
ENGLISH

ภาษาไทย

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use

Indoor unit
42TOVG010, 013, 016, 018-703

Outdoor unit
38TOVG010, 013, 016, 018-703

1118350208

OWNER’S MANUAL
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PRECAUTIONS FOR SAFETY

INDOOR UNIT DISPLAY1

1 Press  : Move the louver in 

the desired vertical direction.

2 Press   : Swing the air 

automatically and press again to stop.

3
For horizontal direction, adjust 

manually.

AIR FLOW DIRECTION3

Note:
● Do not move the louver manually by others.
● The louver may automation positioning by some operation mode.

Note:
● The provided Remote Controller is a wireless type, which also can be 

used as a wire. Please see “How to Connect The Remote Controller 

for Wired Operation”, located in installation instruction, in case of wired 

control is required. 
● In wire operation, remote controller will return to initial condition (PRESET, 

TIMER and CLOCK will return to initial condition) when user shutdown 

power supply of Air conditioner.

AUTOMATIC OPERATION5

To automatically select cooling or fan only operation

 1. Press MODE : Select A.

 2. Press : Set the desired temperature.

 3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED ,

MED+ , or HIGH .

REMOTE CONTROL4

PREPARATION BEFORE USE2

1 Infrared signal emitter

2 Start/Stop button ( )

3 Mode select button ( )

4 Temperature button ( )

5 Fan speed button ( )

6 Swing louver button ( )

7 Set louver button ( )

8 On timer button ( )

9 Off timer button ( )

! ECO Sleep button ( )

" Setup button ( )

# Clear button ( )

$ Memory and Preset button ( )

% High power button ( )

& Economy button ( )

( Quiet button ( )

) Filter reset button ( )

~ Set clock button ( )

+ Check button ( )

, Reset button ( )

Preparing Filters
 1. Open the air inlet grille and remove the air fi lters.
 2. Attach the fi lters. (see detail in the accessory sheet).

Loading Batteries (when use wireless operation.)
 1. Remove the slide cover.
 2. Insert 2 new batteries (AAA type)

following the (+) and (–) positions.

Clock Setup

 1. Push  by tip of the pencil.
  If timer indication is fl ashing, go to the next step 2.

 2. Press  or  : adjust the time.

 3. Press : Set the time.

Remote Control Reset

 Push  by tip of the pencil or
 1. Remove the batteries.

 2. Press .
 3. Insert the batteries.

COOLING / FAN ONLY OPERATION

DRY OPERATION7

For dehumidifi cation, a moderate cooling performance is controlled automatically.

 1. Press MODE : Select Dry .

 2. Press : Set the desired temperature.

6

 1.  Press MODE : Select Cool  or Fan only .

 2.  Press : Set the desired temperature.

  Cooling: Min. 17°C, Fan Only: No temperature indication

 3. Press : Select AUTO, LOW , LOW+ , MED ,

MED+ , or HIGH .

Hi-POWER OPERATION

ECO OPERATION9

To automatically control room to save energy (except in DRY and FAN ONLY
mode)

 Press  : Start and stop the operation.

Note:  Cooling operation; the set temperature will increase automatically 1 

degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).

8

To automatically control room temperature and airfl ow for faster cooling 
operation (except in DRY and FAN ONLY mode)

 Press : Start and stop the operation.

DANGER

 ● Do not install, repair, open or remove the cover. It may expose you to 
dangerous voltages. Ask the dealer or the specialist to do this.

 ● Turning off the power supply will not prevent potential electric shock.
 ● The appliance shall be installed in accordance with national wiring 
regulation.

 ● Means for disconnection from the supply having a contact separation of 
at least 3 mm in all poles must be incorporated in the fi xed wiring.

WARNING

 ● Do not expose your body directly to cool air for a long time.
 ● Do not insert your fi nger or any article into the air inlet/outlet.
 ● When an abnormality (burning smell, etc.) occurs, stop the air 
conditioner and disconnect the power supply or turn off the breaker.

 ● This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible 
for their safety.

 ● Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.

 ● Do not use any refrigerant different from the one specifi ed (R410A) for 
complement or replacement. Otherwise, abnormally high pressure may 
be generated in the refrigeration cycle, which may result in a failure or 
explosion of the product or an injury to your body.

CAUTION

 ● Do not wash the unit with water. It may cause an electric shock.
 ● Do not use this air conditioner for other purposes such as preserving 
food, breeding animal, etc.

 ● Do not step or put anything on the indoor/outdoor unit. It may cause an 
injury or damage the unit.

 ● Do not touch aluminium fi n because it may cause an injury.
 ● Before cleaning the unit, turn off the main switch or the circuit breaker.
 ● When the unit won’t be used for a long time, turn off the main switch or 
the circuit breaker.

 ● It is recommended that maintenance be performed by a specialist when 
the unit has been operated for a long time.

 ● The manufacturer shall not assume any liability for the damage caused 
by not observing the description of this manual.

1 TIMER (White)

2 OPERATION (White)
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TEMPORARY OPERATION

TIMER OPERATION11

Daily timer allows the user to set both the ON & OFF timers and will be 

activated on a daily basis.

 Setting Daily Timer

Setting the ON Timer Setting the OFF Timer

1 Press : Set the desired 

ON timer.

Press : Set the desired 

OFF timer.

2 Press : Set the timer. Press : Set the timer.

3 Press : Cancel the timer. Press : Cancel the timer.

● During the daily timer is activating, both arrows ( , ) are indicated.
Note:

● Keep the remote control in accessible transmission to the indoor unit; 

otherwise, the time lag of up to 15 minutes will occur.
● The setting will be saved for the next same operation.

1
Press : Set the ON timer.

3 Press .

2 Press : Set the OFF timer. 4 Press  button during 

the (  or ) mark fl ashing.

Set the timer when the air conditioner is operating.

10

In case of the misplaced or discharged remote control
● Pressing the RESET button, the unit can start or 

stop without using the remote control. 
● Operation mode is set on AUTOMATIC operation, 

preset temperature is 24°C and fan operation is 

automatic speed.

PRESET OPERATION

AUTO RESTART OPERATION

To operate at super low fan speed for quiet operation (except in DRY mode)

 Press : Start and stop the operation.

Note:  Under certain conditions, QUIET operation may not provide adequate 

cooling due to low sound features.

For ECO sleep automatically control air fl ow and automatically turn OFF.

 Press : Select 1, 3, 5 or 9 hrs for OFF timer operation.

Note: The cooling operation, the set temperature will increase automatically 

1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).

ECO SLEEP OPERATION15

 Firstly, turn off the circuit breaker.

Indoor Unit and Remote Control
● Clean the indoor unit and the remote control with a wet cloth when needed.
● No benzine, thinner, polishing powder or chemically-treated duster.

Air fi lters
Clean every 2 weeks.

1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air fi lter.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air fi lters and close the air inlet grille.

MAINTENANCE16

QUIET OPERATION14

13

To automatically restart the air conditioner after the power failure (Power of 
the unit must be on.)

Setting
 1. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to set 

the operation. (3 beep sound and OPERATION lamp blink 5 time/sec for 
5 seconds)

 2. Press and hold the RESET button on the indoor unit for 3 seconds to 
cancel the operation. (3 beep sound but OPERATION lamp does not 
blink)
● In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION 

does not activate.

12

Set your preferred operation for future use. The setting will be memorized by 
the unit for future operation (except airfl ow direction).
 1. Select your preferred operation.

 2. Press and hold  for 3 seconds to memorize the setting.
The P mark displays.

 3. Press : Operate the preset operation.

The unit does not operate. Cooling is abnormally low.

● The power main switch is 

turned off. 
● The circuit breaker is 

activated to cut off the power 

supply. 
● Stoppage of electric current. 
● ON timer is set.

● The filters are blocked with dust. 
● The temperature has been set 

improperly. 
● The windows or doors are opened. 
● The air inlet or outlet of the outdoor unit 

is blocked. 
● The fan speed is too low. 
● The operation mode is FAN or DRY.

TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)19

REMOTE CONTROL A-B SELECTION20

To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air 

conditioners are installed nearly.

Remote Control B Setup.
 1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
 2. Point the remote control at the indoor unit.

 3. Push and hold  button on the Remote Control by the tip of the 
pencil. “00” will be shown on the display.

 4. Press MODE  during pushing . “B” will show on the display and 
“00” will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote 
Control B is memorized.

Note: 1. Repeat above step to reset Remote Control to be A.

 2. Remote Control A has not “A” display.

 3. Default setting of Remote Control from factory is A.

OPERATION AND PERFORMANCE18

 1. Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated 
for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON. 

 2. Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is 
normal because the cracking sound may be caused by expansion/
contraction of plastic.

Air conditioner operating conditions

Temp.

Operation

Outdoor Temperature Room Temperature

Cooling -10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Dry -10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

1 2

SELF CLEANING OPERATION 

(COOL AND DRY OPERATION ONLY)
17

To protect bad smell caused by the humidity in the indoor unit.

 1. If the  button is pressed once during “Cool” or “Dry” mode, 
the fan will continue to run for other 30 minutes, then it will turn off 
automatically. This will reduce the moisture in the indoor unit.

 2. To stop the unit immediately, press the  more 2 times within 
30 seconds.
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หมายหต:ุ

� รีมทคอนทรลทีไตรียมมาพรอมกับครืไองปรับอากาศนีๅปนบบไรสายซึไงสามารถ
ปรับปลีไยน฿หปนบบ฿ชสายควบคุมครืไองปรับอากาศได ดยหากตองการปรับปลีไยน 

ปนบบ฿ชสายควบคุมสามารถดูวิธีการละขัๅนตอนได฿นหัวขอ “วิธีการชืไอมตอ 

รีมทคอนทรลสําหรับการ฿ชงานผานสาย” ของคูมือการติดตัๅง
� ฿นการ฿ชงานผานสายนัๅนรีมทคอนทรลจะกลับสูคาริไมตน (การตัๅงคาความจํา, 

การตัๅงวลาปดละปดครืไองลวงหนารวมถึงนาฬกาจะกลับสูคาริไมตน) มืไอผู฿ชงาน 

ตัดหลงจายไฟของครืไองปรับอากาศ

ระบบอัตนมัติ5

ลือกระบบการทํางานดยอัตนมัติระหวางการทําความยใน หรือพัดลมอยางดียว
1. กดปุม MODE : ลือก A

2. กดปุม : ตัๅงอุณหภูมิทีไตองการ
3. กดปุม : ลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , หรือ 

HIGH .

การทํางานของรีมทคอนทรล4

1ตัวสงสัญญาณอินฟรารด
2ปุมปด/ปด ( )

3ปุมลือกการทํางาน ( )

4ปุมปรับอุณหภูม ิ( )

5ปุมความรใวพัดลม ( )

6ปุมสายบานกลใด ( )

7ปุมตัๅงบานกลใด ( )

8ปุมตัๅงวลาปด ( )

9ปุมตัๅงวลาปด ( )

!ปุมตัๅงวลาขณะหลับ ( )

"ปุมตัๅงคา ( )

#ปุมยกลิก ( )

$ปุมตัๅงความจําละตัๅงครืไองลวงหนา ( )

%ปุมไฮพาวอร ( )

&ปุมทํางานบบประหยัด ( )

(ปุมควบคุมสียง ( )

)ปุมตัๅงคากรองอากาศ฿หม ( )

~ปุมตัๅงนาิกา฿หม ( )

+ปุมตรวจสอบ ( )

,ปุม Reset ( )

ระบบทําความยใน / พัดลมอยางดียว

ระบบลดความชืๅน7

฿นการลดความชืๅน จะมีการควบคุมสมรรถนะ฿นการทําความยในดยอัตนมัติ

1. กดปุม MODE : ลือกระบบลดความชืๅน 

2. กดปุม : ตัๅงอุณหภูมิทีไตองการ

6

1.  กดปุม MODE : ลือกความยใน  หรือพัดลมอยางดียว 

2.  กดปุม : ตัๅงอุณหภูมิทีไตองการ
 อุณหภูมิตํไาสุด฿นระบบทําความยใน: 17°C ระบบพัดลมอยางดียว: ไมมีการสดงอุณหภูมิ

3. กดปุม : ลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , หรือ 

HIGH 

ระบบเฮพาวอร

ระบบประหยัดพลังงาน9

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองดยอัตนมัติพืไอประหยัดพลังงาน (ยกวน฿น ระบบ DRY 

ละ FAN ONLY)

 กดปุม : ริไมละหยุดการทํางาน
หมายหต:ุ ฿นระบบทําความยใน อุณหภูมิทีไตัๅงจะพิไมขึๅนดยอัตนมัต ิ1 องศา/

1-2 ชัไวมง (พิไมสูงสุด 2 องศา)

8

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองดยอัตนมัติพืไอ฿หกระสลมพัดยในละรงขึๅน 

(ยกวน฿น ระบบ DRY ละ FAN ONLY)

กดปุม : ริไมละหยุดการทํางาน

จอสดงตัวครืไองภาย฿น1

ขอควรระวังพืไอความปลอดภัย

อันตราย

� หามประกอบ, ซอมซม, ปด หรือถอดฝาครอบ อาจทํา฿หไดรับอันตรายจากรงคลืไอน 

ไฟฟาสูง กรุณาติดตอตัวทนจําหนายหรือผูชํานาญงาน฿นการประกอบการดังกลาว
� การปดครืไองปรับอากาศไมไดปนการปองกันไฟฟาชใอตซึไงอาจกิดขึๅนได
� ควรติดตัๅงครืไองปรับอากาศตามขอกําหนดการดินสายไฟ
� วิธีการตัดกระสไฟจากตัวจายไฟหลักทีไมีระยะหางหนาสัมผัสของขัๅวตอทุกขัๅวอยางนอย 

3 มม. ตอง฿ชรวม฿นการดินสายบบตายตัว

คําตือน

� อยา฿หรางกายรับลมยในดยตรงจากครืไองปรับอากาศปนวลานาน
� หามหยนิๅวมือหรือวัตถุ฿ดโ ขาไป฿นชองลมขาหรือชองลมออก
� มืไอมีสิไงผิดปกต ิ(ชน กลิไนไหม ปนตน) กิดขึๅน ปดครืไองปรับอากาศละถอดปลๆักออก
จากตาสียบ หรือปดครืไองตัดกระสไฟฟา

� ครืไองนีๅไมหมาะสําหรับการ฿ชงานดยผูทุพพลภาพ (รวมถึงดใก), ผูทีไมีปญหาดาน
ประสาท การรับรูหรือดานสุขภาพจิต รวมถึงผูทีไขาดประสบการณหรือความรู฿นการ฿ชงาน 

หากปราศจากผูทําหนาทีไนะนําการ฿ชงานครืไองละดูลความปลอดภัย฿ห
� ควรดูลไม฿หดใกลนครืไอง
� หาม฿ชสารทําความยใน฿ดโ ทีไตกตางไปจากทีไระบุไว฿ห (R410A) สําหรับการติม หรือ
การปลีไยน มิฉะนัๅน อาจมีรงดันสูงผิดปกติพรกระจายขาสูวงจรการทําความยใน ซึไง
ทํา฿หผลิตภัณฑนีๅทํางานผิดปกต ิหรือกิดการระบิด หรืออาจทํา฿หทานไดรับบาดจใบได

ขอควรระวัง

� อยาลางครืไองปรับอากาศดวยนํๅา พราะอาจทํา฿หไฟฟาชใอต
� หาม฿ชครืไองปรับอากาศนีๅผิดวัตถุประสงคชน นําไป฿ชปนทีไกใบอาหารหรือสัตว
� หามยืนหรือวางสิไงของไวบนตัวครืไองภายนอก/ตัวครืไองภาย฿น พราะอาจทํา฿หกิดความ
สียหายตอครืไองปรับอากาศได

� หามสัมผัสสวนดูดอากาศขาหรือสวนทีไปนครีบอะลูมินียม พราะอาจทํา฿หไดรับบาดจใบ
� กอนทําความสะอาด จะตองปดครืไองปรับอากาศละตัดกระสไฟฟา
� หากจะไม฿ชครืไองปรับอากาศปนวลานาน ฿หปดสวิตชหลักหรือครืไองตัดกระสไฟฟา
� มืไอ฿ชงานครืไองปรับอากาศปนวลานาน จะตองทําการซอมบํารุงครืไองดยผูชีไยวชาญ
� ผูผลิตจะไมรับประกันความสียหาย฿ดโ อันกิดจากการละลยตอคํานะนํา฿นคูมือลมนีๅ

1 ไฟสดง TIMER (สีขาว)
2 ไฟสดง OPERATION (สีขาว)

1 กดปุม : ปรับบานกลใด฿นทิศทาง
การไหลของอากาศ฿นนวตัๅงตามตองการ

2 กดปุม   : สายลมดยอัตนมัติ
ละกดปุมนีๅ อีกครัๅงพืไอหยุดการทํางาน

3 สําหรับบานกลใด฿นนวนอน ฿ห฿ชมือปรับ

ทิศทางการเหลของอากาศ3

หมายหต:ุ

� อยาปรับบานกลใดดวยมืออง
� บานกลใดอาจปรับตําหนงอง฿นบางหมดการทํางาน

การตรียมการกอน฿ชงาน2

การตรียมผนกรอง
1. ปดชองลมขา ลวถอดผนกรองอากาศออก
2. ประกอบผนกรอง (ดูรายละอียดทีไคูมือการติดตัๅง)

การ฿สบตตอรีไ (มืไอ฿ชงานบบเรสาย)

1. ถอดฝาครอบบบลืไอนออก
2. ฿สบตตอรีไ฿หม 2 กอน (ขนาด AAA) 

฿หถูกขัๅวทัๅงขัๅวบวก (+) ละขัๅวลบ (-)

การตัๅงนาิกา
1. ฿ชปลายดินสอกด  หากไฟสดงการตัๅงวลากะพริบ ไปยังขัๅนตอนทีไ 2 

2. กด  หรือ  : ปรับวลา

3. กด : ตัๅงวลา
การรีซใตรีมทคอนทรล
กดปุม  ดย฿ชปลายดินสอหรือ

1. ถอดบตตอรีไ
2. กด 

3. ฿สบตตอรีไ
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ระบบทํางานชัไวคราว

ระบบตัๅงวลา11

ตัๅงวลาทีไจะ฿หครืไองปรับอากาศทํางาน

การตัๅงวลาปด การตัๅงวลาปด

1 กดปุม :  ตัๅงวลาปดทีไตองการ กดปุม :  ตัๅงวลาปดทีไตองการ

2 กดปุม : ตัๅงวลาทีไตองการ กดปุม : ตัๅงวลาทีไตองการ

3 กดปุม : ยกลิกการตัๅงวลา กดปุม : ยกลิกการตัๅงวลา

การตัๅงวลารายวันชวย฿หทานสามารถตัๅงวลาปดละปดเดสําหรับทุกวัน
การตัๅงวลาบบทุกวัน

1 กดปุม : ตัๅงวลาปด (ON) 3 กดปุม 

2 กดปุม : ตัๅงวลาปด (OFF) 4 กดปุม  ขณะทีไลูกศร 
(  หรือ ) กะพริบ

� ขณะทีไระบบการตัๅงวลาทุกวันทํางาน ลูกศรทัๅงสองตัว ( , ) จะปรากฏบนจอสดงบน
รีมทคอนทรล

หมายหต:ุ

� กใบรีมทคอนทรลไว฿นทีไทีไสามารถสงสัญญาณไปยังตัวครืไองภาย฿นได มิฉะนัๅนอาจ
กิดการยืดวลาออกไปถึง 15 นาที

� การตัๅงวลาจะถูกบันทึกไวพืไอ฿ชงาน฿นสภาวะดียวกัน฿นครัๅงตอไป

10

฿นกรณีทีไวางรีมทคอนทรลผิดทีไหรือบตตอรีไหมด
� กดปุม RESET พืไอปดหรือปดครืไองปรับอากาศ ดยไม

ตอง฿ชรีมทคอนทรล
� หมดการทํางานตัๅงไวทีไระบบ AUTOMATIC อุณหภูมิทีไ

ตัๅงลวงหนาอยูทีไ 24°C สวนพัดลมจะทํางานทีไความรใว
อัตนมัติ

การตัๅงลวงหนา

ระบบริไมทํางานอัตนมัติ

ครืไองจะทํางานดวยพัดลมความรใวตํไามากพืไอ฿หกิดสียงนอยทีไสุด (ไมสามารถ฿ชได฿น
ระบบลดความชืๅน)

กดปุม : ริไมละหยุดการทํางาน
หมายหต:ุ ฿นสภาพบางอยาง ระบบ QUIET อาจไมสามารถทําความยในไดนืไองจาก

ฟงกชัไนสียงบา

พืไอการนอนหลับทีไสบาย ระบบนีๅจะควบคุมกระสลมดยอัตนมัติละปดระบบองอัตนมัติ

 กดปุม : ลือก 1, 3, 5 หรือ 9 ชัไวมงสําหรับการตัๅงวลาปด
หมายหต:ุ ฿นระบบทําความยใน อุณหภูมิทีไตัๅงจะพิไมขึๅนดยอัตนมัต ิ1 องศา/

1-2 ชัไวมง (พิไมสูงสุด 2 องศา)

ระบบหลับสบาย15

 ปดครืไองตัดกระสไฟฟาปนอันดับรก

ตัวครืไองภาย฿นละรีมทคอนทรล
� ทําความสะอาดตัวครืไองภาย฿นละรีมทคอนทรลดวยผาชุบนํๅาหมาดโ
� หาม฿ชนํๅามันบนซิน, ทินนอร, ผงขัดงา หรือนํๅายากําจัดฝุนทีไปนสารคมี

ผนกรองอากาศ
ทําความสะอาดผนกรองทุกโ 2 สัปดาห

1. ปดหนากากดานหนา (ชองลมขา)
2. ถอดผนกรองอากาศออก
3. ดูดฝุนหรือลางผนกรองดวยนํๅา ละปลอยทิๅงไว฿หหง
4. ประกอบผนกรองอากาศขาทีไละปดหนากากดานหนา

การบํารุงรักษา16

ระบบการทํางานบบสียงงียบ14

13

฿ชสําหรับริไมการทํางานของครืไองปรับอากาศดยอัตนมัติหลังไฟดับ (ครืไองปรับอากาศ
ตองปดอยู)
การตัๅงคา

1. กดปุม RESET บนตัวครืไองภาย฿นคางไว 3 วินาทีพืไอตัๅงการทํางาน (จะไดยิน
สียงบิๆบ 3 ครัๅงจากนัๅนไฟ OPERATION จะกะพริบ 5 ครัๅง/วินาทีปนวลา 5 วินาท)ี

2. กดปุม RESET บนตัวครืไองภาย฿นคางไว 3 วินาทีพืไอยกลิกการทํางาน (จะไดยิน
สียงบิๆบ 3 ครัๅงละไฟไมกะพริบ)

� ฿นกรณีทีไมีการตัๅงวลาปด (ON) หรือการตัๅงวลาปด (OFF) ระบบนีๅจะไมทํางาน

12

ตัๅงระบบการทํางานทีไตองการพืไอการทํางาน฿นครัๅงตอไป ครืไองจะบันทึกการตัๅงคาไวพืไอ
การทํางาน฿นครัๅงตอไป (ยกวนทิศทางการไหลของอากาศ)

1. ลือกระบบการทํางานทีไตองการ

2. กดปุม  คางไว 3 วินาที พืไอบันทึกคาปรับตัๅง 
ครืไองหมาย P จะปรากฏ

3. กดปุม : ระบบทีไตัๅงไวริไมทํางาน ตัวครืไองเมทํางาน การทําความยในมีประสิทธิภาพตํไา
� สวิตชหลักปดอยู
� ครืไองตัดกระสไฟฟาทํางานพืไอตัด
การจายไฟ

� ไฟตก
� ตัๅงวลาปด (ON)

� ผนกรองตใมไปดวยฝุน
� ตัๅงอุณหภูมิไมถูกตอง
� หนาตางหรือประตูปดอยู
� ชองลมขาหรือชองลมออกของตัวครืไอง
ภายนอกถูกกีดขวาง

� ความรใวพัดลมตํไากินไป
� ครืไองปรับอากาศอยู฿นระบบ FAN หรือ DRY

การกเขปญหา (จุดทีไตองตรวจสอบ)19

การลือกรีมทคอนทรล A-B20

สําหรับยกการ฿ชรีมทคอนทรลควบคุมการทํางานครืไองปรับอากาศตละตัว ฿นกรณีทีไติด
ครืไองปรับอากาศสองครืไอง฿กลกัน
การตัๅงคารีมทคอนทรล B

1. กดปุม RESET บนตัวครืไองภาย฿นพืไอปดครืไองปรับอากาศ
2. ชีๅรีมทคอนทรลไปทีไตัวครืไองภาย฿น
3. กดปุม  บนรีมทคอนทรลคางไวดย฿ชปลายดินสอ “00” จะสดงขึๅนบนจอ

รีมทคอนทรล
4. กดปุม MODE  ฿นขณะทีไกดปุม  คางไวอยู สัญลักษณ “B” จะสดงขึๅนบนหนา

จอละขอความ “00” จะหายไป ละครืไองปรับอากาศจะปดการทํางานพรอมทัๅงบันทึก
รีมทคอนทรล B ไว฿นหนวยความจํา

หมายหต:ุ 1. ทําตามขัๅนตอนดานบนพืไอตัๅงคารีมทคอนทรลปนรีมทคอนทรล A

 2. รีมทคอนทรล A จะไมสดง “A” ขึๅนบนจอ
 3. คาตัๅงจากรงงานสําหรับรีมทคอนทรลคือ A

การทํางานละสมรรถนะ18

1. ระบบการคุมครองสามนาที: ปองกันตัวครืไองไม฿หทํางานปนวลา 3 นาที มืไอครืไอง 
ริไมทํางาน฿หมทันทีหรือมืไอปดครืไอง

2. สียงตกบาโ อาจกิดขึๅนขณะทํางาน ซึไงปนรืไองปกติพราะสียงดังกลาวอาจกิดขึๅน 

พราะการขยายตัว/หดตัวของพลาสติก
สภาวะการทํางานของครืไองปรับอากาศ

อุณหภูมิ
ระบบ อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิหอง

การทําความยใน -10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

การลดความชืๅน -10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

1 2

ระบบทําความสะอาดอัตนมัติ (สําหรับระบบ
ทําความยในละระบบลดความชืๅนทานัๅน)

17

ปองกันกลิไนหมในทีไกิดจากความอับชืๅน฿นตัวครืไองภาย฿น
1. หากกดปุม  หนึไงครัๅงขณะทีไอยู฿นระบบ “ทําความยใน” หรือ 

“ลดความชืๅน” พัดลมจะทํางานตอไปอีก 30 นาที ละจะหยุดองดยอัตนมัต ิ

ทํา฿หสามารถลดความชืๅน฿นตัวครืไองภาย฿นได
2. หากตองการหยุดการทํางานของระบบ กดปุม  มากกวา 2 ครัๅงภาย฿น 

30 วินาที
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