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คําเตือน
อ่านคู่มอื การใช้งานให้ละเอียดก่อนเริม่ ใช้เครือ่ งปรับอากาศมีหลายสิง่ ทีส่ าํ คํญ
ต้องระลึกไว้ในระหว่างใช้งานประจําวัน
ห้ามใช้สารทําความเย็นใดๆ ทีแ่ ตกต่างจากทีร่ ะบุบไว้ในการเติมหรือเปลีย่ น
มิฉะนัน้ อาจทําให้มแี รงดันสูงผิดปกติเกิดขึน้ ในวงจรการทําความเย็น ซึง่ การ
ทํางานอาจผิดปกติ หรือเกิดการระเบิด หรืออาจทําให้ท่านได้รบั บาดเจ็บได้
สอบถามผูต้ ดิ ตัง้ เกีย่ วกับตําแหน่งสวิตช์ของเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ า หากเกิด
ปั ญหาขึน้ ในเครือ่ งปรับอากาส ให้โยกสวิตช์ของเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าไปที่
ตําแหน่ ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการ
ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ระบุบเป็ นชิน้ ส่วนอะไหล่เท่านัน้ การใช้ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่ได้ระบุบไว้อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด นํ้ารัวซึ
่ ม หรือปั ญหา
อื่นๆได้ และต้องให้ผเู้ ชีย่ วชาญเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ ให้
ก่อนเปิ ดช่องดูดอากาศเข้าของตัวเครื่องภายใน หรือแผงควบคุมไฟฟ้ าต้อง
โยกสวิตช์ของเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF มิฉะนัน้ อาจเกิดไฟฟ้ า
ลัดวงจร ผูต้ ดิ ตัง้ หรือช่างบริการทีม่ คี วามชํานาณเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถเปิ ดช่อง
ดูดอากาศเข้าของตัวเครื่องภายในหรือแผงควบคุมไฟฟ้ า และปฏิบตั งิ านได้
ภายในเครือ่ งปรับอาศมีไฟฟ้ าแรงสูงและมีชน้ิ ส่วนทีก่ าํ ลังหมุน ห้ามถอดแผง
ควบคุมไฟฟ้ าเพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้ าดูด นิ้วมือหรือส่วนต่างๆของ
ร่างกายอาจติดเข้าไปในชิน้ ส่วนทีก่ าํ ลังหมุน เมือ่ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องถอด
ชิน้ ส่วนเหล่านี้ออกมา โปรดติดต่อผูต้ ดิ ตัง้ หรือช่างบริการทีม่ คี วามชํานาญ
อย่าเคลื่อนย้ายเครือ่ งปรับอาศด้วยตนเอง เนื่องจากมีไฟฟ้ าแรงสูงภายในตัว

เครื่อง ท่านอาจถูกไฟฟ้ าดูดขณะถอดฝาครอบ
อย่าสัมผัสครีบอลูมเิ นียมภายในตัวเครื่อง เพราะอาจทําให้ได้รบั บาดเจ็บได้
อย่าให้รา่ งกายสัมผัสลมเย็นโดยตรงเป็ นเวลานาน และอย่าให้รา่ งกายเย็นจน
เกินไป อาจทําให้สภาพร่างการทรุดโทรม และเจ็บป่ วยได้
ปรึกษาร้านค้าทีท่ ่านซื้อเครื่องปรับอากาศหาก เครื่องฯ ทําความเย็นได้ไม่ดี
ซึง่ อาจเกิดจากสารทําความเย็นรัวตรวจสอบข้
่
อมูลการซ่อมกับช่างบริการให้
แน่ใจเมื่อมีการเรียกเก็บค่าสารทําความเย็นเพิม่ เติม
หยุดการทํางานของเครือ่ งปรับอากาศและปิ ดเครือ่ งตัดกระแสไฟฟ้ าก่อนการ
ทําความสะอาดมิฉนัน้ อาจได้รบั บาดเจ็บเนื่องจากพัดลมหมุนด้วยความเร็วสูง
หากเกิดปั ญหาใดๆ ขึน้ (เช่น เมื่อปรากฎสัญญาณแสดงข้อผิดพลาด ได้กลิน่
ไหม้ ได้ยนิ เสียงผิดปกติ เครื่องปรับอากาศไม่ทาํ ความเย็น หรือมีน้ํารัว)่ ใน
เครื่องปรับอากาศ อย่าสัมผัสกับเครื่องปรับอากาศเองให้โยกสวิตช์ของเครื่อง
ตัดกระแสไฟฟ้ าไปทีต่ าํ แหน่ง OFF แล้วติดต่อช่างบริการทีม่ คี วามชํานาญ
การใช้เครื่องในสภาพทีม่ ปี ั ญหาต่อไปอาจทําให้กลไกการทํางานของเครือ่ ง
เกิดปั ญหาเพิม่ ขึน้ หรืออาจเกิดไฟฟ้ าดูด หรือปั ญหาอืน่ ๆ ได้
อย่าปรับแต่งตัวเครือ่ งเอง เพราะอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้ าดูด หรือปั ญหา
อื่นๆ ได้
เมือ่ จะย้ายตําแหน่งเครื่องปรับอากาศ อย่าย้ายตําแหน่งด้วยตัวเอง ให้ตดิ ต่อ
ผูต้ ดิ ตัง้ หรือช่างบริการทีม่ คี วามชํานาญ การย้ายตําแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสมอาจ
ทําให้ไฟฟ้ าดูด และ/หรือเกิดไฟไหม้ได้
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1 POWER BUTTON
กดปุ่ม
เพือ่ เปิ ด/ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
*พัดลมจะยังไม่ทาํ งานในทันที โดยจะรอให้ใบพัด
ของ SWEEP เปิ ดขึน้ มาก่อน (ประมาณ 4 วินาที)
จึงจะทํางานเพือ่ ไม่ให้เกิดเสียงดังเนื่องจาก ลมไป
ปุ่ ม POWER ที่ตวั รับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
กระทบใบพัด SWEEP (optional)* โดยจะทํางาน
ตามโปรแกรมสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้พร้อมทัง้ แสดง
ใช้เพื่อเปิ ด/ปิ ดเครื่องในกรณีฉุกเฉินเท่านัน้
อุณหภูมหิ อ้ งเป็ น °C
(กรณีทไ่ี ม่มรี โี มทคอนโทรลชนิดไร้สาย
ในการสังงานเครื
่
่อง) เครือ่ งจะทํางานโดยมีคา่
2 FAN BUTTON
อุณหภูมติ งั ้ ไว้ท่ี 24°C และพัดลมอยูใ่ นระบบ
อัตโนมัติ
ปุ่ม
ใช้ควบคุมการทํางานของพัดลม เมือ่
TIMER แสดงสถานะการตัง้ เวลาเปิ ด/ปิ ดเครือ
่ งฯ
กดปุ่มนี้พดั ลมจะเปลีย่ นความเร็วเป็ นลําดับดังนี้
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TIMER
F3, F2, F1 พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่
จะแสดงให้เห็น
สูง, กลาง, ตํ่า ตามลําดับ
COMP แสดงสถานะการทํางานของ COMPRESSOR
FA เป็ นการตัง้ ให้พดั ลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัติ
เมือ่ ห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพือ่
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง COMP
ระบายความร้อน เมือ่ ห้องเริม่ เย็นลง พัดลม
จะแสดงให้เห็น
TURBO แสดงสถานะการทํางานของ TURBO MODE
จะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัตเิ ป็ นกลาง
ตํ่าในทีส่ ดุ
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO
จะแสดงให้เห็น
ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ
1.แสดงอุณหภูมหิ อ้ ง
2.แสดงอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ เมือ่ มีการตัง้ ค่าโดยผูใ้ ช้
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เมือ่ ตัง้ พัดลมให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ ความเร็วของ
พัดลมจะถูกปรับไปตามผลต่างของอุณหภูมหิ อ้ ง
และค่าทีต่ งั ้ ไว้
ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะ
ทํางานทีค่ วามเร็ว สูง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานที่
ความเร็ว กลาง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะ
ทํางานทีค่ วามเร็ว ตํ่า
3 OPERATION MODE
กดปุ่ม MODE จะสามารถตัง้ ให้เครือ่ งปรับอากาศ
ทํางานได้ 3 ระบบ คือ FAN, COOL, DRY
FAN MODE
เมือ่ อยูใ่ นระบบนี้เครือ่ งจะทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน้
โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ FAN
ขณะนี้ป่ ุม SLEEP และ
/
จะไม่ทาํ งาน
COOL MODE
หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่ ง
จะทํางานเป็ นเครือ่ งปรับอากาศให้ความเย็นโดยที่
คอมเพรสเซอร์จะเริม่ ทํางานเมือ่
อุณหภูมหิ อ้ ง > ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ +1°C

คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเมือ่
อุณหภูมหิ อ้ ง < ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้
แต่ทงั ้ นี้จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ เมือ่ หยุด
ทํางานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทํางานใหม่ได้ตอ้ ง
รอเวลา 3 นาที
DRY MODE
หน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงสถานะ DRY เครือ่ ง
จะทํางานเป็ นเครือ่ งลดความชืน้
4 TEMPERATURE SETTING
เพือ่ เพิม่ หรือ ลด อุณหภูมโิ ดยสามารถ
กดปุ่ม
ปรับตัง้ ค่าได้ตงั ้ แต่ 18-30°C โดยที่ หน้าจอของ
รีโมทฯ จะแสดงค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ให้ทราบ
5 TURBO BUTTON
กดปุ่ม TURBO ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง
Turbo จะแสดง พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูงสุด
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม TURBO ซํ้าอีกครัง้
หรือ กดปุ่ม
เมือ่ ยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทํางานตาม
ความเร็วเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้
ขณะทีท่ าํ งานอยู่ใน DRY MODE จะไม่สามารถ
ใช้ป่ มุ TURBO ได้
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6 SLEEP BUTTON
เมือ่ กดปุ่ม SLEEP โดยที่ หน้าจอของรีโมทฯ จะ
แสดงสัญญาลักษณ์
เมือ่ เครือ่ งอยูใ่ นระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมทิ ่ี
ตัง้ ไว้จะถูกปรับขึน้ ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัวโมง
่

6
7

8
9
หมายเหตุ :
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม SLEEP ซํ้าอีกครัง้
ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับ
อุณหภูม ิ ค่าอุณหภูมจิ ะถูกปรับเพิม่ ขึน้ /ลดลง 1°C
จากค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้หลังสุด
เมือ่ ไฟฟ้ าดับหรือมีการปิ ดเครือ่ งปรับอากาศหรือ
มีการเปลีย่ นโหมดจะยกเลิกเงือ่ นไข SLEEP

8 CLOCK BUTTON
การตัง้ นาฬิกาทีช่ ดุ รีโมททําได้โดย
กดปุ่ม
สัญลักษณ์ ทีห่ น้าจอของรีโมทฯ
จะกระพริบ
กดปุ่ม
หรือ
เพือ่ ตัง้ นาฬิกา
กดปุ่ม
เพือ่ ยืนยันหลังจากนัน้ ประมาณ
10 วินาทีจะกลับสูห่ น้าจอหลัก
TIMER ON/OFF
สามารถตัง้ เวลาทัง้ เปิ ด/ปิ ดล่วงหน้าได้ 24 ชัวโมง
่
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF กะพริบ
ขณะเดียวกันหน้าจอของรีโมทฯ จะแสดงเวลา
ทีต่ งั ้ ไว้เดิม
กดปุ่ม
หรือ
เพือ่ เปลีย่ นแปลงเวลา
เพือ่ ยืนยัน สัญลักษณ์ ON หรือ OFF
กดปุ่ม
หรือทัง้ คู่ หลังจากนัน้ ประมาณ 10 วินาทีจะกลับ
หน้าจอหลัก

9 CANCEL BUTTON
การยกเลิกเปิ ด/ปิ ดล่วงหน้า
กดปุ่ม
จนสัญลักษณ์ ON หรือ OFF
7 SWEEP BUTTON (optional)
ทีต่ อ้ งการยกเลิกกะพริบ
เมือ่ กดปุ่ม SWEEP มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะทํางาน
กดปุ่ม CANCEL สัญลักษณ์ ON หรือ OFF
เมือ่ กดซํ้า มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะหยุด
หรือทัง้ คู่ จะหายไป
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การเปิ ด-ปิ ดเครื่องกรณี รีโมทหาย และไฟสัญญาณแสดงข้อผิดพลาด
ปุ่ ม EMERGENCY
ปุ่มฉุกเฉินทีอ่ ยูบ่ นชุดรับสัญญาณมีไว้เพื่อเปิ ด-ปิ ดเครือ่ งกรณีรโี มทหาย
เครื่องจะทํางานโดยมีคา่ อุณหภูมติ งั ้ ไว้ท่ี 24°C และพัดลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัติ
เมือ่ มีการกดปุ่มนี้จะเป็ นการยกเลิกการทํางานของ การตัง้ เวลาเปิ ดตัง้ เวลาปิ ด
และ SLEEP โดยอัตโนมัติ
เมือ่ มีการกดปุ่มนี้จะเป็ นการยกเลิกการทํางานของ TURBO โดยพัดลมจะกลับ
มาอยูใ่ นระบบอัตโนมัติ

3 2

TIMER LED
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TIMER จะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาด
หรือลัดวงจรที่ SENSOR ROOM
4

1

COMP LED
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง COMP จะติดกระพริบ เมือ่ เกิดการขาด
หรือลัดวงจรที่ SENSOR FREEZE
TURBO LED
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO จะติดกระพริบ เมื่อเกิด FREEZE
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1

2

3

1 POWER BUTTON
กดปุ่ม
เพือ่ เปิ ด/ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ
*พัดลมจะยังไม่ทาํ งานในทันที โดยจะรอให้ใบพัด
ของ SWEEP เปิ ดขึน้ มาก่อน (ประมาณ 4 วินาที)
จึงจะทํางานเพือ่ ไม่ให้เกิดเสียงดังเนื่องจาก ลมไป
กระทบใบพัด SWEEP (optional)* โดยจะทํางาน
ตามโปรแกรมสุดท้ายทีต่ งั ้ ไว้พร้อมทัง้ แสดง
อุณหภูมหิ อ้ งเป็ น °C
2 FAN BUTTON
ปุ่ม
ใช้ควบคุมการทํางานของพัดลม เมือ่
กดปุ่มนี้พดั ลมจะเปลีย่ นความเร็วเป็ นลําดับดังนี้
F3, F2, F1 พัดลมจะพัดด้วยความเร็วคงที่
สูง, กลาง, ตํ่า ตามลําดับ
FA เป็ นการตัง้ ให้พดั ลมอยูใ่ นระบบอัตโนมัติ
เมือ่ ห้องร้อนพัดลมจะพัดด้วยความเร็วสูงเพือ่
ระบายความร้อน เมือ่ ห้องเริม่ เย็นลง พัดลม
จะปรับความเร็วลงโดยอัตโนมัตเิ ป็ นกลาง
ตํ่าในทีส่ ดุ

AUTO MODE

เมือ่ ตัง้ พัดลมให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ ความเร็วของ
พัดลมจะถูกปรับไปตามผลต่างของอุณหภูมหิ อ้ ง
และค่าทีต่ งั ้ ไว้
ถ้าผลต่างเท่ากับ 3°C หรือมากกว่า พัดลมจะ
ทํางานทีค่ วามเร็ว สูง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 2°C พัดลมจะทํางานที่
ความเร็ว กลาง
ถ้าผลต่างเท่ากับ 1°C หรือน้อยกว่าพัดลมจะ
ทํางานทีค่ วามเร็ว ตํ่า
3 OPERATION MODE
กดปุ่ม MODE จะสามารถตัง้ ให้เครือ่ งปรับอากาศ
ทํางานได้ 2 ระบบ คือ FAN, COOL
FAN MODE
เมือ่ อยูใ่ นระบบนี้เครือ่ งจะทํางานเป็ นพัดลมเท่านัน้
โดยที่ LED ของชุดหน้าจอ จะแสดงสถานะ FAN
ขณะนี้ป่ ุม SLEEP และ
/
จะไม่ทาํ งาน
COOL MODE
LED ของชุดหน้าจอ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่ ง
จะทํางานเป็ นเครือ่ งปรับอากาศให้ความเย็นโดยที่
คอมเพรสเซอร์จะเริม่ ทํางานเมือ่
อุณหภูมหิ อ้ ง > ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ +1°C
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คอมเพรสเซอร์จะหยุดทํางานเมือ่
อุณหภูมหิ อ้ ง < ค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้
แต่ทงั ้ นี้จะต้องอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขทีว่ า่ เมือ่ หยุด
ทํางานแล้วคอมเพรสเซอร์จะทํางานใหม่ได้ตอ้ ง
รอเวลา 3 นาที

4

4 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ม
/
เพือ่ เพิม่ หรือลด อุณหภูมโิ ดย
สามารถปรับตัง้ ค่าได้ตงั ้ แต่ 18-30°C โดยที่ หน้าจอ
จะแสดงค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้ให้ทราบ
7

5

6

ทํางานใน COOL MODE จะเป็ นการตัง้ อุณหภูมทิ ่ี
25°C และพัดลมเป็ น AUTO
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม ECONO ซํ้าอีกครัง้
ขณะทีอ่ ยูใ่ นการทํางานแบบ ECONO จะไม่สามารถปรับค่าอุณหภูมแิ ละความเร็วพัดลมได้
7 SLEEP BUTTON
เมือ่ กดปุ่ม SLEEP ไฟ LED ตําแหน่ง SLEEP บน
ชุดหน้าจอจะแสดง
เมือ่ เครือ่ งอยูใ่ นระบบให้ความเย็น ค่าอุณหภูมทิ ่ี
ตัง้ ไว้จะถูกปรับขึน้ ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัวโมง
่

5 TURBO BUTTON
เมือ่ กดปุ่ม TURBO ไฟ LED ตําแหน่ง TURBO บน
ชุดหน้าจอจะแสดง พัดลมจะทํางานทีค่ วามเร็วสูงสุด
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม TURBO ซํ้าอีกครัง้
หรือ กดปุ่ม
เมือ่ ยกเลิก TURBO พัดลมจะกลับมาทํางานตาม
เร็วเดิมทีเ่ คยตัง้ ไว้
6 ECONO BUTTON
เมือ่ เลือกใช้งาน ECONO ไฟ LED ตําแหน่ง
ECONO บนชุดหน้าจอจะแสดง และระบบควบคุม
จะทํางานในระบบประหยัดพลังงาน โดยขณะที่

หมายเหตุ :
การยกเลิกทําได้โดยกดปุ่ม SLEEP ซํ้าอีกครัง้
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ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมีการกดปุ่มปรับ
อุณหภูม ิ ค่าอุณหภูมจิ ะถูกปรับเพิม่ ขึน้ /ลดลง 1°C
จากค่าอุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้หลังสุด
เมือ่ ไฟฟ้ าดับหรือมีการปิ ดเครือ่ งปรับอากาศหรือ
มีการเปลีย่ นโหมดจะยกเลิกเงือ่ นไข SLEEP

กดปุ่ม
หรือ
เพือ่ ตัง้ เวลาปิ ดเครือ่ ง
ล่วงหน้าได้ 1-15 ช.ม.
สามารถยกเลิกการตัง้ ค่าได้ โดยการกดปุ่ม
TIMER อีกครัง้
ไฟสัญญาณแสดงข้อผิดพลาด

8 SWEEP BUTTON (optional)
เมือ่ กดปุ่ม SWEEP มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะทํางาน
เมือ่ กดซํ้า มอเตอร์ใบพัด SWEEP จะหยุด

9

8

9 TIMER BUTTON
TIMER ON
สามารถตัง้ เวลาเปิ ดเครื่องล่วงหน้าได้โดย
กดปุ่ม TIMER ในขณะเครื่องปิ ด ไฟแสดงสถานะ
จะติดทีต่ าํ แหน่ง TIMER
กดปุ่ม
หรือ
เพือ่ ตัง้ เวลาเปิ ดเครือ่ ง
ล่วงหน้าได้ 1-15 ช.ม.
สามารถยกเลิกการตัง้ ค่าได้ โดยการกดปุ่ม
TIMER อีกครัง้
TIMER OFF
สามารถตัง้ เวลาปิ ดเครือ่ งล่วงหน้าได้โดย
กดปุ่ม TIMER ในขณะเครื่องเปิ ด ไฟแสดงสถานะ
จะติดทีต่ าํ แหน่ง TIMER

TIMER LED
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TIMER
จะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาดหรือลัดวงจรที่
SENSOR ROOM
ECONO LED
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง ECONO
จะติดกระพริบ เมื่อเกิดการขาดหรือลัดวงจรที่
SENSOR FREEZE
TURBO LED
ไฟทีต่ วั รับสัญญาณรีโมทฯ ตําแหน่ง TURBO
จะติดกระพริบ เมื่อเกิด FREEZE
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เมือ่ ใช้งานเครือ่ งปรับอากาศไประยะหนึ่ง เครือ่ งปรับอากาศอาจจะทํา
ความเย็นได้น้อยลง จึงควรมีการบํารุงรักษาดังนี้
ปิ ดเมนสวิตช์เพือ่ ตัดกระแสไฟฟ้ าเข้าเครือ่ ง
ถอดแผงกรองอากาศมาทําความสะอาดด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก ล้างด้วยนํ้า
สะอาดผึง่ แดดให้แห้งเดือนละครัง้

์ ออก
ตอ ร
เ
ล
ิ
ดึงฟ

ถอ

หน้า
ถอด
ว
้
ล
รูแ
ดส ก

ออ
กลับ
ม
ล
ก าก

ก

ทําความสะอาดแผงคอยล์เย็น โดยใช้ฟองนํ้าชุบสบุ่เหลวไล้ให้ทวคอยล์
ั่
แล้ว
ใช้แปรงลวดโลหะอ่อนปั ดเบาๆ จนสะอาด
การพิ จารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการเรียกช่างเพราะท่านอาจสามารถ
แก้ไขได้ ถ้าภายหลังจากทีไ่ ด้ตรวจสอบดูแล้วเครือ่ งปรับอากาศยังทํางานผิด
ปกติกรุณาหยุดการใช้งาน และปรึกษาตัวแทนจําหน่ายของท่าน

ข้อบกพร่อง

สาเหตุ

เครื่องปรับอากาศไม่ทาํ งาน >ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่และดูวา่ สวิตช์เบรกเกอร์เปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจดูไฟฟ้ าขัดข้องหรือไม่
>ตรวจดูวา่ รีโมทคอนโทรลตัง้ เวลาถูกต้องหรือไม่
เครื่องปรับอากาศทํางานแต่ >ตรวจดูวา่ อุณหภูมทิ ต่ี งั ้ ไว้เหมาะสมหรือไม่
เย็นน้อย
>ตรวจดูวา่ แสงแดดส่องเข้ามาในห้องหรือไม่
>ตรวจดูวา่ หน้าต่างหรือประตูเปิ ดอยู่หรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ สิง่ ใดไปขัดขวางช่องส่งลมเย็นของ
เครื่องทีอ่ ยูด่ า้ นในและด้านนอกหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ มีแหล่งความร้อนมากเกินไปอยูใ่ น
ห้องหรือไม่
>ตรวจสอบดูวา่ พัดลมระบายอากาศเปิ ดอยูห่ รือไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรือไม่
ไอนํ้าหรือหมอกควันออกมา >สาเหตุอาจเกิดจากความร้อนภายในห้องทําปฏิจากเครื่องปรับอากาศในขณะ กริยากับความเย็นทีอ่ อกมาจากเครือ่ งปรับอากาศ
ทีเ่ ครือ่ งทํางาน
ชุดรีโมทคอลโทรลไม่ทาํ งาน >แบตเตอรีห่ มดอายุการใช้งาน
>ใส่แบตเตอรีถ่ ูกต้องตามขัว้ ทีก่ าํ หนดหรือไม่
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