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คาํเตือน

อ่านคู่มอืการใชง้านใหล้ะเอยีดก่อนเริม่ใชเ้ครือ่งปรบัอากาศมหีลายสิง่ทีส่าํคญํ
ตอ้งระลกึไวใ้นระหวา่งใชง้านประจาํวนั
หา้มใชส้ารทาํความเยน็ใดๆ ทีแ่ตกต่างจากทีร่ะบุบไวใ้นการเตมิหรอืเปลีย่น
มฉิะนัน้ อาจทาํใหม้แีรงดนัสงูผดิปกตเิกดิขึน้ในวงจรการทาํความเยน็ ซึง่การ
ทาํงานอาจผดิปกต ิหรอืเกดิการระเบดิ หรอือาจทาํใหท้่านไดร้บับาดเจบ็ได้
สอบถามผูต้ดิตัง้เกีย่วกบัตาํแหน่งสวติชข์องเครือ่งตดักระแสไฟฟ้า หากเกดิ
ปัญหาขึน้ในเครือ่งปรบัอากาส ใหโ้ยกสวติชข์องเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าไปที่
ตาํแหน่ง OFF แลว้ตดิตอ่ชา่งบรกิาร
ควรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีบ่รษิทัระบุบเป็นชิน้สว่นอะไหล่เท่านัน้ การใชผ้ลติ-
ภณัฑท์ีไ่มไ่ดร้ะบุบไวอ้าจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู นํ้ารัว่ซมึ หรอืปัญหา
อื่นๆได ้และตอ้งใหผู้เ้ชีย่วชาญเป็นผูต้ดิตัง้ให้
ก่อนเปิดชอ่งดดูอากาศเขา้ของตวัเครื่องภายใน หรอืแผงควบคุมไฟฟ้าตอ้ง
โยกสวติชข์องเครื่องตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF มฉิะนัน้อาจเกดิไฟฟ้า
ลดัวงจร ผูต้ดิตัง้หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาณเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเปิดชอ่ง
ดดูอากาศเขา้ของตวัเครื่องภายในหรอืแผงควบคุมไฟฟ้า และปฏบิตังิานได้
ภายในเครือ่งปรบัอาศมไีฟฟ้าแรงสงูและมชีิน้สว่นทีก่าํลงัหมนุ หา้มถอดแผง
ควบคุมไฟฟ้าเพราะอาจเกดิอนัตรายจากไฟฟ้าดดู นิ้วมอืหรอืสว่นตา่งๆของ
รา่งกายอาจตดิเขา้ไปในชิน้สว่นทีก่าํลงัหมุน เมือ่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งถอด
ชิน้สว่นเหล่านี้ออกมา โปรดตดิต่อผูต้ดิตัง้หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ
อยา่เคลื่อนยา้ยเครือ่งปรบัอาศดว้ยตนเอง เนื่องจากมไีฟฟ้าแรงสงูภายในตวั

เครื่อง ท่านอาจถูกไฟฟ้าดดูขณะถอดฝาครอบ
อยา่สมัผสัครบีอลมูเินียมภายในตวัเครื่อง เพราะอาจทาํใหไ้ดร้บับาดเจบ็ได้
อยา่ใหร้า่งกายสมัผสัลมเยน็โดยตรงเป็นเวลานาน และอยา่ใหร้า่งกายเยน็จน
เกนิไป อาจทาํใหส้ภาพรา่งการทรุดโทรม และเจบ็ป่วยได้
ปรกึษารา้นคา้ทีท่่านซื้อเครื่องปรบัอากาศหาก เครื่องฯ ทาํความเยน็ไดไ้มด่ี
ซึง่อาจเกดิจากสารทาํความเยน็รัว่ตรวจสอบขอ้มลูการซ่อมกบัชา่งบรกิารให้
แน่ใจเมื่อมกีารเรยีกเกบ็คา่สารทาํความเยน็เพิม่เตมิ
หยุดการทาํงานของเครือ่งปรบัอากาศและปิดเครือ่งตดักระแสไฟฟ้าก่อนการ
ทาํความสะอาดมฉินัน้อาจไดร้บับาดเจบ็เนื่องจากพดัลมหมนุดว้ยความเรว็สงู
หากเกดิปัญหาใดๆ ขึน้ (เชน่ เมื่อปรากฎสญัญาณแสดงขอ้ผดิพลาด ไดก้ลิน่
ไหม ้ไดย้นิเสยีงผดิปกต ิเครื่องปรบัอากาศไมท่าํความเยน็ หรอืมนีํ้ารัว่) ใน
เครื่องปรบัอากาศ อยา่สมัผสักบัเครื่องปรบัอากาศเองใหโ้ยกสวติชข์องเครื่อง
ตดักระแสไฟฟ้าไปทีต่าํแหน่ง OFF แลว้ตดิต่อชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ
การใชเ้ครื่องในสภาพทีม่ปีัญหาต่อไปอาจทาํใหก้ลไกการทาํงานของเครือ่ง
เกดิปัญหาเพิม่ขึน้ หรอือาจเกดิไฟฟ้าดดู หรอืปัญหาอืน่ๆ ได้
อยา่ปรบัแต่งตวัเครือ่งเอง เพราะอาจก่อใหเ้กดิไฟไหม ้ไฟฟ้าดดู หรอืปัญหา
อื่นๆ ได้
เมือ่จะยา้ยตาํแหน่งเครื่องปรบัอากาศ อยา่ยา้ยตาํแหน่งดว้ยตวัเอง ใหต้ดิตอ่
ผูต้ดิตัง้หรอืชา่งบรกิารทีม่คีวามชาํนาญ การยา้ยตาํแหน่งทีไ่มเ่หมาะสมอาจ
ทาํใหไ้ฟฟ้าดดู และ/หรอืเกดิไฟไหมไ้ด้
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ปุ่ ม POWER ที่ตวัรบัสญัญาณรีโมทคอนโทรล
ใชเ้พื่อเปิด/ปิดเครื่องในกรณฉีุกเฉนิเทา่นัน้
(กรณทีีไ่มม่รีโีมทคอนโทรลชนิดไรส้าย
ในการสัง่งานเครื่อง) เครือ่งจะทาํงานโดยมคีา่

TIMER แสดงสถานะการตัง้เวลาเปิด/ปิดเครือ่งฯ
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง  TIMER
จะแสดงใหเ้หน็

COMP แสดงสถานะการทาํงานของ COMPRESSOR
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง  COMP
จะแสดงใหเ้หน็

TURBO แสดงสถานะการทาํงานของ TURBO MODE
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง  TURBO
จะแสดงใหเ้หน็

12

1 POWER BUTTON
กดปุ่ ม เพือ่เปิด/ปิดเครือ่งปรบัอากาศ

ตามโปรแกรมสุดทา้ยทีต่ ัง้ไวพ้รอ้มทัง้แสดง
อุณหภมูหิอ้งเป็น °C

2 FAN BUTTON
ปุ่ ม ใชค้วบคุมการทาํงานของพดัลม เมือ่
กดปุ่ มนี้พดัลมจะเปลีย่นความเรว็เป็นลาํดบัดงันี้

F3, F2, F1 พดัลมจะพดัดว้ยความเรว็คงที่
สงู, กลาง, ตํ่า  ตามลาํดบั
FA เป็นการตัง้ใหพ้ดัลมอยูใ่นระบบอตัโนมตัิ
เมือ่หอ้งรอ้นพดัลมจะพดัดว้ยความเรว็สงูเพือ่
ระบายความรอ้น เมือ่หอ้งเริม่เยน็ลง พดัลม
จะปรบัความเรว็ลงโดยอตัโนมตัเิป็นกลาง
ตํ่าในทีส่ดุ

*พดัลมจะยงัไมท่าํงานในทนัท ีโดยจะรอใหใ้บพดั
ของ SWEEP เปิดขึน้มาก่อน (ประมาณ 4 วนิาท)ี
จงึจะทาํงานเพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงดงัเนื่องจาก ลมไป
กระทบใบพดั SWEEP (optional)* โดยจะทาํงาน

อุณหภมูติัง้ไวท้ี ่24°C และพดัลมอยูใ่นระบบ
อตัโนมตัิ

ตวัเลขแสดงอณุหภมูิ
1.แสดงอุณหภมูหิอ้ง
2.แสดงอุณหภมูทิีต่ ัง้ เมือ่มกีารตัง้คา่โดยผูใ้ช ้



3

AUTO MODE

เมือ่ตัง้พดัลมใหอ้ยู่ในระบบอตัโนมตั ิความเรว็ของ
พดัลมจะถูกปรบัไปตามผลต่างของอุณหภมูหิอ้ง
และคา่ทีต่ ัง้ไว้
ถา้ผลต่างเท่ากบั 3°C หรอืมากกวา่ พดัลมจะ
ทาํงานทีค่วามเรว็ สงู
ถา้ผลต่างเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานที่
ความเรว็ กลาง
ถา้ผลต่างเท่ากบั 1°C หรอืน้อยกวา่พดัลมจะ
ทาํงานทีค่วามเรว็ ตํ่า

3 OPERATION MODE
กดปุ่ ม MODE จะสามารถตัง้ใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ
ทาํงานได ้3 ระบบ คอื FAN, COOL, DRY
FAN MODE
เมือ่อยูใ่นระบบนี้เครือ่งจะทาํงานเป็นพดัลมเท่านัน้
โดยที ่หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ FAN
ขณะนี้ปุ่ ม SLEEP และ        /       จะไมท่าํงาน
COOL MODE
หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่ง
จะทาํงานเป็นเครือ่งปรบัอากาศใหค้วามเยน็โดยที ่
คอมเพรสเซอรจ์ะเริม่ทาํงานเมือ่
อุณหภมูหิอ้ง > คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ +1°C

คอมเพรสเซอรจ์ะหยุดทาํงานเมือ่
อุณหภมูหิอ้ง < คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้
แต่ทัง้นี้จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่เมือ่หยดุ
ทาํงานแลว้คอมเพรสเซอรจ์ะทาํงานใหมไ่ดต้อ้ง
รอเวลา 3 นาท ี

DRY MODE
หน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงสถานะ DRY เครือ่ง
จะทาํงานเป็นเครือ่งลดความชืน้

4 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม

4

เพือ่เพิม่ หรอื ลด อุณหภมูโิดยสามารถ
ปรบัตัง้คา่ไดต้ัง้แต่ 18-30°C โดยที ่หน้าจอของ
รโีมทฯ จะแสดงคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวใ้หท้ราบ

5 TURBO BUTTON

5

กดปุ่ ม TURBO ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง
Turbo จะแสดง พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็สงูสดุ
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม TURBO ซํ้าอกีครัง้
หรอื กดปุ่ ม 
เมือ่ยกเลกิ TURBO พดัลมจะกลบัมาทาํงานตาม
ความเรว็เดมิทีเ่คยตัง้ไว้
ขณะทีท่าํงานอยู่ใน DRY MODE จะไมส่ามารถ
ใชปุ้่ ม TURBO ได้
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6 SLEEP BUTTON
เมือ่กดปุ่ ม SLEEP โดยที ่หน้าจอของรโีมทฯ จะ
แสดงสญัญาลกัษณ์
เมือ่เครือ่งอยูใ่นระบบใหค้วามเยน็ คา่อุณหภมูทิี่
ตัง้ไวจ้ะถูกปรบัขึน้ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัว่โมง 

หมายเหตุ :
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม SLEEP ซํ้าอกีครัง้
ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมกีารกดปุ่ มปรบั
อุณหภมู ิคา่อุณหภมูจิะถูกปรบัเพิม่ขึน้/ลดลง 1°C
จากคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวห้ลงัสดุ
เมือ่ไฟฟ้าดบัหรอืมกีารปิดเครือ่งปรบัอากาศหรอื
มกีารเปลีย่นโหมดจะยกเลกิเงือ่นไข SLEEP 

7

7 SWEEP BUTTON (optional)
เมือ่กดปุ่ ม SWEEP มอเตอรใ์บพดั SWEEP จะทาํงาน 
เมือ่กดซํ้า มอเตอรใ์บพดั SWEEP จะหยดุ

8

8 CLOCK BUTTON
การตัง้นาฬกิาทีช่ดุรโีมททาํไดโ้ดย
กดปุ่ ม สญัลกัษณ์ ทีห่น้าจอของรโีมทฯ
จะกระพรบิ
กดปุ่ ม หรอื เพือ่ตัง้นาฬกิา
กดปุ่ ม เพือ่ยนืยนัหลงัจากนัน้ ประมาณ
10 วนิาทจีะกลบัสูห่น้าจอหลกั

TIMER ON/OFF
สามารถตัง้เวลาทัง้เปิด/ปิดล่วงหน้าได ้24 ชัว่โมง

เพือ่ยนืยนั สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF

กดปุ่ ม       จนสญัลกัษณ์ ON หรอื OFF กะพรบิ
ขณะเดยีวกนัหน้าจอของรโีมทฯ จะแสดงเวลา
ทีต่ ัง้ไวเ้ดมิ
กดปุ่ ม หรอื เพือ่เปลีย่นแปลงเวลา
กดปุ่ ม
หรอืทัง้คู่ หลงัจากนัน้ประมาณ 10 วนิาทจีะกลบั
หน้าจอหลกั 

9 CANCEL BUTTON
การยกเลกิเปิด/ปิดล่วงหน้า
กดปุ่ ม       จนสญัลกัษณ์ ON หรอื OFF
ทีต่อ้งการยกเลกิกะพรบิ
กดปุ่ ม CANCEL สญัลกัษณ์ ON หรอื OFF 
หรอืทัง้คู่ จะหายไป

9
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ปุ่ ม EMERGENCY
ปุ่ มฉุกเฉินทีอ่ยูบ่นชุดรบัสญัญาณมไีวเ้พื่อเปิด-ปิดเครือ่งกรณรีโีมทหาย
เครื่องจะทาํงานโดยมคีา่อุณหภมูติัง้ไวท้ี ่24°C และพดัลมอยูใ่นระบบอตัโนมตัิ
เมือ่มกีารกดปุ่ มนี้จะเป็นการยกเลกิการทาํงานของ การตัง้เวลาเปิดตัง้เวลาปิด

TIMER LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TIMER จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาด
หรอืลดัวงจรที ่SENSOR ROOM

COMP LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง COMP จะตดิกระพรบิ เมือ่เกดิการขาด

TURBO LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TURBO จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิ FREEZE

1

การเปิด-ปิดเครื่องกรณีรีโมทหาย และไฟสญัญาณแสดงข้อผิดพลาด

และ SLEEP โดยอตัโนมตัิ

มาอยูใ่นระบบอตัโนมตัิ

4

23

เมือ่มกีารกดปุ่ มนี้จะเป็นการยกเลกิการทาํงานของ TURBO โดยพดัลมจะกลบั

หรอืลดัวงจรที ่SENSOR FREEZE
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1

1 POWER BUTTON
กดปุ่ ม เพือ่เปิด/ปิดเครือ่งปรบัอากาศ

ตามโปรแกรมสุดทา้ยทีต่ ัง้ไวพ้รอ้มทัง้แสดง
อุณหภมูหิอ้งเป็น °C

*พดัลมจะยงัไมท่าํงานในทนัท ีโดยจะรอใหใ้บพดั
ของ SWEEP เปิดขึน้มาก่อน (ประมาณ 4 วนิาท)ี
จงึจะทาํงานเพือ่ไมใ่หเ้กดิเสยีงดงัเนื่องจาก ลมไป
กระทบใบพดั SWEEP (optional)* โดยจะทาํงาน

2 FAN BUTTON
ปุ่ ม ใชค้วบคุมการทาํงานของพดัลม เมือ่
กดปุ่ มนี้พดัลมจะเปลีย่นความเรว็เป็นลาํดบัดงันี้

F3, F2, F1 พดัลมจะพดัดว้ยความเรว็คงที่
สงู, กลาง, ตํ่า  ตามลาํดบั
FA เป็นการตัง้ใหพ้ดัลมอยูใ่นระบบอตัโนมตัิ
เมือ่หอ้งรอ้นพดัลมจะพดัดว้ยความเรว็สงูเพือ่
ระบายความรอ้น เมือ่หอ้งเริม่เยน็ลง พดัลม
จะปรบัความเรว็ลงโดยอตัโนมตัเิป็นกลาง
ตํ่าในทีส่ดุ

AUTO MODE

เมือ่ตัง้พดัลมใหอ้ยู่ในระบบอตัโนมตั ิความเรว็ของ
พดัลมจะถูกปรบัไปตามผลต่างของอุณหภมูหิอ้ง
และคา่ทีต่ ัง้ไว้
ถา้ผลต่างเท่ากบั 3°C หรอืมากกวา่ พดัลมจะ
ทาํงานทีค่วามเรว็ สงู
ถา้ผลต่างเท่ากบั 2°C พดัลมจะทาํงานที่
ความเรว็ กลาง
ถา้ผลต่างเท่ากบั 1°C หรอืน้อยกวา่พดัลมจะ
ทาํงานทีค่วามเรว็ ตํ่า

3 OPERATION MODE
กดปุ่ ม MODE จะสามารถตัง้ใหเ้ครือ่งปรบัอากาศ
ทาํงานได ้2 ระบบ คอื FAN, COOL
FAN MODE
เมือ่อยูใ่นระบบนี้เครือ่งจะทาํงานเป็นพดัลมเท่านัน้
โดยที ่LED ของชุดหน้าจอ จะแสดงสถานะ FAN
ขณะนี้ปุ่ ม SLEEP และ         /         จะไมท่าํงาน
COOL MODE
LED ของชุดหน้าจอ จะแสดงสถานะ COOL เครือ่ง
จะทาํงานเป็นเครือ่งปรบัอากาศใหค้วามเยน็โดยที ่
คอมเพรสเซอรจ์ะเริม่ทาํงานเมือ่
อุณหภมูหิอ้ง > คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ +1°C

2 3
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คอมเพรสเซอรจ์ะหยุดทาํงานเมือ่
อุณหภมูหิอ้ง < คา่อุณหภมูทิีต่ ัง้
แต่ทัง้นี้จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีว่า่เมือ่หยดุ
ทาํงานแลว้คอมเพรสเซอรจ์ะทาํงานใหมไ่ดต้อ้ง
รอเวลา 3 นาท ี

4 TEMPERATURE SETTING
กดปุ่ ม         / เพือ่เพิม่ หรอืลด อุณหภมูโิดย
สามารถปรบัตัง้คา่ไดต้ัง้แต่ 18-30°C โดยที ่หน้าจอ
จะแสดงคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวใ้หท้ราบ

5 TURBO BUTTON
เมือ่กดปุ่ ม TURBO ไฟ LED ตาํแหน่ง TURBO บน
ชุดหน้าจอจะแสดง พดัลมจะทาํงานทีค่วามเรว็สงูสดุ
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม TURBO ซํ้าอกีครัง้
หรอื กดปุ่ ม 
เมือ่ยกเลกิ TURBO พดัลมจะกลบัมาทาํงานตาม
เรว็เดมิทีเ่คยตัง้ไว้

6 ECONO BUTTON
เมือ่เลอืกใชง้าน ECONO ไฟ LED ตาํแหน่ง
ECONO บนชุดหน้าจอจะแสดง และระบบควบคุม
จะทาํงานในระบบประหยดัพลงังาน โดยขณะที่

ทาํงานใน COOL MODE จะเป็นการตัง้อุณหภมูทิี่
25°C และพดัลมเป็น AUTO
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม ECONO ซํ้าอกีครัง้
ขณะทีอ่ยูใ่นการทาํงานแบบ ECONO จะไม-่
สามารถปรบัคา่อุณหภมูแิละความเรว็พดัลมได้

7 SLEEP BUTTON
เมือ่กดปุ่ ม SLEEP ไฟ LED ตาํแหน่ง SLEEP บน
ชุดหน้าจอจะแสดง
เมือ่เครือ่งอยูใ่นระบบใหค้วามเยน็ คา่อุณหภมูทิี่
ตัง้ไวจ้ะถูกปรบัขึน้ไป 1°C เมื่อครบ 1 ชัว่โมง 

หมายเหตุ :
การยกเลกิทาํไดโ้ดยกดปุ่ ม SLEEP ซํ้าอกีครัง้
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ขณะอยู่ในเงื่อนไข SLEEP และมกีารกดปุ่ มปรบั
อุณหภมู ิคา่อุณหภมูจิะถูกปรบัเพิม่ขึน้/ลดลง 1°C
จากคา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวห้ลงัสดุ
เมือ่ไฟฟ้าดบัหรอืมกีารปิดเครือ่งปรบัอากาศหรอื
มกีารเปลีย่นโหมดจะยกเลกิเงือ่นไข SLEEP 
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8 SWEEP BUTTON (optional)
เมือ่กดปุ่ ม SWEEP มอเตอรใ์บพดั SWEEP จะทาํงาน 
เมือ่กดซํ้า มอเตอรใ์บพดั SWEEP จะหยดุ

9
9 TIMER BUTTON

TIMER ON
สามารถตัง้เวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าไดโ้ดย
กดปุ่ ม TIMER ในขณะเครื่องปิด ไฟแสดงสถานะ
จะตดิทีต่าํแหน่ง TIMER
กดปุ่ ม         หรอื         เพือ่ตัง้เวลาเปิดเครือ่ง
ล่วงหน้าได ้1-15 ช.ม.
สามารถยกเลกิการตัง้คา่ได ้โดยการกดปุ่ ม
TIMER  อกีครัง้

TIMER OFF
สามารถตัง้เวลาปิดเครือ่งล่วงหน้าไดโ้ดย
กดปุ่ ม TIMER ในขณะเครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะ
จะตดิทีต่าํแหน่ง TIMER

กดปุ่ ม         หรอื         เพือ่ตัง้เวลาปิดเครือ่ง
ล่วงหน้าได ้1-15 ช.ม.
สามารถยกเลกิการตัง้คา่ได ้โดยการกดปุ่ ม
TIMER  อกีครัง้

TIMER LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TIMER 
จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาดหรอืลดัวงจรที่

ECONO LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง ECONO

TURBO LED
ไฟทีต่วัรบัสญัญาณรโีมทฯ ตาํแหน่ง TURBO

ไฟสญัญาณแสดงข้อผิดพลาด

จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิการขาดหรอืลดัวงจรที่

SENSOR ROOM

SENSOR FREEZE

จะตดิกระพรบิ เมื่อเกดิ FREEZE
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เมือ่ใชง้านเครือ่งปรบัอากาศไประยะหนึ่ง เครือ่งปรบัอากาศอาจจะทาํ

การพิจารณาตรวจสอบก่อนการเรียกช่าง
ใหต้รวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการเรยีกชา่งเพราะทา่นอาจสามารถ

ข้อบกพร่อง

เครื่องปรบัอากาศไมท่าํงาน

สาเหตุ

>ตรวจดสูายไฟวา่ขาดหรอืไมแ่ละดวูา่สวติชเ์บรก-

>ตรวจดไูฟฟ้าขดัขอ้งหรอืไม่
>ตรวจดวูา่รโีมทคอนโทรลตัง้เวลาถูกตอ้งหรอืไม่

เครื่องปรบัอากาศทาํงานแต่ >ตรวจดวูา่อุณหภมูทิีต่ ัง้ไวเ้หมาะสมหรอืไม่
เยน็น้อย >ตรวจดวูา่แสงแดดสอ่งเขา้มาในหอ้งหรอืไม่

>ตรวจดวูา่หน้าต่างหรอืประตเูปิดอยู่หรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่สิง่ใดไปขดัขวางชอ่งสง่ลมเยน็ของ
เครื่องทีอ่ยูด่า้นในและดา้นนอกหรอืไม่
>ตรวจสอบดวูา่มแีหล่งความรอ้นมากเกนิไปอยูใ่น

>ตรวจสอบดวูา่พดัลมระบายอากาศเปิดอยูห่รอืไม่
>ตรวจสอบแผ่นกรองอากาศ สกปรกหรอืไม่

ไอนํ้าหรอืหมอกควนัออกมา
จากเครื่องปรบัอากาศในขณะ
ทีเ่ครือ่งทาํงาน

>สาเหตุอาจเกดิจากความรอ้นภายในหอ้งทาํปฏ-ิ
กรยิากบัความเยน็ทีอ่อกมาจากเครือ่งปรบัอากาศ

ชุดรโีมทคอลโทรลไมท่าํงาน >แบตเตอรีห่มดอายกุารใชง้าน
>ใสแ่บตเตอรีถู่กตอ้งตามขัว้ทีก่าํหนดหรอืไม่

ดึงฟิ
ลเต

อร์อ
อก

ถอด
สกรู

แล้ว
ถอด

หน้า
กาก

ลมก
ลับอ

อก

ความเยน็ไดน้้อยลง จงึควรมกีารบาํรุงรกัษาดงันี้
ปิดเมนสวติชเ์พือ่ตดักระแสไฟฟ้าเขา้เครือ่ง
ถอดแผงกรองอากาศมาทาํความสะอาดดว้ยสบู่ หรอืผงซกัฟอก ลา้งดว้ยนํ้า
สะอาดผึง่แดดใหแ้หง้เดอืนละครัง้

ทาํความสะอาดแผงคอยลเ์ยน็ โดยใชฟ้องนํ้าชุบสบุ่เหลวไลใ้หท้ัว่คอยลแ์ลว้
ใชแ้ปรงลวดโลหะอ่อนปัดเบาๆ จนสะอาด

แกไ้ขได ้ถา้ภายหลงัจากทีไ่ดต้รวจสอบดแูลว้เครือ่งปรบัอากาศยงัทาํงานผดิ
ปกตกิรุณาหยุดการใชง้าน และปรกึษาตวัแทนจาํหน่ายของทา่น

เกอรเ์ปิดอยู่หรอืไม่

หอ้งหรอืไม่



บริษทั แคเรียร ์(ประเทศไทย) จาํกดั
1858/63-74 ชัน้ 14-15 

ถนนบางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา
เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260

Carrier Call Center
ศนูยบ์ริการลกูค้าแคเรียร์

โทร. 02-090-9900
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