไม่ควร
ท�ำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตวั เครือ่ งปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าช็อตได้
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การติดตั้ง

• โปรดระมัดระวังและตรวจสอบอย่างเคร่งครัดว่าภายหลังการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศนั้นไม่มี
การรั่วไหลของสารท�ำความเย็น เนื่องจากท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่สั้นลง
• ติดตั้งท่อระบายน�้ำทิ้งให้เหมาะสม เพื่อการระบายน�้ำทิ้งจากระบบการท�ำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
ป้องกันการเสื่อมสภาพของผลิตภณฑ์
• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในแนวระนาบ
• ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตัวติดตั้งภายนอกในบริเวณที่เหมาะสม ระมัดระวังเสียงและความร้อนที่อาจรบกวน
เพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียง
• ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ควรเคลื่อนย้ายด้วยบุคคล 2 คนขึ้นไปหรือใช้รถยกของ เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
ที่จะท�ำให้เกิดอาการบาดเจ็บสาหัสได้
• ไม่ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณทีไ่ ด้รับไอทะเลโดยตรง เนื่องจากอาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เป็นสนิมและ
ท�ำให้เกิดการสึกหรอจนเกิดการเสียหายได้
• ห้ามเปิดเบรคเกอร์หรือสวิตซ์ของเครื่องปรับอากาศในขณะที่ฝาครอบด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลัง, ด้านบน
หรือแผงควบคุม เปิดอยู่ มิฉะนั้นอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต, ไฟไหม้, ระเบิดหรือเสียชีวิตได้

การใช้งาน

• สิ่งมีชีวิตไม่ควรอยู่ในทิศทางลมที่ออกจากอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตรง
• เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบมาเพื่อการท�ำความเย็น ไม่ควรน�ำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น การถนอม
อาหาร เป็นต้น
• ไม่ควรตั้งวางสิ่งของใดๆขวางทางเข้าออกอากาศ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการระเบิดและเสื่อมสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้
• หลีกเลี่ยงการใช้สารท�ำความสะอาดชนิดเข้มข้นเพื่อท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจก่อให้
เกิดต�ำหนิบนผลิตภัณฑ์ หากต้องการท�ำความสะอาดควรใช้ผ้านุ่มเช็ดถูในบริเวณที่ต้องการ
• หากท�ำการถอดแผ่นกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสชิ้นส่วนโลหะของเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอาจเกิด
กระแสไฟฟ้ารั่ว อันก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสได้
• ขณะเครื่องปรับอากาศท�ำงาน ไม่ควรยื่นมือหรือสิ่งของใดๆเข้าไปในตัวเครื่อง เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุ
ท�ำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
• ควรท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจ�ำทุก 2 สัปดาห์ และท�ำการประกอบกลับหลังการท�ำความ
สะอาดทุกครั้ง
• ห้ามดืม่ น�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นระบบการท�ำความเย็นจากเครือ่ งปรับอากาศโดยเด็ดขาด เนือ่ งจากอาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อสุขภาพ
• เมือ่ ต้องการท�ำความสะอาด บ�ำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศควรใช้บนั ไดหรือเก้าอีท้ มี่ คี วามมัน่ คง
เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บหรือท�ำให้ผลิตภัณฑ์ช�ำรุดเสียหาย
• ไม่ควรใช้ก้อนแบตเตอรี่ผสมชนิดเก่า/ใหม่ปะปนกัน เนื่องจากอาจท�ำให้ลดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้
• ก้อนแบตเตอรี่ทใี่ ช้เป็นแบบใช้แล้วทิ้ง ห้ามท�ำการชาร์จก้อนแบตเตอรีไ่ ม่ว่าในกรณีใดๆ เนื่องจากอาจก่อให้
เกิดการระเบิดได้
• หากพบว่ามีการรัว่ ซึมของเหลวจากก้อนแบตเตอรี่ ควรหยุดการใช้งานรีโมทคอนโทรล และหากร่างกายสัมผัส
ของเหลวดังกล่าว ควรรีบท�ำการล้างโดยทันที
• หากกลืนกินของเหลวที่รั่วซึมออกมาจากก้อนแบตเตอรี่ ควรท�ำการล้างปากและรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน
เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ใช้

ภาษาไทย
ENG

! ข้อควรระวัง
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สารบัญ

ENG
ภาษาไทย

สารบัญ
2
3
7

ข้อแนะน�ำเพื่อการประหยัดพลังงาน
ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
ค�ำแนะน�ำก่อนการใช้งาน

9

การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่อง
ปรับอากาศ

7
ส่วนประกอบ
7		 - ชุดติดตั้งภายใน
7		 - ชุดติดตั้งภายนอก
8
การใส่แบตเตอรี่
8
การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล
8	ข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล

9

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

10 ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
10
10

ระบบการท�ำความเย็น (COOLING)
การท�ำงานระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
(DEHUMIDIFYING OPERATION)
10 ระบบพัดลม (FAN)
10 การปรับระดับความเร็วของพัดลม (FAN
SPEED)
11 การปรับทิศทางลม
11 การตั้งเวลา
11		 - การตั้งเวลาปัจจุบัน
11		 - การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ
อัตโนมัติ
11		 - การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
11		 - ยกเลิกการตั้งเวลา
12 ระบบการท�ำงานขณะนอนหลับ (SLEEP
MODE)
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12 ฟังก์ชั่นพิเศษ
12
13

ระบบเร่งท�ำความเย็น (JET COOL)
ระบบท�ำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (AUTO
CLEAN)
13 ระบบการท�ำงานอัตโนมัติ (AUTO
OPERATION)
13 ไฟแสดงผลการท�ำงาน (LIGHT)
14 ระบบควบคุมพลังงาน (ACTIVE ENERGY
CONTROL)
15 ระบบเลี่ยงลมสัมผัส (การควบคุมทิศทางลมที่
เหมาะสม) (1 TOUCH SOFT AIR )
16 ระบบไล่ยุง (MOSQUITO AWAY)
17 สวิทซ์การสั่งงานโดยตรง
17 ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ
17		 - ยกเลิกระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

18 การดูแลและบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับ
อากาศ
19
19
20

การท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
การท�ำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น(อุปกรณ์
เสริม)
การท�ำความสะอาดแผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์
เสริม)

21 ปัญหาที่พบบ่อย
21
21

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

���������������������

ส่วนประกอบ
ชุดติดตั้งภายใน

แผ่นกรอง 3M
(อุปกรณ์เสริม)
ฝาครอบด้านหน้า

แผ่นกรองอากาศ

ภาษาไทย
ENG

ค�ำแนะน�ำก่อนการใช้งาน
ทางเข้าอากาศ
ปุ่ม เปิด/ปิด

แผ่นกรองกลิ่น
(อุปกรณ์เสริม) หรือ
แผ่นกรอง 3M
(อุปกรณ์เสริม)

ตัวรับสัญญาณ
จอแสดงผล

ทางออกอากาศ

ตัวส่งคลื่นความถีไ่ ล่ยุง
ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตั้ง
ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวนอน

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

! หมายเหตุ

จ�ำนวนและต�ำแหน่งของไฟแสดงฟังก์ชั่นบนเครื่องปรับอากาศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ
เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

ชุดติดตั้งภายนอก
ช่องทางเข้าของอากาศ
สายไฟต่อเชื่อม
ท่อหุ้มสายไฟ
ช่องทางออกของอากาศ
ฐานของเครื่อง

7

ท่อน�้ำทิ้ง

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น
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ENG
ภาษาไทย

การใส่แบตเตอรี่

2. ติดตั้งตัวยึดที่ผนังโดยใช้ไขควงยึดสกรูทั้งสองด้าน

ใส่แบตเตอรี่ก่อนการใช้งานรีโมทคอนโทรลและควรใช้
แบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5 โวลต์)
1. เปิดฝาครอบของช่องแบตเตอรีโ่ ดยเลื่อนฝาครอบ
ตามทิศทางของลูกศร
3. เก็บรีโมทคอนโทรลโดยเลื่อนเข้าที่ตัวยึดผนัง ตามรูป

2. ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่ก�ำหนดไว้ ขั้ว (+)
และขั่ว (-) ให้ถูกต้อง

ข้อปฏิบัตใิ นการใช้รโี มทคอนโทรล
3. ปิดฝาครอบโดยเลื่อนกลับกลับไปยังต�ำแหน่งเดิม

การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้หันรีโมทคอนโทรลไป
ยังตัวรับสัญญาณ ซึ่งรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงาน
เครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

! หมายเหตุ

• ถ้าจอแสดงผลรีโมทคอนโทรลเริ่มจางลง ควร
เปลี่ยนแบตเตอรีใ่ หม่

การติดตั้งตัวยึดที่ผนังของรีโมทคอนโทรล
ควรติดตั้งตัวยึดที่ผนังในบริเวณทีไ่ ม่ได้รับแสงแดด
โดยตรง
1. เลือกบริเวณติดตั้งที่ปลอดภัยและง่ายต่อการใช้งาน

*ลักษณะ รูปแบบ หรือส่วนประกอบสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่น

! หมายเหตุ

• รีโมทคอนโทรลจะท�ำงานร่วมกับอุปกรณ์อิเลค
ทรอนิคส์เมื่อได้รับสัญญาณ ดังนั้นจึงต้องมั่นใจ
ว่ารีโมทคอนโทรลได้ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับ
อากาศแล้ว
• ควรใช้ผ้าท�ำความสะอาดรีโมทคอนโทรลและตัว
รับสัญญาณที่เครื่องปรับอากาศเพื่อการใช้งานที่
ยาวนาน
Rev : 02 (07T15)

การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ
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ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชั่นการท�ำงานผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศได้
แผงควบคุม

รีโมทคอนโทรลแบบ
ไร้สาย

จอแสดงผล

รูปแบบ
จอแสดงผล

ค�ำอธิบาย
ปุ่มไล่ยุง : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบไล่ยุง

ปุ่มควบคุมพลังงาน : ใช้เลือกระบบควบคุมพลังงาน
/ /
ปุ่มท�ำความสะอาดอัตโนมัติ : ลดความชื้นและท�ำความสะอาด
ภายในเครื่องปรับอากาศเมื่ออยู่ในขณะปิดเครื่อง
ปุ่มเปิด/ปิด : เครื่องจะเริ่มท�ำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อ
กดซ�้ำอีกรอบ

-

C

ปุม่ ตัง้ อุณหภูมภิ ายในห้อง : ใช้เลือกอุณหภูมภิ ายในห้องทีต่ อ้ งการ
ปุ่มเลือกระบบการท�ำงาน : ใช้เลือกระบบการท�ำงานที่ต้องการ
ได้แก่ ระบบท�ำความเย็น ( ) / ระบบการท�ำงาน
อัตโนมัติ ( ) /ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ ( )/
ระบบพัดลม ( )

ปุ่มควบคุม

ปุ่ม Jet Cool : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งท�ำความเย็น
(ระบบเร่งท�ำความเย็นจะสั่งงานให้พัดลมที่อยู่ในส่วนท�ำความ
เย็นท�ำงานในระดับความเร็วสูงสุด)
ปุ่มเลือกระดับความเร็วลมของพัดลม : ใช้เลือกระดับความแรง
ของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ
ปุ่มควบคุมทิศทางลม : ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบการส่ายขึ้น
ลง/ซ้ายขวาของแผงบังคับทิศทางลมในแนวตั้งและแนวนอน
ปุ่มเลี่ยงลมสัมผัส : ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงกระแสลมจากเครื่อง
ปรับอากาศโดยตรง

หรือ
hr

ปุม่ การท�ำงานขณะหลับ : ใช้เลือกการตัง้ ระบบการท�ำงานขณะหลับ
ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด : ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิด/ปิดเครื่อง

-

-

ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการท�ำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผล
การท�ำงานบนเครื่องปรับอากาศ
ปุ่มเปิด/ปิด ไฟแสดงผลการท�ำงาน : ใช้เปิด/ปิด ไฟแสดงผล
การท�ำงานบนเครื่องปรับอากาศ
ปุ่มตั้ง/ยกเลิกระยะเวลา : ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดง
เวลาและยกเลิกการแสดงเวลา
ปุ่ม Reset : ใช้ก่อนที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่
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การใช้งานรีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ
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ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

ENG
ภาษาไทย

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
ระบบการท�ำความเย็น (COOLING)

ระบบพัดลม (FAN)

1. กดปุ่ม
เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุม่
เลือกระบบท�ำความเย็น (COOLING)
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

ระบบพัดลมไม่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิภายในห้อง
ได้ แต่ไฟแสดงระบบท�ำความเย็นจะแสดงอยู่ในโหมด
พัดลมด้วย
1. กดปุ่ม
เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม
เลือกระบบหมุนเวียนอากาศ
(Circulation Operation)
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

3. กดปุ่ม หรือ เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
- ควรตั้งอุณหภูมิอยู่ในช่วง 16°C-30°C.

การท� ำ งานระบบลดความชื้ น เพื่ อ สุ ข ภาพ
(DEHUMIDIFYING OPERATION)

ระบบการท�ำงานลดความชื้นเพื่อสุขภาพภายในห้อง
เครื่องปรับอากาศจะปรับเปลี่ยนโหมดการท�ำงานโดย
การรักษาอุณหภูมิและความเร็วพัดลมเพื่อให้มีระดับ
ความชื้นที่เหมาะสมที่สุด
1. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม เลือกระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

3. กดปุ่ม

ปรับระดับความเร็วของพัดลม

การปรับระดับความเร็วของพัดลม
(FAN SPEED)
1. กดปุ่ม
สัญลักษณ์

ปรับระดับความเร็วของพัดลม
ระดับความเร็วของพัดลม
ความเร็วพัดลมระดับสูง
ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างสูง
ความเร็วพัดลมระดับกลาง
ความเร็วพัดลมระดับค่อนข้างต�่ำ

! หมายเหตุ

• ระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพเป็นระบบอัตโนมัติ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้และจอแสดงผล
ไม่แสดงอุณหภูมิภายในห้อง

ความเร็วพัดลมระดับต�่ำ
ความเร็วพัดลมแบบธรรมชาติ

ฟังก์ชั่นพื้นฐาน

1. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวตั้ง) โดยกดปุ่ม
ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ฟังก์ชั่นนี้จะเริ่มท�ำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว
2. การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) โดยกด
ปุ่ม
ทิศทางลมก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติ
- ฟังก์ชั่นนี้จะเริ่มท�ำงานเมื่อเปิดเครื่องแล้ว

! หมายเหตุ

• การปรับทิศทางลมในแนวนอนรองรับบางรุ่น
เท่านั้น
• ถ้าทิศทางลมไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนดข้างต้น อาจ
เกิดปัญหาจากตัวเครื่อง
• ถ้าหากเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ทิศทางลมจะเหมือน
กับที่ตั้งค่าไว้ก่อนหน้า และทิศทางลมที่เครื่องปรับ
อากาศอาจไม่ตรงกับจอแสดงผลที่รโี มทคอนโทรล
ดังนั้นควรกดปุ่ม
หรือ
เพื่อปรับทิศทาง
ลมใหม่อีกครั้ง

2. กดปุ่ม
หรือ
เลือกเวลา
3. กดปุม่
4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

การตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป

2. กดปุ่ม
หรือ
เลือกเวลา
3. กดปุม่
4. เวลาจะปรากฏบนจอแสดงผล

ยกเลิกการตั้งเวลา

การตั้งเวลา
คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการตั้งเวลา เพื่อช่วยประหยัด
พลังงานและเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน

การตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กดปุ่ม
ค้างไว้ 3 วินาที
- สัญลักษณ์ AM/PM จะกระพริบบนจอแสดงผล

2. กดปุ่ม
3. กดปุม่

1. กดปุ่ม
- สัญลักษณ์จะปรากฏบนจอแสดงผล ตามรูป

หรือ

เลือกเวลา

1. กดปุ่ม

ยกเลิกการตั้งเวลาทั้งหมด

ภาษาไทย
ENG

การตั้งเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

การปรับทิศทางลม
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ระบบการท�ำงานขณะนอนหลับ
(SLEEP MODE)
ระบบการท�ำงานขณะนอนหลับ (Sleep Mode) จะ
ปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ
1. กดปุ่ม
เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม
3. กดปุ่ม
หรือ
เลือกเวลา (สูงสุด 7
ชั่วโมง)
4. กดปุ่ม
- จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

! หมายเหตุ

• ในระบบการท�ำงานขณะนอนหลับ (Sleep
Mode) หลังจากผ่านไป 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่ม
ขึ้น 1°C และอีก 30 นาที อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก
1°C ดังนั้นหลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะ
เพิ่มขึ้น 2°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว้
• เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้ระดับความเร็วของพัดลมจะ
ถูกปรับมาที่ความเร็วพัดลมระดับต�่ำ และไม่สามารถ
ปรับระดับความเร็วของพัดลมได้

ฟัฟังก์งชั่นก์พิเชศษสามารถรองรั
ั่นพิเศษบเครื่องปรับอากาศได้บาง
รุ่นเท่านั้น

ระบบเร่งท�ำความเย็น (JET COOL)
ในสภาพอากาศที่ร้อนฟังก์ชั่น Jet Cool สามารถ
ท�ำความเย็นได้อย่างรวดเร็ว
1. กดปุ่ม
เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม

- เมื่อเปิดระบบเร่งท�ำความเย็น เครื่องปรับอากาศจะ
ท�ำงานด้วยความเร็วพัดลมระดับสูงสุดและตั้งอุณหภูมิ
ไว้ที่ 18°C เป็นเวลา 30 นาที เพื่อประสิทธิภาพการ
ท�ำความเย็นอย่างรวดเร็ว

! หมายเหตุ

• การท�ำงานระบบเร่งท�ำความเย็น สามารถท�ำงาน
ร่วมกับ ระบบท�ำความเย็น / ระบบลดความชื้นเพื่อ
สุขภาพ / ระบบพัดลม / ระบบการท�ำงานอัตโนมัติ
/ ระบบพลาสม่า
• ฟังก์ชั่นการท�ำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับ
อากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ฟังก์ชั่นพิเศษ

การท�ำงานของระบบท�ำความเย็นหรือระบบลด
ความชื้นเพื่อสุขภาพ จะมีความชื้นออกจากส่วนติดตั้ง
ภายใน ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยลดความชื้นและแบคทีเรียได้
1. กดปุ่ม
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

ระบบการท�ำงานอัตโนมัติ
(AUTO OPERATION)
ในระบบการท�ำงานอัตโนมัติ อุณหภูมิและความเร็ว
ของพัดลมจะถูกตั้งให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ โดยการ
ควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปรียบเทียบกับ
อุณหภูมิห้องขณะนั้น
1. กดปุ่ม
เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม
เลือกระบบการท�ำงานอัตโนมัติ (Auto
Operation)
3. กดปุ่ม
หรือ
เลือกอุณหภูมิตามต้องการ
ถ้าอุณหภูมิที่เครื่องก�ำหนดไว้สูงหรือต�่ำกว่าอุณหภูมิที่
ต้องการ
ËÁÒÂàÅ¢ ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ
2
àÂç¹
1
àÂç¹àÅç¡¹ŒÍÂ
ÍØ³ËÀÙÁÔËŒÍ§
0

! หมายเหตุ

• ไฟแสดงระบบพลาสม่า (Plasma) และระบบ
เปิด/ปิด (Power) จะปรากฏบนเครื่องปรับอากาศ
(ไฟแสดงบนเครื่องปรับอากาศมีในเฉพาะเครื่องปรับ
อากาศบางรุ่นเท่านั้น)
• ขณะระบบท�ำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติท�ำงาน
ไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นได้

! หมายเหตุ

-1
-2

ÃŒÍ¹àÅç¡¹ŒÍÂ
ÃŒÍ¹

• ระบบการท�ำงานอัตโนมัติจะไม่สามารถปรับระดับ
ความเร็วของพัดลมได้ แต่สามารถปรับทิศทางลมได้
• ฟังก์ชั่นการท�ำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับ
อากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ไฟแสดงผลการท�ำงาน (LIGHT)
สามารถ เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการท�ำงานบนเครื่องปรับ
อากาศ
1. กดปุ่ม
เปิด/ปิด ไฟแสดงผลการท�ำงานบน
เครื่องปรับอากาศ

ภาษาไทย
ENG

ระบบท�ำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ
(AUTO CLEAN)
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ระบบควบคุมพลังงาน (ACTIVE ENERGY
CONTROL)

ระบบควบคุมพลังงานสามารถลดพลังงานในการ
ท�ำความเย็นในขณะทีใ่ ช้ระบบท�ำความเย็น
*ควบคุมพลังงาน 80% / 60% / 40% เมื่อเทียบกับ
พิกัดก�ำลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
1. กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม เลือกระบบท�ำความเย็น (Cooling)
3. กดปุ่ม
ระบบควบคุมพลังงานโดยเลือก
- และ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

4. กดปุ่ม
ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง โดยเลือก
- และ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)
แบบที่ 1
แบบที่ 2
Power
Mosquito Away
Watt option

6. กดปุ่ม
ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง จะกลับสู่ระบบท�ำความ
เย็น

หน้าจอแสดงผลบนเครื่องปรับอากาศ
(การแสดงผลแต่ละรุ่นอาจมีความแตกต่างกัน)
แบบที่ 1
แบบที่ 2
Power
Mosquito Away

5. กดปุ่ม
ระบบควบคุมพลังงานอีกครั้ง โดยเลือก
- และ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

Watt option

ฟังก์ชั่นพิเศษ

• ในขณะทีใ่ ช้ระบบควบคุมพลังงาน ความเย็นของ
เครื่องปรับอากาศอาจจะลดลง
• ความสามารถในการท�ำความเย็นของระบบ
ควบคุมพลังงานประมาณ 80% / 60% / 40%
ของพิกัดการท�ำความเย็น
• ในขณะทีใ่ ช้ระบบควบคุมพลังงาน สามารถเลือก
อุณหภูมิได้ตามต้องการ อุณหภูมิที่เลือกจะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรลภายใน 5
วินาที จากนั้นหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล
จะกลับมาเป็น / /
• ระบบควบคุมพลังงานจะยังคงท�ำงานอยู่แม้จะปิด
และเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ก็ตาม
ตัวอย่าง เมื่อใช้งานฟังก์ชั่นนี้ โดยตั้งค่าไว้ที่ 80%
(Active Energy Control 80%) และถ้าปิดและ
เปิดเครื่องปรับอากาศใหม่อีกครั้ง ฟังก์ชั่นนี้ก็ยัง
คงท�ำงานอยู่ที่ 80% (Active Energy Control
80%)
• ฟังก์ชั่นการท�ำงานนี้สามารถรองรับเครื่องปรับ
อากาศได้บางรุ่นเท่านั้น

ระบบเลี่ยงลมสัมผัส (การควบคุมทิศทาง
ลมที่เหมาะสม) (1 TOUCH SOFT AIR )
เมื่อระบบเลี่ยงลมสัมผัสท�ำงาน ใบพัด(ตัวควบคุม
ทิศทางลมในแนวตั้ง) จะปรับไปยังต�ำแหน่งที่ก�ำหนด
ไว้ โดยกระแสลมที่ออกมาจากตัวเครื่องจะไม่สัมผัสไป
ยังผู้ใช้โดยตรง
1. กดปุ่ม
เปิด/ปิดเครื่อง เพื่อเริ่มการท�ำงาน
2. กดปุ่ม
เริ่มการท�ำงานระบบเลี่ยงลมสัมผัสหรือ
กดปุ่มซ�้ำอีกครั้งเพื่อเลือกทิศทางลมที่ต้องการ
- หรือ จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

! หมายเหตุ

• เมื่อกดปุ่ม
หรือ ระบบเลี่ยงลมสัมผัสจะ
หยุดท�ำงาน
• เมือ่ กดปุม่
ระบบเลีย่ งลมสัมผัสจะหยุดท�ำงาน
และตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตัง้ จะท�ำงานอัตโนมัติ
• เมือ่ ระบบนีไ้ ม่ได้ท�ำงาน ตัวควบคุมทิศทางลมในแนว
ตั้งจะท�ำงานอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าก่อนหน้า
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ภาษาไทย
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ระบบไล่ยุง (MOSQUITO AWAY)
ระบบไล่ยุงเป็นอุปกรณ์ที่กระจายความถีใ่ นย่านที่ยุง
ไม่ชอบ
1. กดปุ่ม
- ไฟแสดงระบบไล่ยุงจะปรากฎที่หน้าจอแสดงผลบน
เครื่องปรับอากาศ
2. กดปุ่ม
ซ�้ำอีกครั้งเพื่อยกเลิกการท�ำงาน

! หมายเหตุ

• ผู้ใช้สามารถใช้งานระบบนีไ้ ด้ แม้ว่าเครื่องปรับ
อากาศจะปิดอยู่ก็ตาม (แต่ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งาน
ฟังก์ชั่นอื่นได้ รวมถึงลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ)
• เมื่อเปิดใช้งานระบบนี้ ในตอนเริ่มการท�ำงานของ
ระบบนี้ ตัวควบคุมทิศทางลมในแนวตั้งจะเคลื่อนที่
และระดับความเร็วพัดลมจะอยู่ในระดับต�่ำ
• ระบบการท�ำงานนีส้ ามารถรองรับเครือ่ งปรับอากาศ
ได้บางรุ่นเท่านั้น
• ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบไล่ยงุ จะแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้งาน

Rev : 01 (05T15)

ฟังก์ชั่นพิเศษ

ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ

การสั่งงานโดยตรงจะใช้เมื่อรีโมทคนโทรลไม่สามารถ
ใช้งานได้ โดยกดปุ่ม เปิด/ปิด แต่อย่างไรก็ตามเครื่อง
ปรับอากาศจะท�ำงานในระดับความเร็วลมพัดสมสูงสุด
1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

ในกรณีทไี่ ฟดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่อง
อัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ โดยจะ
ท�ำงานในฟังก์ชั่นก่อนทีไ่ ฟดับ

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
2. กดปุ่ม เปิด/ปิด

ยกเลิกระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติ
1. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฝาครอบขึ้นเล็กน้อย

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
2. กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที
- จะได้ยินเสียง “ปิ้บ” 2 ครั้ง และไฟแสดงผลการ
ท�ำงานจะกระพริบ 2 ครั้ง 4 รอบ

ปุ่มเปิด/ปิด
*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
- ส�ำหรับเครื่องปรับอากาศแบบท�ำความเย็น
(Cooling) และแบบท�ำความร้อน (Heating) การ
ท�ำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ในห้องนั้นๆ
อุณหภูมิภาย อุณหภูมิ
ในห้อง
ที่ตั้งค่าไว้ ระบบการท�ำงาน
ระบบท�ำความร้อน
น้อยกว่า
24°C
(Cooling)
21°C
ระบบลดความชื้น
ระหว่าง 21°C
23°C
(Dehumidifying)
ถึง 24°C
มากกว่า
ระบบท�ำความเย็น
22°C
24°C
(Cooling)

ปุ่มเปิด/ปิด
*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
เมื่อต้องการกลับมาใช้งานในระบบการเปิดเครื่อง
อัตโนมัติอีกครั้ง ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 6 วินาที
จะได้ยินเสียง “ปิ้บ” 2 ครั้ง และไฟแสดงผลการ
ท�ำงานจะกระพริบ 1 ครั้ง 4 รอบ

! หมายเหตุ

• ถ้ากดปุ่ม เปิด/ปิด ค้างไว้ 3-5 วินาทีไม่ถึง 6
วินาที จะเข้าสู่ระบบทดสอบการท�ำงาน (Test
Operation) ในระดับความเร็วลมพัดลมสูงสุด โดย
ฟังก์ชั่นนี้จะท�ำงานเป็นเวลา 18 นาที ซึ่งในระหว่าง
การทดสอบการท�ำงาน ถ้าเครื่องปรับอากาศได้รับ
สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลแล้ว เครื่องปรับอากาศ
จะท�ำงานตามที่เคยได้ตั้งไว้
Rev : 01 (05T15)

ภาษาไทย
ENG

สวิทซ์การสั่งงานโดยตรง
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การดูแลและบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

ควรดูแลท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ�ำ เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงานและป้องกันการเสียหายของ
ผลิตภัณฑ์
แผ่นกรอง 3M (อุปกรณ์เสริม)
แผ่นกรองอากาศ

แผ่นกรองกลิ่น
(อุปกรณ์เสริม) หรือ
แผ่นกรอง 3M
(อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์
แผ่นกรองอากาศ
แผ่นกรองกลิ่น
แผ่นกรอง 3M
ส่วนติดตั้งภายใน
ส่วนติดตั้งภายนอก

ระยะเวลาท�ำความสะอาด
วิธีท�ำความสะอาด
2 สัปดาห์
ดูเพิ่มเติมจาก “การท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
3 เดือน
ดูเพิ่มเติมจาก “การท�ำความสะอาดแผ่นกรองกลิ่น”
1 เดือน
ดูเพิ่มเติมจาก “การท�ำความสะอาดแผ่นกรอง 3M”
ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดท�ำความสะอาด ไม่ควรใช้น�้ำยา
สม�่ำเสมอ
ฟอกหรือน�้ำยากัดกร่อนเช็ดท�ำความสะอาด
แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบาย
สม�่ำเสมอ
อากาศ ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก
หรือมีเขม่า

! ข้อควรระวัง
• ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนท�ำความสะอาด เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
• ไม่ควรใช้น�้ำร้อนมากกว่า 40°C ในการท�ำความสะอาด เพราะอาจเป็นสาเหตุท�ำให้วัสดุเปลี่ยนรูป
ทรงหรือสีละลายได้
• ไม่ควรใช้สารระเหย เช่น ทินเนอร์ ในการท�ำความสะอาด เพราะอาจท�ำให้ผิวเครื่องปรับอากาศเสีย
หายได้

! หมายเหตุ

• ต�ำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
• แผงคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนและชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก
ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อให้การท�ำงานแผงคอยล์แลกเปลี่ยนความ
ร้อนและระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

������������������������������������

ควรถอดท�ำความสะอาดทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่า
นั้น
1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายใน
- ยกฝาขึ้นเล็กน้อย

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
3. จับแผ่นกรองอากาศยกขึ้นและน�ำออกมาจากตัว
เครื่อง

การท� ำ ความสะอาดแผ่ น กรองกลิ่ น
(อุปกรณ์เสริม)
ควรถอดท�ำความสะอาดทุกๆ 3 เดือน
1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายในและน�ำแผ่นกรอง
อากาศออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การ
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองกลิ่น ตามรูป

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
4. น�ำแผ่นกรองกลิ่นไปตากแดดประมาณ 2 ชั่วโมง

! หมายเหตุ
• ต�ำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
4. ท�ำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น สบู่ หรือน�้ำอุ่น
- ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัด ให้ท�ำความสะอาด
ด้วยผงซักฟอกละลายในน�้ำอุ่นพอสมควร
5. เมื่อแผ่นกรองอากาศแห้งให้ใส่กลับเข้าต�ำแหน่งเดิม

! หมายเหตุ

• ส�ำหรับการท�ำความสะอาดภายในเครื่องปรับ
อากาศ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือตัวแทน
จ�ำหน่าย ไม่ควรท�ำความสะอาดด้วยผงซักฟอก
เพราะอาจกัดกร่อนหรือสร้างความเสียหายแก่ตัว
เครื่องปรับอากาศและเกิดไฟฟ้าซ็อตได้

ภาษาไทย
ENG

การท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
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การท�ำความสะอาดแผ่นกรอง 3M
(อุปกรณ์เสริม)
ควรถอดท�ำความสะอาดทุกๆ 1 เดือน และควร
เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ทุกๆ 6 เดือน
1. ปิดเครื่องปรับอากาศ และปิดคัตเอาท์หรือถอดปลั๊ก
2. เปิดฝาครอบส่วนติดตั้งภายในและน�ำแผ่นกรอง
อากาศออกมาจากตัวเครื่อง (ดูเพิ่มเติมจาก “การ
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”)
3. ดึงแผ่นกรองแผ่นกรอง 3M ตามรูป
แผ่นกรอง 3M
3M
3M

3M

3M

3M

3M
3M

3M

3M

*เครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นอาจมีลักษณะที่แตกต่างกัน
4. ท�ำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น ห้ามซักแผ่นกรอง
ด้วยน�้ำ เพราะอาจท�ำให้แผ่นกรองเสียหายได้

! หมายเหตุ

• ต�ำแหน่งและลักษณะของแผ่นกรองอาจมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ
• แผ่นกรอง 3M มีในเฉพาะเครื่องปรับอากาศบาง
รุ่นเท่านั้น
• แผ่นกรอง 3M สามารถใส่ได้ 2 ต�ำแหน่ง ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ

ปัญหาที่พบบ่อย

21

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง
ถ้าพบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดงผลการท�ำงานบนเครื่องปรับอากาศจะกระพริบ 2 ครั้ง ผู้ใช้
ควรลองแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน แต่ถ้าหากเครื่องปรับอากาศยังมีปัญหาอยู่ ควรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
หรือตัวแทนจ�ำหน่าย

ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โปรดปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำและลองแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน
ปัญหา
เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นเหม็นไหม้
และมีเสียงดังผิดปกติ
เมื่อมีความชื้นต�่ำ เกิดหยดน�้ำออก
มาจากเครื่องปรับอากาศ
สายไฟช�ำรุดหรือมีความร้อนสูง
ผิดปกติ
สวิตซ์, อุปกรณ์ตัดไฟ (สายดิน)
หรือฟิวส์ไม่ท�ำงาน

สาเหตุที่เป็นไปได้

การปฏิบัติที่ถูกต้อง

-

ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดคัตเอาท์
หรือถอดปลั๊ก และติดต่อศูนย์บริการ
ลูกค้าหรือตัวแทนจ�ำหน่าย

ตรวจสอบสายไฟว่าได้เสียบเข้ากับ
ปลั๊กแล้ว
ฟิวส์ระเบิดหรือเครื่องส�ำรองไฟ เปลี่ยนฟิวส์หรือหมั่นตรวจสอบ
กระดุก
อุปกรณ์ตัดไฟ
เมื่อไฟฟ้าดับควรปิดเครื่องปรับ
อากาศ และเมื่อไฟฟ้ามาแล้วควรรอ
ไฟฟ้าดับ
3 นาทีก่อน แล้วจึงเปิดเครื่องปรับ
อากาศอีกครั้ง
แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต�่ำมากเกินไป หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดไฟ
เครื่องปรับอากาศดับเนื่องจากตั้ง กดปุ่ม เปิด/ปิด อีกครั้ง
เวลาปิดอัตโนมัติ
เครื่องปรับอากาศไม่ได้เสียบปลั๊ก

เครื่องปรับอากาศไม่ท�ำงาน

ภาษาไทย
ENG

ปัญหาที่พบบ่อย
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ปัญหาที่พบบ่อย

ENG
ภาษาไทย

ปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้
ระบบหมุนเวียนอากาศมีปัญหา
แผ่นกรองอากาศสกปรก

ห้องมีอุณหภูมิสูง
เครือ่ งปรับอากาศไม่เย็นอย่างทีค่ วร ความเย็นออกจากห้อง
อุณหภูมิที่ต้องการสูงกว่าอุณหภูมิ
ที่ตั้งไว้
สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวท�ำให้อากาศร้อน

เลือกใช้งานอยูใ่ นระบบพัดลม (Fan)
อกใช้งานอยูใ่ นระบบการท�ำงาน
ปรับเปลี่ยนระดับความเร็วของ เลื
อั
ต
โนมัติ (Auto Operation)หรือ
พัดลมไม่ได้
ระบบลดความชืน้ (Dehumidifying))
ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ได้

เลือกใช้งานอยูใ่ นระบบพัดลม (Fan)

การปฏิบัติที่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าไม่มีม่านบังหรือเฟอร์นิเจอร์
ขวางเครื่องปรับอากาศอยู่
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2
สัปดาห์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “การ
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ”
ในสภาพอากาศที่ร้อนอาจท�ำให้ความเย็น
ของเครื่องปรับอากาศลดลง ในกรณีนใี้ ห้
เลือกระบบเร่งท�ำความเย็น (Jet Cool)
เพือ่ ให้เครือ่ งปรับอากาศท�ำความเย็นเร็วขึน้
ตรวจสอบว่าในห้องไม่มีจุดที่ท�ำให้ระบบ
ท�ำความเย็นระบายผ่านไปได้
ตั้ ง อุ ณ หภู มิ ที่ ต ้ อ งการให้ ร ะดั บ ต�่ ำ กว่ า
อุณหภูมิจริง
หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท�ำให้เกิด
ความร้อน เช่น เตาอบไฟฟ้าหรือแก๊สหุงต้ม
ในขณะทีเ่ ครือ่ งปรับอากาศก�ำลังท�ำงานอยู่
ในการท�ำงานระบบพัดลม (Fan) จะมีการ
เป่าลมออกมาจากเครื่องปรับอากาศโดยที่
ไม่มีความเย็นหรือความร้อน ให้เปลี่ยน
เป็นระบบท�ำความเย็น (Cooling) แทน
ระบบการท�ำงานอัตโนมัติ (Auto Operation) และระบบลดความชื้นเพื่อสุขภาพ
(Dehumidifying) ไม่สามารถปรับความเร็ว
ของพัดลมได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งาน
ที่สามารถปรับความเร็วลมได้
ระบบพัดลม (Fan)ไม่สามารถปรับอุณหภูมิ
ได้ ควรเลือกรูปแบบการใช้งานที่สามารถ
ปรับอุณหภูมิได้
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