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ข้อควรระวัง 
การทําลายเครืองปรับอากาศเมือหมดอายุการใช้งาน 
ก่อนทิงเครืองปรับอากาศทีหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถนํากลบัไปใช้งานได้และปลอดภัยเพียงพอ เพือหลกีเลียง
อนัตรายทีจะเกิดขนึต่อเด็กโดยให้ถอดปลกัเครืองปรับอากาศออก 
เครืองปรับอากาศมีสารทําความเย็นบรรจอุยู่ภายในซงึต้องกําจดัด้วยวิธีการเฉพาะ และวสัดบุางชนิดทีประกอบอยู่ในเครืองปรับอากาศสามารถ
นํามารีไซเคิลได้ หากต้องการกําจดัให้ติดต่อหน่วยงานท้องถินเพือขอข้อมลูในการกําจดัอย่างเหมาะสม  
โปรดตรวจระบบท่อของเครืองปรับอากาศก่อนทิงเพือป้องกนัอนัตรายทีจะเกิดขนึระหว่างการเคลอืนย้าย เพือลดผลกระทบต่อสงิแวดล้อมควร
เลอืกวิธีการกําจดัทีเหมาะสมเพือป้องกนัมลพิษทีจะเกิดขนึ 
การทําลายบรรจภุัณฑ์ของเครืองปรับอากาศ 
วสัดทุีใช้ทําบรรจภุัณฑ์ของเครืองปรับอากาศใช้วัสดทุีไม่เป็นอนัตรายต่อสภาพแวดล้อม 
กลอ่งกระดาษแข็งสามารถตดัเป็นชินขนาดเล็กก่อนทิงหรือส่งให้ผู้ ให้บริการกําจดัขยะ ถงุพลาสติกและโฟมทีใช้สาํหรับบรรจภุัณฑ์ทําจากวัสดทุี
ไม่มีส่วนประกอบของ คลอโรฟลอูอโรคาร์บอน 
บรรจภุัณฑ์ของเครืองปรับอากาศสามารถนํากลบัมาใช้ได้หลงัจากได้รับการรีไซเคิลด้วยวิธีการทีเหมาะสม 
ท่านสามารถขอชือและทีอยู่ของหน่วยงานรับกําจัดขยะใกล้บ้านได้จากเจ้าหน้าทีท้องถินหรือตวัแทน. 
คําแนะนําด้านความปลอดภัยและคําเตือน 
ก่อนเริมใช้งานเครืองปรับอากาศควรอ่านข้อมูลในคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด โดยคู่มือการใช้งานประกอบด้วยข้อมลูสาํคญัเกียวกบัการใช้งาน 
การประกอบและการบํารุงรักษาเครืองปรับอากาศ 
ผู้ผลติไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีอาจเกิดขนึอนัเนืองมาจากไม่ปฏิบติัตามคําเตือนต่อไปนี 
 ห้ามใสอ่ปุกรณ์ทีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทํางาน หากมีข้อสงสยัให้ติดต่อตัวแทนจําหน่าย 
 การใช้งานของเครืองปรับอากาศต้องปฏิบติัตามคําแนะนําทีกําหนดไว้ในคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด 
 การติดตงัต้องดําเนินการโดยผู้ เชียวชาญ ห้ามติดตงัด้วยตนเอง 
 เพือความปลอดภัย ผู้ใช้งานจะต้องความเข้าใจพืนฐานเกียวกบัเครืองปรับอากาศอย่างถกูต้อง 
 ต้องถอดปลกัเครืองปรับอากาศก่อนทีจะเปิดฝาครอบทกุครัง โดยจบัทีปลกัให้แน่นและดึงออกในแนวตรงจากเต้าเสยีบ 
 การซ่อมจะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าทีจากศนูย์บริการหรือตัวแทนทีได้รับการแต่งตงั การซ่อมทีไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อ

ผู้ใช้เครืองปรับอากาศ 
 ห้ามทําให้ท่อทีบรรจุสารทําความเย็นอยู่ภายในได้รับความเสยีหาย เช่น การเจาะ บิด หรือ ขดูท่อ จะทําให้สารทําความเย็นรัวและเข้าตาทํา

ให้เกิดการบาดเจ็บได้ 
 ห้ามขดัขวางหรือใช้วสัดคุลมุตะแกรงระบายอากาศของเครืองปรับอากาศ ห้ามแหย่นิวมือหรือสิงอืนใด เข้าไปในช่องลมเข้า ช่องลมออกและ

บานสวิง 
 ผู้ปกครองต้องดแูลไม่ให้เด็กทีจะเลน่เครืองปรับอากาศ และไม่ควรให้เด็กนงับนเครืองภายนอก (outdoor unit) 
 เมือเปิดเครืองปรับอากาศ หน่วยควบคมุจะตรวจสอบการทํางานมอเตอร์ของบานสวิงก่อน หลงัจากนนัมอเตอร์พดัลมจึงจะเริมการทํางาน 
 ภายใต้โหมดทําความเย็น บานสวิงจะสวิงเพือกําหนดตําแหน่งเพือป้องกนัการเกิดเหงือ 
 ห้ามใช้เครืองปรับอากาศนีเพือวตัถปุระสงค์อืนนอกเหนือการทําความเย็น การลดความชืนและการระบายอากาศของห้องในทีพักอาศยั 
 วิธีการเดินสายไฟควรสอดคล้องกบัมาตรฐานการเดินสายไฟทีกําหนดในพืนทีนนัๆ 
 แบตเตอรีเมือหมดอายกุารใช้งานควรทิงอย่างเหมาะสม 
 กรณีทีฟิวส์แผงควบคมุ (PC Board) ขาด ให้เปลยีนด้วยฟิวส์ประเภท T3 ขนาด 15A/250VAC 
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คาํเตือนเพือความปลอดภัย 
คําเตือน 
 เบรกเกอร์ของเครืองปรับอากาศควรจะมีสวิทช์ทกุขวัและระยะห่างระหว่างสองขวัทีอยู่ติดกนัไม่ควรน้อยกว่า 3 มิลลเิมตร  
 ให้ใช้สายไฟทีเป็นลวดทองแดง และสายไฟจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทีกําหนด 
 แหลง่จ่ายไฟทีเชือมต่อกบั outdoor unit สายไฟทีใช้ต้องมีความปลอดภัยเพียงพอ  
อันตราย 
 ห้ามติดตงัเครืองปรับอากาศด้วยตนเอง 
 เครืองปรับอากาศนีมีไม่มีชินสว่นทีสามารถเปลยีนได้โดยผู้ใช้ เมือต้องการซ่อมให้ติดต่อศนูย์บริการหรือตวัแทนทีได้รับการแต่งตงัโดยบริษัท 
 เมือต้องการย้ายตําแหน่งเครืองปรับอากาศ ให้ติดต่อศนูย์บริการหรือตวัแทนทีได้รับการแต่งตงัโดยบริษัทเพือทําการเคลอืนย้ายและติดตงั 
 ห้ามแหย่นิวมือหรือวัตถอุืนใดผ่านเข้าไปในแผงกนัช่องลมออกและช่องลมเข้า 
 ห้ามเริมและหยดุการทํางานของเครืองปรับอากาศด้วยการเสียบหรือถอดปลกั 
 หากสายไฟได้รับความเสียหาย ต้องเปลยีนโดยศนูย์บริการหรือตัวแทนทีได้รับการแต่งตงัโดยบริษัท เพือหลกีเลยีงอนัตรายทีจะเกิดขึน 
 ในกรณีทีมีความผิดปกติเกิดขนึ (เช่น กลนิไหม้ ฯลฯ ) ให้หยดุการทํางานทนัที ปิดเบรกเกอร์ และแจ้งศนูย์บริการหรือตวัแทนบริษัท 
คําเตือน 
 ในระหว่างการใช้งานควรมีการระบายอากาศเป็นครังคราว 
 ห้ามไม่ให้อากาศเย็นไหลผ่านไปจดุทีมีเปลวไฟหรืออปุกรณ์ทีให้ความร้อน 
 ห้ามวางวตัถหุรือปีนขนึไปบนเครืองปรับอากาศ 
 ห้ามแขวนวตัถตุ่างๆ บนเครืองภายใน (indoor unit) 
 ห้ามวางกระถางดอกไม้หรือภาชนะบรรจนุําไว้บนเครืองปรับอากาศ 
 ห้ามไม่ให้เครืองปรับอากาศสมัผัสกบันําโดยตรง 
 ห้ามใช้งานเครืองปรับอากาศขณะมือเปียก 
 ห้ามดงึปลกัไฟขณะเครืองปรับอากาศทํางาน 
 ให้ปิดแหลง่จ่ายไฟเมือไม่ได้ใช้เครืองปรับอากาศเป็นระยะเวลานาน 
 ตรวจสอบสภาพขาตงัโดยสมําเสมอเพือป้องกนัความเสยีหาย 
 ห้ามวางสตัว์เลยีงหรือพืชในเส้นทางการไหลของอากาศ 
 ห้ามนํานําทิงจากเครืองปรับอากาศมาใช้สําหรับดืม 
 ห้ามดดัแปลงเครืองปรับอากาศเพือใช้ในการเก็บอาหาร พืชหรือสตัว์  และเป็นอปุกรณ์เพือใช้ในหน้าทีอืน 
 ห้ามอดัแรงดนัสงูเกินกว่าทีกําหนดเข้าระบบ 
 ห้ามใช้งานเครืองปรับอากาศโดยไม่ได้ติดตงัแผ่นกรองอากาศ 
 ห้ามขดัขวางหรือใช้วสัดคุลมุตะแกรงระบายอากาศช่องลมเข้าและบานสวิง ของเครืองปรับอากาศ  
 ห้ามวางอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใกล้เครืองปรับอากาศในระยะตํากว่า 1 เมตร 

 หลกีเลียงการติดตงัเครืองปรับอากาศทีอยู่ใกล้จดุทีมีเปลวไฟหรืออุปกรณ์ทีให้ความร้อน 
 ควรติดตงัเครืองปรับอากาศในตําแหน่งทีเด็กไม่สามารถเข้าถึงได้ 
 ห้ามใช้ก๊าซไวไฟใกล้กบัเครืองปรับอากาศ 

ให้อ่านข้อมูลต่อไปนีเพือการใช้งานทีถกูต้อง 
ข้อความด้านลา่งคือประเภทของคําเตือนเพือความปลอดภัย 

คําเตือน! หากไม่ปฏิบติัตามอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเป็นอนัตรายถงึชีวิต 
ข้อควรระวัง! หากไม่ปฏิบติัตามอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บหรือทําให้เครืองปรับอากาศเสยีหาย 
คําแนะนํา! ควรปฏิบติัตามเพือการใช้งานทีถูกต้อง 

ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งานเพือให้สามารถตรวจสอบได้เมือต้องการและหากมีการเคลอืนย้ายเครืองปรับอากาศนีให้แก่ผู้ใช้งานอืนควรสง่มอบ
คู่มือการใช้งานแก่ผู้ใช้งานใหม่ด้วย 
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ข้อควรระวังเพือความปลอดภัย 

คําเตือน 
 หากพบสงิผิดปกติให้ปิดแหลง่จ่ายไฟทันทีและแจ้ง 
ตวัแทนจําหน่ายหรือศนูย์บริการโดยทนัที 

หากยงัใช้งานต่ออาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตและทําให้เกิด 
       ไหม้ได้ 

 
 ควรตรวจสอบเครืองปรับอากาศโดยสมําเสมอว่ามีสว่นใด 
ได้รับความเสยีหายหรือไม่ 

หากพบความเสยีหายแต่ไม่ทําการซ่อมอาจทําให้ได้รับ 
        บาดเจ็บได้ 

 
 ควรติดตงัตวัตัดวงจรเมือมีกระแสไฟฟ้ารัว 

หากไม่ติดตงัอาจทําให้ไฟฟ้าดดูได้ 
 ห้ามติดตงัเครืองปรับอากาศบริเวณทีมีสารไวไฟเนืองจาก 
อาจทําให้เป็นสาเหตใุห้เกิดไฟไหม้ได้ 
 การติดตงัควรดําเนินการโดยตวัแทนจําหน่าย 

หากติดตงัไม่ถกูต้องอาจทําให้ไฟฟ้าช็อต นํารัวหรือเกิดไฟ 
       ไหม้ได้ 

 การเคลอืนย้ายและติดตงัใหม่ควรดําเนินการโดยตวัแทน 
จําหน่าย 

หากติดตงัไม่ถกูต้องอาจทําให้ไฟฟ้าช็อต นํารัวหรือเกิดไฟ 
       ไหม้ได้ 

 ควรติดตงัสายดิน 
การติดตงัสายดินไม่ถกูต้องอาจเป็นสาเหตใุห้เกิด 

        ไฟฟ้าช็อตได้ 
 

 ห้ามถอดฝาครองพดัลมชดุ outdoor ออกโดยเด็ดขาด 

 
 การซ่อมหรือบํารุงรักษาต้องดําเนินการโดยตัวแทน 
จําหน่ายหรือศนูย์บริการเท่านนั 

การซ่อมบํารุงรักษาทีไม่ถูกต้องอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต  
       นํารัว หรือไฟไหม้ได้ 

 
 ห้ามนงัหรือยืนบน Outdoor Unit การยืนหรือนงับน  
Outdoor unit อาจตกหรือได้รับบาดเจ็บได้ 

 
 ห้ามใช้งานเครืองปรับอากาศขณะมือเปียก เนืองจากอาจ 
ทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ 

 
 ควรใช้ฟิวส์ให้ถกูประเภทห้ามใช้วสัดอุืนแทนฟิวส์ซงึอาจ 
ทําให้เกิดไฟไหม้ได้ 

 
 ควรใช้ท่อจ่าย(ท่อของเหลว)ให้ถูกขนาดตามทีกําหนดเพือ 
ประสทิธิภาพทีดีและป้องกนัแก๊สรัว 

 
 
 
 
 



YHFFZC025BBEFGX

 Part Name Quantity

Screw nut(φ9.52) 1

Flat pad(M8ชบุสีขาว) 8

Insulation pipe(PE150*R30*R21) 1

Insulation 

pipe(PE150*R22.5*R13.5 Liquid 

pipe)

1

Cable tide(4.8*180*1.5) 4

Screw หัวกระดุม (4*16โครเมียม) 4

Screw (4*12โครเมียม) 2

Screw nut 1

Under Rubber 4

โครเมียม (4*12 PBTสแตนเลส) 2

Insulation pipe 1

Users manual 1

อุปกรณควบคมุสาย 1

อุปกรณควบคมุสาย Wire harness 1

Supercool Pipe Group 1

อุปกรณเสริม

 Part Name Quantity

Cable tide 4

Insulation 

pipe(PE150*R22.5*R13.5 Liquid 

pipe)

1

Insulation pipe(PE150*R30*R21) 1

Flat pad(M8ชบุสีขาว) 8

Screw nut(φ9.52) 1

Screw หัวกระดุม (4*16โครเมียม) 4

Screw (4*12โครเมียม) 2

Screw nut 1

Under Rubber 4

Screw(4*12 PBTสแตนเลส) 2

Screw(4*20โครเมียม) 2

Flat pad 4

Insulation pipe 1

Supercool Pipe Group 1

Users manual 1

อุปกรณควบคุมสาย 1

อุปกรณควบคุมสาย Wire harness 1

YHFFZC025BBEFGX  YHFFZC030BBEFGX  

YHFFZC036BBEFGX   YHFFZC036BBNFGX  

YHFFZC040BBEFGX   YHFFZC040BBNFGX

6 
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ชนิส่วนและการใช้งาน 
Indoor Unit 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
(1)  แผงควบคุมการทํางาน 
(2) สวิทช์ฉกุเฉิน 
(3) สญัญาณไฟเข้า 
(4) สญัญาณแสดงการทํางาน 
(5) สญัญาณไฟตวัจบัเวลา 
(6) สญัญาณไฟคอมเพรสเซอร์ 
(7) ตวัรับสญัญาณจากรีโมท 
(8) แผงหน้า 
(9) ตวัถงัเครืองด้านหน้า 

หมายเหตุ 
สาํหรับรุ่นรีโมทมีสาย การแสดงสถานะการทํางานจะทําโดยผ่านสายสายรีโมทแทนตวัรับสญัญาณ หากปรับตงัโหมดตงัเวลา สญัญาณไฟ (5) 
บนแผงควบคมุจะไม่ติด 
 
Outdoor Unit 

 

                         
 
                          



8 
 

 
การทาํความสะอาดและบาํรุงรักษา 
การทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 
1. ดงึแผ่นกรองอากาศขนึหลงัจากนนัให้ถอดจากแผงกนัด้านลมกลบั 
2. ทําความสะอาดแผ่นกรองโดยใช้เครืองดดูฝุ่ นหรือล้างสงิสกปรกออกจากแผ่นกรอง  

หลงัจากล้างทําความสะอาดควรปลอ่ยให้แห้งในพืนทีทีไม่มีแสงแดดสอ่งถงึโดยตรง 
3. ประกอบแผ่นกรองอากาศกลบัเข้าตําแหน่งเดิม 
การบํารุงรักษาชุด Indoor Unit 
 เมือใช้งานเป็นเวลานาน อาจมีสงิสกปรกสะสมอยู่ภายในซงึอาจทําให้ประสทิธิภาพการทํางานลดลง ควรทําความสะอาดโดย 

สมําเสมอ 
ในกรณีทีต้องดําเนินการด้วยตนเอง ให้ขอคําแนะนําจากศูนย์บริการ 

 ในการทําความสะอาดห้ามใช้นําร้อนเกิด 40 องศา สารทําความสะอาดทีมีฤทธิ รุนแรง หรือสารระเหยเช่นเบนซิน หรือทินเนอร์ 
 ห้ามฉีดสเปรย์ยาฆ่าแมลง หรือสเปรย์ใส่ผม เข้าสูเ่ครืองปรับอากาศ 
 หากไม่ได้ใช้งานเครืองปรับอากาศมากกว่า 1 เดือนในการใช้งานครังแรกให้เปิดเครืองให้พดัลมทํางานติดต่อกนัอย่างน้อยครึงวนั 
การแก้ไขปัญหาเบืองต้น 
ลกัษณะดังต่อไปนีถือเป็นการทํางานตามปกติของเครืองปรับอากาศ 
มีเสยีงคล้ายเสียงนําไหลในท่อ  ระหว่างการทํางานหรือหยดุการทํางาน อาจมีเสยีงจากการไหลของสารทําความ

เย็นในระบบ 
เสยีงพลาสติกลนั ระหว่างการทํางานอาจได้ยินเสยีงลกัษณะน ีเนืองมาจากขยายตวัหรือหดของ

วสัดซุึงเกิดจากจากการเปลียนแปลงของอณุหภูมิ 
มีกลนิ เกิดจากการดดูอากาศจากแหลง่ทีมีกลนิผ่านเข้าสูเ่ครืองปรับอากาศ เช่น กลนิ

ของบหุรีหรือสทีีใช้ในเฟอร์นิเจอร์ 
มีควนัสขีาวหรือไอนําออกมาจากเครืองภายใน 
(indoor unit) 

เมือเครืองปรับอากาศถกูใช้งานในสถานทีมีควนัหรือไอนําหนาแน่น เช่น 
ร้านอาหาร  ร้านทําผม เหตกุารณ์นีอาจเกิดขนึได้ 

เมืออยู่ในโหมดทําความเย็นแล้วเปลยีนเป็นเป่าลม
ออก 

เพือป้องกนัไม่ให้เกิดนําแข็งสะสมในชดุคอยล์เย็น ระบบจะเปลียนระบบการ
ทํางานโดยเป่าลมออกผ่านคอยล์เย็นในช่วงระยะเวลาหนงึก่อนจะกลบัมาทํางาน
ในโหมดทําความเย็นปกติ 

เครืองปรับอากาศไม่ทํางานทนัทีหลงัจากหยดุการ
ทํางาน  

หลงัจากหยดุการทํางานต้องรออย่างน้อย 3 นาที จงึจะ
สามารถเปิดกลบัมาทํางานใหม่ได้เพือป้องกนัวงจรไฟฟ้า
ได้รับความเสยีหาย 

กรุณารอ 3 นาที 
จะไม่มีลมออกหรือไม่สามารถปรับระดบัเร็วลมได้ใน
โหมดอากาศแห้ง (Dry mode) 

ความเร็วของพดัลมจะลดลงโดยอตัโนมติัและถ้าอุณหภูมิห้องตําเกินมากและอยู่
ในโหมดอากาศแห้ง (dry mode) 

ในโหมดความร้อนมีนําหรือไอนํา 
ออกมาจากชดุ Outdoor Unit 

สามารถเกิดขนึได้เมืออยู่ในระหว่างการละลายนําแข็ง 

ในโหมดความร้อนพดัลมชุด Indoor ไม่หยดุการ
ทํางานเมือเครืองปรับอากาศหยดุการทํางาน 

หลงัจากปิดเครืองพดัลมจะทํางานต่อระยะหนึงจนกว่าชดุ Indoor จะมีอณุหภูมิ
ลดลง 
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ข้อควรตรวจสอบก่อนแจ้งศูนย์บริการ 
เครืองปรับอากาศไม่ทํางาน 

ตรวจสอบสวิทช์ว่าเปิดอยู่หรือไม่ 
 
 
 
 
หากสวิทช์อยู่ในตําแหน่งปิดให้เปิด 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าขดัข้องหรือไม่ 

 

ตรวจสอบตัวตดัวงจรไฟทํางานหรือไม่ 
 
หากพบว่าตัวตดัวงจรไฟทํางานให้ถอดปลกั
และรีบแจ้งศนูย์บริการ 

เย็นน้อย 
ปรับอณุหภูมิในตําแหน่งทีเมาะสมหรือไม่ 

 

แผ่นกรองอากาศสกปรกหรือมีฝุ่ นเกาะ 

 

ตรวจสอบว่ามีสิงของวางขวางทางลมเข้า- 
ออกหรือไม่ 

 
บานสวิงอยู่ในตําแหน่งทีเหมาะสมหรือไม่ ตรวจสอบประตหูรือหน้าต่างเปิดทิงไว้

หรือไม่ 

 
 

 

มีแสงแดดสอ่งเข้าในห้องโดยตรงหรือไม่ 

 
 

มีแหลง่ความร้อนทีไม่พึงประสงค์ในห้องมี
อะไรบ้าง 

 
 

มีจํานวนคนในห้องเยอะเกินไป 

 

 
หากตรวจสอบตามรายการด้านบนแล้วเครืองปรับอากาศยงัไม่สามารถทํางานได้อย่างถกูต้อง หรือยงัเกิดปัญหาตามรายการด้านลา่งเพิมอีก ให้
หยดุการทํางานทนัทีและติดต่อตัวแทนจําหน่าย 

 ฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์ตดัวงจรทํางาน 
 มีนําไหลออกมาจากเครืองปรับอากาศ 
 การทํางานผิดปกติหรือมีเสยีงดงัผิดปกติ 
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สัญลักษณ์เมือระบบทาํงานผดิปกต ิ
YHFFXC025BBFF-GX, YHFFXC030BBFF-GX, YHFFXC036BBFF-GX 
จํานวนครังของ

สญัญาณไฟ 
LED กระพริบ 

สญัลกัษณ์ที
แสดงบนแผง

ความคุม 

ลกัษณะของความผิดปกติ สาเหตขุองความผิดปกติ 

1 E1 เซ็นเซอร์อณุหภูมิห้อง (ambient sensor)ของชดุ 
indoor 

ไม่ได้ต่อเซนเซอร์, สายไฟฉีกขาด, เสยีบ housing 
ไม่แน่นหรือผิดตําแหน่ง, ไฟฟ้าลดัวงจร 

2 E2 เซ็นเซอร์อณุหภูมิท่อ (ambient sensor)ของชดุ 
indoor 

ไม่ได้ต่อเซนเซอร์, สายไฟฉีกขาด, เสยีบ housing 
ไม่แน่นหรือผิดตําแหน่ง, ลดัวงจร 

5 E5 คอมเพรสเซอร์กระแสเกิน / ลาํดบัเฟสผิด ต่อเฟสผิด กระแสเกิน 
E8 การทํางานระหว่างชุดควบคมุกบั indoor unit 

ผิดพลาด 
ติดต่อช่างหรือศนูย์บริการ 

10 E0 ระบบนําทิงผิดปกติ ติดต่อช่างหรือศนูย์บริการ 
14 FC อณุหภูมิในคอยล์เย็นสงูขนึ ติดต่อช่างหรือศนูย์บริการ 

 
YHFFXC036BBNF-GX, YHFFXC040BBFF-GX, YHFFXC040BBNF-GX 
จํานวนครังของ
สญัญาณไฟ 
LED กระพริบ 

สญัลกัษณ์ที
แสดงบนแผง
ความคุม 

ลกัษณะของความผิดปกติ สาเหตขุองความผิดปกติ 

1 E1 เซ็นเซอร์อณุหภูมิห้อง (ambient sensor)ของชดุ 
indoor 

ไม่ได้ต่อเซนเซอร์, สายไฟฉีกขาด, เสยีบ housing 
ไม่แน่นหรือผิดตําแหน่ง, ไฟฟ้าลดัวงจร 

2 E2 เซ็นเซอร์อณุหภูมิท่อ (ambient sensor)ของชดุ 
indoor 

ไม่ได้ต่อเซนเซอร์, สายไฟฉีกขาด, เสยีบ housing 
ไม่แน่นหรือผิดตําแหน่ง, ลดัวงจร 

3 E3 เซ็นเซอร์อณุหภูมิห้อง (ambient sensor)ของชดุ 
outdoor 

สายไฟฉีกขาด ลดัวงจร 

4 E4 ชดุคอยล์ร้อน/เซ็นเซอร์อณุหภูมิของ
คอมเพรสเซอร์ 

สายไฟฉีกขาด ลดัวงจร / อณุหภูมิขอท่อ 
discharge สงูกว่าค่าทีกําหนด 

5 E5 คอมเพรสเซอร์กระแสเกิน / ลาํดบัเฟสผิด ต่อเฟสผิด กระแสเกิน 
6 E6 แรงดนัสงูผิดปกติ สวิทช์แรงดนัทํางาน 

16 F9 แรงดนัตําผิดปกติ สวิทช์แรงดนัทํางาน 
11 FA ระบบป้องกนัอุณหภูมิทางออกสารทําความเย็น

ของคอมเพรสเซอร์ทํางาน 
เซนเซอร์เสยีหาย สายไฟฉีกขาด ลดัวงจร หรือ
อณุหภูมิสงูเกินกว่าค่าทีกําหนด 

8 E8 การทํางานระหว่างชุดควบคมุกบั indoor unit 
ผิดพลาด 

ติดต่อช่างหรือศนูย์บริการ 

9 E9 การทํางานระหว่าง indoor unit กบั outdoor unit 
ผิดพลาด 

ติดต่อช่างหรือศนูย์บริการ 

10 E0 ระบบนําทิงผิดปกติ ติดต่อช่างหรือศนูย์บริการ 

9
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วธีิการติดตัง 
การติดตงัต้องดําเนินการโดยตวัแทนจําหน่ายหรือผู้ เชียวชาญทีได้รับการแต่งตงั ห้ามติดตงัเครืองปรับอากาศด้วยตนเอง หลงัการติดตงัให้
ตรวจสอบและปฏิบติัตามคําแนะนําดังต่อไปนี 
คําเตือน 
ให้ติดต่อตวัแทนจําหน่าย เพือทําการติดตงั เนืองจากการติดตังทีไม่ถกูต้อง อาจเป็นสาเหตขุองการเกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือนํารัวได้ 
ข้อควรระวัง 

 ห้ามติดตงัเครืองปรับอากาศใกล้แก็สไวไฟ เนืองจากอาจทําให้ไฟไหม้ได้ 
 ติดตงัเบรกเกอร์สาํหรับป้องกนักระแสไฟฟ้ารัว 
 ควรติดตงัสายดิน 
 ใช้ท่อนําสารทําความเย็นออก(Discharge)  ให้ถกูต้องเพือประสทิธิภาพการทํางานทีดี  
 สายไฟทีต่อออกจากแหล่งจ่ายไฟเข้าเครืองปรับอากาศต้องใช้สายไฟพิเศษ 
 ตําแหน่งการติดตงั 

 ควรติดตงัเครืองปรับอากาศในบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 ไม่ควรติดตงัเครืองปรับอากาศในตําแหน่งต่อไปนี 
(1) ใกล้กับเครืองยนต์  
(2) ใกล้ทะเลทีมีปริมาณเกลอืในอากาศสงู 
(3) ใกล้แหลง่นําร้อนทีมีปริมาณของแก๊สซัลไฟต์สงู 
(4) พืนทีทีมีแรงดนัไฟฟ้าเปลียนแปลงบ่อย 
(5) ในรถยนต์หรือเรือ 
(6) ในครัวทีมีไอของนํามนัหรือความชืนสงู 
(7) ใกล้เครืองจักรหรืออปุกรณ์ทีมีคลนืแม่เหลก็ไฟฟ้า 
(8) พืนทีทีมีไอนําทีเป็นกรดหรือเบส 
 พืนทีทีควรติดตงัเครืองปรับอากาศ 

(1) สามารถรองรับนําหนกัเครืองปรับอากาศได้ และไม่ทําให้เกิดเสียงดงัหรือการสนัสะเทือน 
(2) เสยีงและไอร้อนทีเกิดจาก Outdoor Unit ไม่รบกวนผู้ใช้งานในห้อง 
(3) ไม่มีสิงกีดขวางทางระบายอากาศ 

 TV, วิทย ุ,เครืองเสยีง ควรวางให้ห่างจากเครืองปรับอากาศอย่างน้อย 1เมตร 
สําหรับเจ้าหน้าทีศูนย์บริการ 
คําเตือน 

(1) เพือให้เครืองปรับอากาศทํางานอย่างเต็มประสทิธิภาพ ให้ปฏิบติัตามคู่มือการติดตัง 
(2) การต่อท่อระหว่างชดุ Indoor Unit และ Outdoor Unit ให้ใช้ชินสว่นและวิธีการติดตงัตามมาตรฐานทีกําหนด 
(3) การติดตงัสายไฟให้ปฏิบติัตามมาตรฐานทีกําหนดในชินสว่นนนัๆ และต้องดําเนินการโดยตวัแทนทีได้รับการแต่งตงั 
(4) ห้ามเปลยีนปลกั ตัดให้สนัลงหรือต่อสายปลกัให้ยาวขนึ 
(5) ปลกัต้องเสยีบให้แน่นพอดีกบัเต้ารับ หากเต้ารับหลวมให้ทําการซ่อมก่อนเริมใช้งานเครืองปรับอากาศ 
(6) ห้ามเปิดเครืองจนกว่าจะทําการติดตงัเสร็จสมบรูณ์ 

ข้อควรระวัง 
(1) ระวงัรอยขีดข่วนระหว่างการย้ายเครืองจกัร 
(2) หลงัการติดตงั ควรอธิบายการใช้งานทีถกูต้องตามคู่มือการใช้งานแก่ผู้ใช้ 
(3) ควรแจ้งผู้ใช้งานให้เก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้เพือประโยชน์ในการรับบริการ 
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การเลือกตาํแหน่งการตดิตัง 
คําเตือน 

 ควรติดตงัในตําแหน่งทีสามารถรับนําหนกัได้โดยไม่ล้มหรือตกลงพืน 
ข้อควรระวัง 

 ห้ามติดตงัในพืนทีทีมีการรัวไหลของแก๊สทีสามารถติดไฟได้ 
 ห้ามติดตงัใกล้แหลง่ความร้อน 
 ป้องกนัไม่ให้เด็กเลน่เครืองปรับอากาศ 

การตัดสินใจเลือกตําแหน่งติดตัง 
(1) ควรติดตงั Indoor Unit บนผนงัทีแข็งแรงและไม่สนัสะเทือน 
(2) ตําแหน่งลมเข้าและลมออกต้องไม่มีสิงกีดขวางและลมเย็นต้องสามารถกระจายได้ทวัทงัห้อง 
(3) ต้องไม่ติดตงัในตําแหน่งทีแสงแดดสอ่งถงึได้โดยตรง 
(4) ติดตงัในตําแหน่งทีสามารถเชือมต่อกบัชดุ Out Unit ได้ง่ายทีสดุ 
(5) เลอืกตําแหน่งทีสามารถติดตงัท่อนําทิงได้สะดวก 
(6) สามารถซ่อมบํารุงได้ง่าย 
(7) ตําแหน่งทีสามารถถอดหรือประกอบแผ่นกรองอากาศได้สะดวก 

อุปกรณ์สําหรับการติดตัง 
งานอปุกรณ์เสริมใช้สาํหรับการติดตงัเครืองปรับอากาศ 

เทปกาว 
ฐานสาํหรับยึดกลกัเกลยีว 
ท่อนําทิง 
ฉนวนกนัความร้อน 
อปุกรณ์สาํหรับปิดท่อ 
ดินนํามนั 
ข้อต่อยดึท่อ 

 
พืนทีสําหรับการติดตัง 
สําหรับเพดานคอนกรีต 

 
สําหรับแบบมีเพดานเปิด 
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การติดตัง Indoor Unit 
รายละเอียดท่อ 

ชือรุ่น 
ขนาดทอ่ 

ความยาวสงูสดุ 
ความสงูสงูสดุ 

(ระหวา่ง Indoor และ Outdoor) ทอ่ของเหลว ทอ่แก๊ส 
YHFFXC025BBEF-GX 9.52 mm 15.88 mm 30 m 20 m 
YHFFXC030BBEF-GX 9.52 mm 19.05 mm 30 m 20 m 
YHFFXC036BBEF-GX 9.52 mm 19.05 mm 50 m 20 m 
YHFFXC036BBNF-GX 9.52 mm 19.05 mm 50 m 20 m 
YHFFXC040BBEF-GX 9.52 mm 19.05 mm 50 m 20 m 
YHFFXC040BBNF-GX 9.52 mm 19.05 mm 50 m 20 m 

คําเตือน: หากติดตงัเครืองปรับอากาศยาวเกิน 15 เมตรและสงูเกิน 10 เมตร กรุณาติดต่อศนูย์บริการ เพือสอบถามคําแนะนําเพิมเติมทีจําเป็น
ต่อการติดตังให้ถูกต้อง เพือป้องกนัความเสยีหายของเครืองปรับอากาศ มิฉะนนัจะถือว่าท่านติดตงัไม่ถกูต้องตามคําแนะนําซงึมีผลต่อการ
รับประกนัสนิค้าของบริษัท 
การติดตัง 

1. ถอดแผงกันลมดูดและฝาปิดด้านข้าง 
(1) ถอดแผ่นกรองอากาศ 
(2) ถอดตะแกรงกนัช่องลม 
(3) ถอดฝาปิดด้านข้าง 

 
2. ตําแหน่งการติดตังสลักเกลียว (Bolt)  

 
 
  สลกัเกลยีวต้องยืนออกมาจากผนงั 30 ถงึ 50 mm 

 
การติดตังกรณีเพดานเปิด 
ระยะการยึดสลกัเกลยีวดงัรายละเอียดด้านลา่ง 

             Dimensions 
Model 

A(mm) 

YHFFXC025BBEF-GX 1248 
YHFFXC030BBEF-GX 
YHFFXC036BBEF-GX 
YHFFXC036BBNF-GX 
YHFFXC040BBEF-GX 
YHFFXC040BBNF-GX 

1530 
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3. การเจาะรูและยึดสลักเกลียว 

(1) การเจาะรู 25 mm ในตําแหน่งทีต้องการยดึสลกัเกลยีวใช้น็อต 
(2) พิเศษ 2 ตวัและน็อตขนาด M10 อีก 1 ตวั ดงัรูป 
(3) ขนัน็อตพิเศษ Aและ B เข้ากบัสลกัเกลยีวหลงัจากนนัใช้น็อต  
       M10 ยดึเป็นลําดบัสดุท้าย ดังรูป  
       ความแข็งแรงของสลกัเกลยีว: 980 ถงึ 1470N (100 ถงึ 150 kgf) 

 
กรณีการใช้สลักเกลียวแบบตรึงกับผนัง (Anchor bolts) 

(1) เจาะรูผนังในตําแหน่งทีต้องการ 
(2) ยดึสลกัเกลยีวเข้ากบัรูทีเจาะ ขนัน็อตพิเศษ B และน็อต M10 เข้ากับสลกัเกลียว 

             ความเข็งของสลกัเกลยีว : 980 ถงึ 1470N (100 ถงึ 150 kgf) 
 

 
4. การติดตังชุด Indoor Unit 

(1) ยกชดุ Indoor Unit ขนึโดยให้ตําแหน่งยดึทีชุด  
Indoor ทงั 4 ตําแหน่งตรงกบัสลกัเกลียว 

(2) ขนัน็อตพิเศษ B และน็อต M10 ให้แน่นทงั 4 จดุ 
กรณีเพดานเปิด 
หลงัการติดตงัเสร็จให้ติดฉนวนกนันําเพือป้องกนันําหยดลงบน
เครืองปรับอากาศดงัรูป 
คําเตือน 
เพือป้องกนันํารัวไหลออกจากเครืองปรับอากาศควรตรวจสอบการติดตงัให้อยู่
ในระนาบ 

5. การติดตงัฉนวนกนัความร้อนบริเวณข้อต่อท่อ 
หลงัการตรวจสอบการรัว ให้หุ้มฉนวนกนัความร้อนทีบริเวณรอยต่อ
ท่อโดยให้ฉนวนคลมุพืนทีท่อทังสองด้าน รัดปลายฉนวนทงัสองด้านด้วย Vinyl tape หลงัจากนนัรัดให้แน่นด้วย Nylon fasteners. 
 

 
หมายเหตุ 
 เมือติดตงับนพืนราบให้ใส่ลกูยางรองพืนยดึด้วยสกรู 4x16 และแหวนโลหะทงั 4 จดุดงัรูป 

 
 

น๊อตพิเศษ A 

น๊อตพิเศษ B 

น๊อต M10 

ฝ้าผนัง 
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การติดตังท่อนําทิง 

 ท่อนําทิงควรจะเอียงลง (1/50 ถงึ1/100) เพือป้องกนันําขงัในท่อ 
 ควรใช้ท่อ PVC แข็ง (VP25) (เส้นผ่านศนูย์กลาง 38 mm) 
 ระหว่างการติดตังท่อนําทิง ไม่ควรอัดแรงดนัเข้าไปในท่อ 
 เมือท่อมีความยาวมาก ควรมีอปุกรณ์ช่วยยดึทอ่ตลอดความยาว 
 ควรมีฉนวนหุ้มท่อนําทิง (ฉนวนหนา 8 mm ขนึไป)

 
(1) การหุ้มฉนวนท่อนําทิง 

ตดัฉนวนให้มีความยาวทีเหมาะสมหุ้มฉนวนลงบนท่อ 

 
(2) รัดท่อนําทิงด้วยสายเคเบิล  VT ควรให้ท่อนําทิงมีความลาดเอียงเมือออกจากชดุ Indoor Unit เพือให้นําไหลได้สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
(3) ชดุท่อลดความดนั (Capillary) ต้องติดตงัระหว่างชดุ Indoor Unit กบัข้อต่อโดยชดุท่อลดความดนันนัให้มากบัผลติภัณฑ์ 

 
 
 
 
หมายเหตุ: 
ในระหว่างการเชือมให้เป่าด้วยแก๊สไนโตรเจน แรงดนั 2.9 PSI เพือป้องกนัออกไซด์ซงึอาจทําให้ชุด Indoor unit เกิดความเสยีหาย 
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1. อุปกรณ์เสริม 
Edging สาํหรับป้องกนัสายไฟจากขอบหรือมมุทีมีความคมุ 

2. การเลือกสถานทีตัง 
สถานทีติดตงัมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 ห่างไกลจากแหลง่ความร้อนหรือเปลวไฟ 
 สามารถระบายนําทิงออกจากเครืองได้ 
 เสยีงลมร้อนทีเกิดขนึไม่รบกวนพืนทีใกล้เคียง 
 สถานทีซงึไม่มีหิมะตกหนกัในฤดหูนาว 
 ไม่มีสิงกีดขวางทางลมออกและทางลมเข้า 
 ทางลมออกไม่ปะทะกบัลมภายนอก 
 พืนทีรอบๆ ทงัสด้ีานไม่เหมาะสมสาํหรับการติดตงัหรือต้องมีความสงูจากระดบัเหนือศรีษะอย่างน้อย 1 เมตรขนึไป 

(1) ระยะสําหรับการติดตัง 
 

หมายเหตุ 
(1) ให้ยดึชินสว่นด้วยสกรู 
(2) หลกัเลอืนการติดตังในพืนทีทีมีลมจากภายนอกปะทะกบัลมออกจาก        

            Outdoor Unit  
(3) ควรมีพืนทีโลว่อย่างน้อย 1 เมตรจากด้านบนของ Outdoor unit 

 
 
 

            Case 
Distance              

I II III 

L1 open open 500 
L2 300 0 open 
L3 150 300 150 

 
(2) การติดตังในสถานทีทีมีลมแรง 

ห้ามติดตงัในลกัษณะทีทางลมเข้าปะทะกบัลมจากภายนอกโดยตรง 
3. การติดตัง Outdoor Unit 

(1) การติดตัง 
ติดตงัเครืองในทิศทางทีเหมาะสมตามเงือนไขในข้อ 2 หลงัจากนนัให้ดําเนินการตามขนัตอนต่อไปนี 

                           (a) สร้างฐานคอนกรีต        (b) ยดึสลกัเกลียว 
 
 
 
 

 
 

≥500mm 
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        (a) สร้างฐานคอนกรีต        (b) ยดึสลกัเกลียว 

 
หมายเหตุ:       หมายเหตุ: 
ฐานคอนกรีตต้องมีพืนทีพอ      พืนคอนกรีตต้องมีความหนา 
ในการยดึสลดัเกลียวเพือติดตงั      มากพอสําหรับการยดึสลดัเกลียว 
Outdoor Unit 
(2) ระยะสําหรับการติดตัง Outdoor Unit 
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4. ระบบท่อสารทําความเย็น 
(1) แผนผังท่อ 

 
(2) ขนาดท่อ 

YHFFYC025BBEFA-X 
 

ทอ่ของเหลว Ø9.52x0.8mm  
 
 

 
  
 คลายน็อตออกหลงัจากนนัจงึทํา

การบานปลายท่อ 
 

ทอ่แก๊ส Ø15.88x1.0mm 
YHFFYC030BBEFA-X 
YHFFYC036BBEFB-X 
YHFFYC036BBNFB-X 
YHFFYC040BBEFB-X 
YHFFYC040BBNFB-X 

ทอ่ของเหลว Ø9.52x0.8mm 

ทอ่แก๊ส Ø19.05x1.0mm 

(3) ข้อจาํกัดความยาวและความสูงของท่อ 
รุ่น ความยาวท่อ ความสูงในแนวดงิ(ระหว่าง Indoor และ Outdoor) 

YHFFYC025BBEFA-X 
YHFFYC030BBEFA-X 

น้อยกวา่ 30m น้อยกวา่ 10 m 

YHFFYC036BBEFB-X 
YHFFYC036BBNFB-X 
YHFFYC040BBEFB-X 
YHFFYC040BBNFB-X 

 
น้อยกวา่ 50m 

 
น้อยกวา่ 20 m 

ข้อควรระวัง 
 ห้ามบีบหรือกดท่อ 
 ภายในท่อไม่ควรมีฝุ่ นละออง 
 ดดัท่อในมุมกว้างทีสดุเท่าทีจะเป็นไปได้ 
 ควรหุ้มฉนวนท่อทังท่อแก๊สและท่อของเหลว 
 ควรเช็คแก๊สรัวทีจุดต่อแฟล์นทั 

หากท่อยาวกว่า 7.5 m ให้เพิมสารทําความเย็น 0.06 kg ต่อความยาวทีเพิมขนึทกุๆ 1 เมตร 
(4) การเชือมต่อท่อ 

 วิธีการต่อท่อ (Indoor unit) 
ขณะดดัท่อระวงัอย่าให้ท่อบี 
ขณะต่อท่อควรให้ท่อทงัสองอยู่ในแนวเดียวกนัหลงัจากนนัจงึขนัสกรูด้วยมือ ดงัรูป 
ระหว่างต่อท่อระวังอย่าให้สงิสกปรกเข้าไปในท่อ 
การขนัท่อโดยทีท่อทงัสองไม่อยู่ในระนาบเดียวกนัอาจทําให้เกลยีวเสยีหายได้ 

ขนาดทอ่ แรงบดิทีใช้ในการขนัทอ่ 
ทอ่ของเหลว 6.35mm 14.2-17.2N·m 
ทอ่ของเหลว 9.52mm 32.7-39.9N·m 

ทอ่แก๊ส 12.7mm 49.5-60.3N·m 
ทอ่แก๊ส 15.88mm 61.8-75.4N·m 
ทอ่แก๊ส 19.05mm 97.2-118.6N·m 
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(5) การตรวจรัว 
หลงัการเชือมต่อท่อเสร็จสนิ ควรตรวจสอบการรัวโดยวิธีดงัต่อไปนี 
 การอดัอากาศทําโดยใช้แก๊สไนโตรเจนอัดเข้าไปในท่อดังรูป ปิดวาล์วแก๊สและวาล์วของเหลวเพือป้องกนัแก็สไหลเข้าไปยงัชุด 

Outdoor Unit ต้องปิดวาล์วก่อนดําเนินการอัดแก๊ส 

 
 
ขนัตอนที 1: อดัแรงดนั 43.5 PSI (3.0 kg/cm²g) เป็นเวลา 3 นาที 
ขนัตอนที 2: เพิมแรงดนัเป็น 217.5 PSI (15kg/cm²g) เป็นเวลา 3 นาที 
ขนัตอนที 3: เพิมแรงดนัเป็น 435 PSI (30kg/cm²g) เป็นเวลา 24 ชม. ซงึ
อาจพบการรัวได้เล็กน้อย 
 การตรวจสอบเมือพบว่าแรงดนัลดลง 
       หากแรงดนัไม่ลดลงให้ถือว่าผ่านการตรวจสอบ 
       ถ้าแรงดนัลดลงให้ตรวจสอบรอยรัว 
      หลงัการอดัแรงดนัทิงไว้ 24ชวัโมง ก่อนอ่านค่าให้ปรับค่าแรงดันที
เปลยีนแปลงเนืองจากอุณหภูมิห้อง ก่อนคือ อณุหภูมิทีเปลยีนแปลงทกุๆ 1 
องศาเซลเซียส ให้แรงดนัเปลยีนแปลง 1.45 PSI (0.1kg/cm²g) 
 วิธีการเช็ครัว 
       ในระหว่างการตรวจสอบขนัตอนที 1 ถงึ 3 หากพบว่าแรงดนัลดลงให้
หารายรัวเช่น การฟังเสยีงใช้นํา  
       สบู่หรือวิธีการอืนๆเพือหาจดุรัว หลงัจากพบจดุรัวแล้วให้ทําการแก้ไขเช่นเชือมท่อใหม่หรือขนัน็อตใหม่ให้แน่นขนึ 

(6) การดูดอากาศออกจากระบบ 
 ให้ใช้ปัมสญุญากาศในการดูดอากาศออกจากระบบห้ามใช้วิธีอดัสารทําความเย็นเพือไลอ่ากาศออกจากระบบ 
 หลงัการอดัแก๊สไนโตรเจน ให้ต่อปัมสญุญากาศตามแกนดงัรูป 
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 ควรใช้ปัมสญุญากาศทีสามารถทําแรงดนัได้ตํากว่า -14.6PSI และ ความสามารถในการดดูอากาศได้มากกว่า 40l/min 
 ระยะเวลาทํางานขนึอยู่กบัความยาวของท่อโดยทวัไปประมาณ 1-2 ชวัโมง 
 หลงัจาก 2 ชวัโมงแรงดนัยงัไม่ถงึ -14.6 PSI ให้ดําเนินการต่ออีก 1 ชวัโมง 
 หลงัจาก  3 ชวัโมงแรงดนัยงัไม่ถงึ -14.6 PSI ให้สนันิษฐานว่ามีจุดรัวให้ทําการซ่อม 
 เมือครบ 2 ชวัโมงและแรงดนัตํากว่า -14.6 PSI ให้ปิดวาล์วVL และ VH และปิดปัมหลงัจากปิดปัมครบ 1 ชวัโมงหากแรงดนัมี

การเปลยีนแปลงแสดงว่ามีจดุรัวให้ดําเนินการซ่อม 
 หลงัจากจบกระบวนการข้างต้น ให้เปลียนจากปัมสญุญากาศเป็นเครืองชาร์จสารทําความเย็น 

(7) ปริมาณสารทําความเย็น 
เมือความยาวรวมของท่อ (L) ไม่เกิน 5 เมตร ไม่จําเป็นต้องเพิมปริมาณนํายาจากทีกําหนด ในกรณีทีความยาว (L) ของท่อ 
มากกว่า 5 เมตรต้องเพิมปริมาณสารทําความเย็นตามวิธีการคํานวณดงันี 
ปริมาณสารทําความเย็น = (L-5) x 65(g) 
ขณะเครืองปรับอากาศทํางานในโหมดความเย็นสามารถชาร์จสารทําความเย็นเพิมได้ 
การเติมสารทําความเย็นควรทําโดยใช้หวัชาร์จในด้านแรงดนัตํา 
ขณะเติมสารทําความเย็นควรระวังไม่ให้อากาศเข้าไปในระบบและสารทําความเย็นทีเติมควรอยู่ในสถานะของเหลว 
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การต่อสายไฟ 
การต่อสายไฟเข้ากบัขวัต่อ 

A. สายไฟทีมีตวันําเส้นเดียว 
(1) ตดัสายไฟด้วยอปุกรณ์ตดัสายไฟ ปอกสายระยะประมาณ 15/16” (25mm) 
(2) ใช้ไขควงถอดสกรูทีขวัต่อ 
(3) ดดัตวันําทีปอกสายแล้วเป็นรูปวงแหวนโดยให้มีขนาดพอดีกบัขวัต่อ 
(4) สวมสายไฟเข้ากบัขวัต่อ ขนัสกรูด้วยไขควงให้แน่น 

B. สายไฟทีมีตวันําหลายเส้น 
(1) ตดัสายไฟด้วยอปุกรณ์ตดัสายไฟ ปอกสายไฟระยะประมาณ 3/8” (10mm) 
(2) ใช้ไขควงถอดสกรูออกจากขวัต่อ 
(3) พนัสายตวันําให้เป็นเกลยีวจากนนัม้วนเป็นรูปวงแหวนให้มีขนาดพอดีกบัขวัต่อ 
(4) สวมสายไฟเข้ากบัขวัต่อ ขนัสกรูด้วยไขควงให้แน่น 

 

 
 
การยึดสายไฟ 
 ใช้ท่อฉนวน PVC VW-1 ความยาว 0.5 ถงึ 1.0 mm หุ้มสายไฟในจุดทีต้องการยึดหลงัจากนนัใช้ข้อรัดสายยึดสายไฟ 
 
การต่อสายไฟระหว่าง Indoor และ Outdoor 

(1) ถอดข้อรัดสายไฟออก 
(2) การต่อสายไฟให้อ้างอิงจากแผนภาพระบบไฟฟ้า (Wiring diagram) 
(3) ต่อสายไฟเข้ากบัขวัต่อ 
(4) ยดึสายไฟด้วยข้อรัดสายไฟ 
(5) ยดึปลายสายเข้ากบัขวัต่อด้วยสกรู 

คําเตือน 
 ควรแยกจดุจ่ายไฟเข้าเครืองปรับอากาศแยกจากอปุกรณ์อืน 
 ควรติดตงัตวัตัดไฟ 
 ตวัตดัไฟต้องสามารถตดัไฟได้ทกุขวัและต้องมีระยะห่างระหว่างขวัอย่างน้อย 3 mm 
 ควรติดตงัตวัตัดวงจรตามมาตรฐานทางไฟฟ้าทีกําหนด 

ข้อควรระวัง 
 แหลง่จ่ายไฟต้องมีความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าทีจ่ายให้เครืองปรับอากาศ 
 เมือแรงดนัไฟฟ้าตกจนเครืองปรับอากาศไม่สามารถทํางานได้ ให้แจ้งการไฟฟ้าในท้องทีนนัๆ 

 
 
 
 

 

ต้องปิดเบรกเกอร์ หรือปิดแหล่งจ่ายไฟเข้าเครืองปรับอากาศก่อนทําการซ่อมหรือแก้ไข 

ควรต่อสายดินก่อนทําการต่อสายไฟเสมอ 

คําเตือน 
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การเลือกสายไฟสําหรับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธานและการเชือมต่อ 

 การต่อสายไฟควรดําเนินการโดยผู้ เชียวชาญหรือตวัแทนทีได้รับการแต่งตัง 
 ห้ามต่อสายไฟทีจดุตอ่เดียวกนัเกิน 3 เส้น 
 ควรเลอืกสายไฟทีตัวนําทําจากทองแดงเท่านนั 

การเลือกขนาดของสายไฟและขนาดของตัววัดวงจร 
                           
                         Item             
 
Model 

 
 

Phase 

Circuit breaker Power source wire size 
(minimum) (mm2) 

Earth leakage breaker 
Switch breaker 

(A) 
Overcurrent protector 

rated capacity (A) 
Switch breaker 

(A) 
Leak current 

(mA) 

YHFFYC025BBEFA-X 1 30 18 4.0 30 30 
YHFFYC030BBEFA-X 1 40 20 5.3 40 30 
YHFFYC036BBEFB-X 1 40 24 5.3 40 30 
YHFFYC036BBNFB-X 3 30 8 2.5 30 30 
YHFFYC040BBEFB-X 1 40 28 5.3 40 30 
YHFFYC040BBNFB-X 3 30 10 2.5 30 30 

การต่อสายไฟ 
การต่อสายไฟจากแหลง่จ่ายไฟเข้า Outdoor Unit ตามรูปด้านลา่ง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีการต่อสายไฟ 
1) ถอดสกรูยอึฝาครอบด้านนอกออก หลงัจากนนัให้ถอดฝาครอบออก 
2) ต่อสายไฟเข้ากบัขวัต่อสาย และยดึสายไฟด้วยข้อรัดสาย 
3) จดัสายไฟให้เหมาะสมออกทางช่องด้านข้าง 

Y/G Y/G Y/G Y/G 

 
ห้ามต่อสายกลาง              เข้ากบั             ,        หรือ 

 การต่อสายไฟให้ดําเนินการให้ถกูต้องตามรูปที 1 และ 2 
 

N R S T 

คําเตือน 
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วิธีการตรวจสอบการทํางาน 
1. ชดุ Indoor  

 ตรวจสอบว่าเครืองปรับอากาศสามารถทํางานตามคําสงับนรีโมทได้ตามปกติหรือไม่ 
 สญัญาณไฟปกติหรือไม่ 
 มีลมเย็นทีผ่านช่องลมออกมาตามปกติหรือไม่ 
 ตรวจสอบระบบนําทิงมีนําไหลออกมาหรือไม่ 

2. ชดุ Outdoor  
 มีเสยีงดงัหรือสนัสะเทือนผิดปกติหรือไม่ 
 มีเสยีงดงั ลมร้อน และนําทิงรบกวนสถานทีใกล้เคียงหรือไม่ 
 มีแก๊สรัวไหลหรือไม่ 

คําแนะนําสําหรับลูกค้า 
ให้แนะนําวิธีการใช้งานต่อไปนีแก่ผู้ใช้ 

(1) วิธีปิดเปิดเครือง การปรับอณุหภูมิ เวลา และการใช้งานรีโมทควบคมุการทํางาน 
(2) การทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 
(3) ให้ผู้ใช้เก็บรักษาคู่มือการใช้งานไว้ 
 
ทดสอบการเดินเครือง 
 
 

 

 

 

(1) ก่อนการทดสอบเดินเครือง(สาํหรับรุ่นทีมี Heat pump) ให้เปิดตวัตดัวงจรก่อนกอย่างน้อย 12 ชวัโมงก่อนจะทําการเปิด
เครืองปรับอากาศ 

(2) การเดินเครือง 
เปิดเครืองปรับอากาศให้ทํางานต่อเนือง อย่างน้อย 30 นาทีหลงัจากนนัให้ทําการตรวจเช็คดงัต่อไปนี 

 แรงดนัด้านท่อดดู(ท่อแก๊ส) 
 แรงดนัด้านท่อจ่าย(ท่อของเหลว) 
 ความแตกต่างของอณุหภูมิด้านลมจ่ายและด้านลมกลบั 

 

 

 

 

 

 
เครืองปรับอากาศจะไม่ทํางานหลงัจากจ่ายไฟเข้าเครืองยกเว้นมีการกดปุ่ ม”ON” บนรีโมท
เท่านนั ให้กดปุ่ ม “OFF” ก่อนจะทําการตัดแหลง่จ่ายไฟเพือทําการซ่อม 

 เมือไฟฟ้าดบัระบบจะกลบัมาทํางานอตัโนมติั หลงัจากไฟติด 

ข้อควรระวัง 
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ข้อมูลจําเพาะ 

เครืองปรับอากาศ YHFFZC025
BBEFAGX 

YHFFZC030
BBEFAGX 

YHFFZC036
BBEFBGX 

YHFFZC036
BBNFBGX 

YHFFZC040
BBEFBGX 

YHFFZC040
BBNFBGX 

ความสามารถทําความเย็น kW 7.3 8.8 10.6 11.8 
พิกดักระแสไฟฟ้า A 10.1 12.4 14.9 5 16.54 6.1 
พิกดักําลงัไฟฟ้า W 2154 2725 3280 3640 

เครืองปรับอากาศ
ภายใน 
  
  
  

สงู H(mm) 700 700 700 
 กว้าง W(mm) 1298 1590 1590 
 ลกึ D(mm) 244 244 244 
นําหนกั
สทุธิ kg 40.4 57 

เครืองภายนอก 
  
  
  

สงู H(mm) 415 480 415 
 กว้าง W(mm) 960 1008 960 
 ลกึ D(mm) 840 830 1250 
นําหนกั
สทุธิ kg 70 89 87 104 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 
                          



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
                          


