
ขอขอบพระคุณอยางยิ่งสำหรับหรับการซื้อเครื่องปรับอากาศจากเรา โปรดศึกษาคูมือ

การใชงานและติดตั้งอยางระมัดระวังกอนเริ่มทำการติดตั้งและใชงานเครื่องปรับอากาศ

และโปรดคูมือการใชงานนี้ไวใชอางอิงในอนาคต 



รายละเอียดชิ้นสวน 
ดานหนา 

ดานหลัง 

ชองลมออก (ลมเย็น)

จุดรับสัญญาณควบคุม

รีโมทควบคุม

แผงควบคุม

ชองลมเขาดานบน

มือจับขาง

ชองระบายน้ำดานบน

ชองระบายลมออก (ลมรอน)

ชองลมเขาดานลาง

ชองระบายน้ำหลัก

ตัวยึดสายระบายน้ำ (รุนที่มีระบบทำความรอน)

สายระบายน้ำ (รุนที่มีระบบทำความรอน)

สายไฟ 
(อาจแตกตางจากรูปในคูมือ)

รูปภาพในคูมือเลมนี้เปนเพียงรูปลักษณภายนอกของรุนมาตรฐานเทานั้น อาจแตกตางจากรุน

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ของคุณ
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ความปลอดภัยในการใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

ความปลอดภัยของทานและผูอื่น มีความสำคัญยิ่ง

เราไดจัดเตรียมคำแนะนำที่เกี่ยวกับความปลอดภัยไวในคูมือนี้และบนเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ โปรดอานและปฏิบัติตามคำแนะนำดังกลาว

นี่คือสัญลักษณเตือนความปลอดภัย
สัญลักษณนี้เตือนใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งทำใหเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายถึงชีวิต
ขอความเตือนภัยจะมาแสดงพรอมกับสัญลักษณเตือนภัย หรือแสดงพรอมกับคำวา “อันตราย” หรือ “คำเตือน”
คำเหลานี้มีความหมายวา:

อันตราย

คำเตือน

คุณอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงชีวิต 
หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำอยางเครงครัด

คุณอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงชีวิต 
หากไมปฏิบัติตามคำแนะนำ

คำแนะนำเหลานี้เตือนใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น หากไมทำตามคำแนะนำเบื้องตน ซึ่งคำแนะนำในคูมือจะชวยใหคุณลดโอกาสที่ทำใหเกิดอันตราย

คำเตือนดานความปลอดภัยที่สำคัญ
คำเตือน: โปรดทำตามคำแนะนำและคำเตือนข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัย, ไฟฟาลัดวงจร, หรือการไดรับบาดเจ็บสาหัส ในขณะใชงานเคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ี 

เสียบปล๊ักไฟเขากับเตาเสียบท่ีมีชองเสียบสำหรับสายดิน
หามถอดสายดินออกจากหัวปล๊ักเด็ดขาด
หามใชอะแดปเตอร

หามใชปล๊ักพวงเปนแหลงจายไฟหลัก
ถอดปล๊ักออกจากแหลงจายไฟหลักทุกคร้ังกอนทำการซอมแซม
แนะนำใหมีคนอยางนอย 2 คนในการเคล่ือนยายหรือติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

โปรดจดจำคำแนะนำเหลานี้

กอนการกำจัดอุปกรณน้ี ควรถอดแบตเตอร่ีออกและนำเขาสูกระบวนการนำกลับมาใชใหมท่ีปลอดภัยทุกคร้ัง

เม่ือตองการกำจัดอุปกรณช้ินน้ีควรติดตอตัวแทนจำหนาย เน่ืองจากหากทอถูกถอดออกจากตัวเคร่ืองอยางผิดวิธี อาจทำใหสารทำความเย็นไหลยอนออกมาสัมผัสโดนผิวของคุณ 

ซ่ึงอาจทำใหเกิดการไดรับาดเจ็บ นอกจากน้ีหากปลอยสารทำความเย็นออกสูช้ันบรรยากาศจะสงผลใหส่ิงแวดลอมเสียหาย โปรดทำการกำจัดอุปกรณเหลาน้ีโดยคำนึงถึงส่ิง

แวดลอมเปนหลัก

หามวางเคร่ืองปรับอากาศกลับหัวในขณะเก็บหรือสงสินคา เพ่ือปองกันคอมเพลสเซอรของเคร่ืองปรับอากาศเกิดความเสียหาย

หามไมใหเด็กเล็กหรือผูท่ีบกพรองทางรางกายใชงานเคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ีโดยไมมีผูดูแลอยางใกลชิด

การกำจัดอุปกรณ

ขอกำหนดในการติดตั้ง

เครื่องมือและชิ้นสวนตางๆ
รวบรวมเคร่ืองมือเคร่ืองใชและช้ินสวนตางๆใหครบถวน กอนการเร่ิมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
เคล่ือนท่ี โปรดอานและปฏิบัติตามข้ันตอนการติดต้ังดวยเคร่ืองมือตางๆตามขอมูลดานลาง

เครื่องมือที่จำเปน

อะไหลที่จำเปน

ไขควงปากแฉก
เลื่อย
ปากกา

กรรไกร
สวานไรสาย และ ดอกสวานขนาด 1/8’’

โปรดดูการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ีใหหนา “การติตด้ังเคร่ืองปรับอากาศเคล่ือนท่ี” 
(หนา 4-8)

A. โฟมสำหรับซีล
B. หัวเชื่อมตอ
C. ทอปลอยลมรอน
D. หัวเชื่อมตอทอลมรอนออกผนัง
E. สกรูขนาด ½’’ 2 ชิ้น
F. สกรูไม 4 ชิ้น
G. ตัวยึดหนาตาง 2 ชิ้น
H. ที่บังฝน
I. รางเลื่อนยึดหนาตางดานนอก

J. รางเลื่อนยึดหนาตางดานใน
K. สลักเกลียว 4 ชิ้น
L. นอตตัวเมีย 4 ชิ้น
M. แหวนสปริง 4 ชิ้น
N. แหวนรอง 4 ชิ้น
O. ทอน้ำทิ้ง (โหมดทำความรอน)
P. ตัวยึดทอน้ำทิ้ง (โหมดทำความรอน)
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ขั้นตอนการติดตั้ง

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

ปริมาณไฟฟาที่ตองการ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

    ควรติดตั้งทอปลอยลมรอนใหมีขนาดระหวาง 60 – 170 ซม. จาก หนาตางหรือ

ประตู สำหรับรุนที่มีระบบความรอนระยะหางที่เหมาะสม คือ 100 ซม.

    เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ถูกออกแบบใหปลอยความเย็นเขาภายในหอง

สำหรับหนาตางบานเลื่อนแนวตั้ง

สำหรับหนาตางบานเลื่อนแนวนอน

ระยะหางจากพื้นผิว

ระยะหางจากพื้นผิว

ควรจัดวางใหเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ใหมีระยะหางจากผนังหรือสิ่ง
กีดขวางอยางนอย 60 ซม. เพื่อใหการระบายอากาศเปนไปไดอยางดี
หามวางของกีดขวางชองปลอยลมรอน
ควรจัดวางเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ใหสามารถเสียบปลั๊กเขาสูเตารับที่มี
ชองสายดินไดอยางงาย

คำเตือน

คำเตือน

อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

แนะนำใหเสียบสายไฟเขาเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน

หามมิใหถอดสายดินออกจากปลั๊กโดยเด็ดขาด

หามมิใหพวงสายไปเขากับอะแดปเตอร

หามไมใหเสียบสายไปเขากับปลั๊กพวง

อันตรายจากสินคามีน้ำหนักมากเกินไป

แนะนำใหใชคนในการยกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อยางนอย 2 คนขึ้นไป

หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได

หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดใหเกิด
อันตรายถึงชีวิต หรืออาจเกิดอัคคีภัย หรือ กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ควรเชื่อมตอเขากับแหลงจายไฟที่มีกระแสไฟ 220-240 V, 
50 HZ, 20 amp และควรมีการติดตั้งสายติดที่เตารับนั้น
แนะนำใหใชเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่กับฟวสหรือเบรกเกอรวงจรที่มี
การหนวงเวลา
การติดตั้งสายไฟทั้งหมดจะตองติดตั้งใหถูกตองตามรหัสในแตละทองถิ่นและจะตองติด
ตั้งโดยชางผูเชี่ยวชาญ หากมีขอสงสัย โปรดติดตอสอบถามชางไฟที่มีความ
เชี่ยวชาญ

การแกะสินคาออกจากกลอง

วิธีการแกะกลองสินคา
แกะกลองสินคา และกำจัดหรือนำกลับมาใชใหม สำหรับวัสดุที่สามารถนำกลับมาใชใหมได 
ถอดเทปและกาวออกจากพื้นผิวตางๆ กอนเปดใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ สำหรับรอยกาว
ตางๆ สามารถทำความสะอาดไดโดยการถูกสบูดวยนิ้วมือ จากนั้นเช็ดดวยน้ำอุนและทำใหแหง

หามใชวัสดุที่มีคม, แอลกอฮอล, หรือ วัตถุที่ติดไฟไดงาย ในการทำความสะอาดรอบเทปกาว 
ผลิตภัณฑเหลานี้สงผลใหพื้นผิวเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เกิดความเสียหายได

เคลื่อนยายหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่อยางระมัดระวัง
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การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ภายในหอง (บนหนาตาง)

วิธีติดตั้งทอปลอยลมรอนเขากับตัวเชื่อมตอ

1. ขยับแอรไปวางในตำแหนงท่ีตองการติดต้ัง 
    (ดู “พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสำหรับการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ เคลื่อนที่”)

2. สวมใสหัวเชื่อมตอเขากับทอปลอยลมรอน หมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อลอค
   ชิ้นสวนเขาดวยกัน

3.  ติดตั้งเขากับหัวเชื่อมตอหนาตางเขากับทอปลอยลมรอน หมุนทวนเข็ม
นาิกาจนกระทั่งชิ้นสวนดังกลาวลอคอยางมั่นคง

A. ทอปลอยลมรอน
B. หัวเชื่อมตอหนาตาง

A. คอยลเย็น
B. หัวเชื่อมตอ
C. ทอปลอยลมรอน
D. คอยลรอน

4.  สวมหัวเชื่อมปลายทอปลอยลมรอนเขากับดานหลังเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

5.  เลื่อนหัวเชื่อมตอลงใหเขาที่

การติดตั้งหนาตาง

อุปกรณเสริมสำหรับติดตั้งบริเวณหนาตางถูกออกแบบใหมีสัดสวนตามมาตรฐาน
ของหนาตางทั่วไปทั้งชนิดบานเลื่อนแนวตั้ง และบานเลื่อนแนวนอน จึงสามารถ
ติดตั้งไดอยางงาย เพียงเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศมายังบริเวณที่ตองการ (ดู 
“พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่”)

1.  สวมใสหัวเชื่อมตอหนาตางเขากับอุปกรณเสริมสำหรับติดตั้งบนหนาตาง

A. อุปกรณเสริมติดตั้งบนหนาตาง
B. หัวเชื่อมตอหนาตาง

2. ใชสลักเกลียว 2 ชิ้น, แหวนรอง และ นอตตัวเมีย (มีใหในชุดอุปกรณ) ในการ
ติดตั้งที่บังฝนเขากับอุปกรณติดตั้งบนหนาตาง

หมายเหตุ:
- ชองวางบนอุปกรณติดตั้งบนหนาตางมีไวสำหรับติดตั้งที่บังฝนสำหรับการติดตั้ง
บานเลื่อนแนวตั้งและแนวนอน
- ใสสลักเกลียว 2 ชิ้น, แหวนรอง และ นอตตัวเมีย (มีใหในชุดอุปกรณ) ในชอง
ที่ไมมีการใชงานบนอุปกรณติดตั้งบนหนาตางเพื่อปองกันไมใหน้ำไหลยอนเขา
ภายในเครื่องปรับอากาศ

การติดตั้งที่บังฝนในแนวตั้ง

A. อุปกรณชุดปลอยลงรอนออกทางหนาตาง
B. ที่บังฝน
C. ตะแกรงดานนอก
D. สลักเกลียวใสในบริเวณที่ไมถูกใชงานบนอุปกรณชุดติดตั้งบนหนาตาง

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งที่บังฝนในแนวตั้ง ใหใสสลักเกลียว 2 ชอง คือ 1 
และ 3 หรือ 2 และ 4 จากทั้งหมด 4 ชอง 
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การติดตั้งที่บังฝนในแนวนอน

A. อุปกรณชุดปลอยลมรอนออกทางหนาตาง
B. ที่บังฝน
C. ตะแกรงดานนอก
D. สลักเกลียวใสในบริเวณที่ไมถูกใชงานบนอุปกรณชุดติดตั้งบนหนาตาง

4. วัดขนาดความกวางของหนาตาง
    - หากความกวางของหนาตางมีขนาดแคบกวาอุปกรณติดตั้งบนหนาตาง ใหถอดชิ้นสวนยืดขยาย
ออกจากอุปกรณติดตั้งบนหนาตาง

A. ชิ้นสวนยืดขยายดานใน
B. ชิ้นสวนยืดขยายดานนอก

    - ใชเลื่อยตัดชิ้นสวนยืดขยายดานในเพื่อใหมีขนาดพอดีกับความกวางหนาตาง
    - ใสชิ้นสวนยืดขยายดานในกลับเขาไปบนชิ้นสวนยืดขยายดานนอกของชุดอุปกรณติดตั้งบน
หนาตาง

5.  วางอุปกรณติดตั้งบนหนาตาง ยืดอุปกรณดังกลาวใหมีขนาดพอดีกับความกวางหนาตาง ตรวจ
สอบใหแนใจวาที่บังฝนถูกจัดวางไวดานนอกหนาตาง

หมายเหตุ: สำหรับการติดตั้งอุปกรณบนหนาตางติดตั้งในแนวตั้ง ทำไดโดยจัดวางชุดอุปกรณดัง
กลาวใหมีสวนเชื่อมตอกับทอปลอยลมรอนอยูดานลาง

6. ติดตั้งสกรูขนาด ½ นิ้ว (มีใหในชุดอุปกรณ 2 ชิ้น) ลงในชองวางบนชิ้นสวนยืดขยายดานใน บริเวณ
ใกลเคียงกับปลายชิ้นสวนยืดขยายภายนอก

7.  ปดหนาตางลงมาบนอุปกรณติดตั้งบนหนาตาง

A. สกรูขนาด ½ นิ้ว (มีใหในชุดอุปกรณ 2 ชิ้น)
B. ชิ้นสวนยืดขยายดานใน
C. ชิ้นสวนยืดขยายดานนอก

A. ดานเครื่องปรับอากาศชนิดเคลื่อนที่
B. ดานนอกอาคาร
C. ที่บังฝน

D. อุปกรณติดตั้งบนหนาตาง
E. หัวเชื่อมตอบนอุปกรณติดตั้งบนหนาตาง
F. ทอปลอยลมรอน
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การติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ

1.  วางตัวยึดหนาตางไวบนบานเลื่อนหนาตางดานบน บริเวณขอบบนของบานเลื่อนหนาตางบานลาง

2.  ใชสวานขนาด 1/8 นิ้ว เพื่อเจาะรูบนตัวยึด

3.  วางตัวยึดหนาตางบนขอบบานเลื่อนและยึดดวยสรูไม (มีใหในชุดอุปกรณ) ใหมั่นคง

4.  ติดตั้งโฟมซีลบริเวณดานหลัง ระหวางขอบบนของหนาตางลางและกระจกหนาตางบานบน

5.  เสียบสายไฟเขากับเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน

A. หนาตางบานบน
B. ตัวยึดหนาตาง

A. ขอบบนของหนาตางบานลาง
B. โฟมซีล

คำเตือน

อาจเกิดอันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

- เสียบสายไฟเขากับเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน

- หามมิใหถอดสายดินออกจากปลั๊กโดยเด็ดขาด

- หามมิใหพวงสายไปเขากับอะแดปเตอร

- หามไมใหเสียบสายไปเขากับปลั๊กพวง

- หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดใหเกิดอันตรายถึงชีวิต หรืออาจ

เกิดอัคคีภัย หรือ กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
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เริ่มตนการใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

หมายเหตุ: สัญลักษณบนเครื่องใชไฟฟาแตละรุนอาจแตกตางกัน หากแตการใชงานฟงกชันตางๆมีความใกลเคียงกัน

จอแสดงผลดานหนา

หมายเหตุ: ขึ้นอยูกับคำสั่งที่คุณเลือกใชงาน ณ ขณะนั้น

1.  เลือกโหมดการทำงาน (ดูที่คำสั่งการใชงาน “Mode”)
2.  เลือกโหมดความเร็วลม (ดูที่คำสั่งการใชงาน “Fan”)
3.  เลือกการตั้งคาอุณหภูมิ (ดูที่คำสั่งการใชงาน “Temperature”)
4.  กดปุม Power เพื่อเริ่มการใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

หมายเหตุ: เมื่อเปดการใชงาน เครื่องปรับอากาศชนิดเคลื่อนที่จะทำงานในระบบ
ที่ถูกตั้งคาไวกอนหนา

เฉพาะเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ที่ถูกใชงานในบริเวณที่ความชื้นมีไมมาก น้ำจะ
ถูกเก็บไวในถังเก็บน้ำภายในเครื่องปรับอากาศ หากถังเก็บน้ำเต็ม ระบบการ
ทำงานจะถูกหยุด หนาจอจะแสดงผลดวยสัญลักษณ “E5” เพื่อบงบอกใหผูใช
งานนำถังเก็บน้ำไปเททิ้ง

การใชงานคำสั่ง Mode:

1.  กดปุม Mode คาง จนกระทั่งสัญลักษณ Mode กระพริบเพื่อตั้งคาที่ตองการ

2.  เลือกโหมดการทำงานที่ตองการ Cooling, Dry, Fan  

Cooling - เพื่อทำความเย็นภายในหอง กดปุม Fan เพื่อปรับความเย็น สูง, กลาง หรือ ต่ำ และกดปุม 
+ หรือ – เพื่อปรับอุณหภูมิที่ตองการ

คำสั่งการใชงาน

Dry – เพื่อความคุมความชื้นทำใหหองแหง เครื่องปรับอากาศจะถูกทำงานอยางอัตโนมัติในการเลือก
อุณหภูมิ โดยที่พัดลมจะทำงานในความเร็วต่ำเทานั้น

 หมายเหตุ: โหมด Dry ไมควรใชงานเพื่อทำใหหองเกิดความเย็น

Fan Only - ทำงานเฉพาะพัดลมเทานั้น กดปุม Fan เพื่อปรับระดับความเร็ว สูง, กลาง หรือ ต่ำ

Heating – เพื่อทำความรอนภายในหอง กดปุม Fan เพื่อปรับระดับความรอน สูง, กลาง หรือ ต่ำ และ
กดปุม + หรือ - เพื่อปรับอุณหภูมิที่ตองการ

 หมายเหตุ: โหมดทำความรอน (HEAT) จะไมมีอยูในรุนที่มีเฉพาะระบบการทำงานแบบ
เครื่องปรับอากาศ 

การตั้งคาความเร็วพัดลม

1.  กดปุม Fan เพื่อเลือกการตั้งคาความเร็วพัดลม

2.  เลือกระดับความเร็ว สูง, กลาง หรือต่ำ

ความเร็วพัดลมจะถูกควบคุมอัตโนมัติ โดยจะขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายในหอง และการตั้งคาอุณหภูมิ

High – สำหรับความเร็วสูงสุด

Mid - สำหรับความเร็วปกติ

Low - สำหรับความเร็วต่ำ
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การตั้งคาอุณหภูมิ

กดปุม + เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ โดยจะเพิ่มทีละ 1 องศาเซลเซียส

กดปุม - เพื่อลดอุณหภูมิ โดยจะลดทีละ 1 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ:
ในโหมดการทำงาน Cooling อุณหภูมิจะสามารถตั้งคาไดเฉพาะในชวง 16 – 30 องศาเซลเซียส
เทานั้น

ในโหมดการทำงาน Fan Only จะไมสามารถตั้งคาอุณหภูมิได

การตั้งคาการทำงานแบบไรเสียง

กดที่ปุม Silent เพื่อเริ่มตนการใชงานแบบไรเสียง

เมื่อสัญลักษณ Silent ปรากฏขึ้น เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่จะทำงานในโหมดไรเสียง

การใสเเบตเตอรี่

1.  ถอดฝาครอบถาดแบตเตอรี่ออกตามทิศทางลูกศรดานลาง

2.  ใสแบตเตอรี่ชุดใหม โดยตรวจสอบใหแนใจวาใสแบตเตอรี่ถูกขั้ว

3.  ใสฝาครอบถาดแบตเตอรี่กลับเขาไปที่เดิม

หมายเหตุ:
- ใชแบตเตอรี่ขนาด AAA (1.5v) จำนวน 2 กอน หามใชถานชารจในการใชงาน แนะนำใหเปลี่ยน
แบตเตอรี่ใหมเมื่อหนาจอแสดงผลจางลง หรือหลังจากการใชงานนาน 6 เดือน

- หากคุณเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ใหม การตั้งคาตางๆบนจอแสดงผลรีโมทึควบคุมอาจหายไป การจับ
เวลาจะกลับที่คาเริ่มตน

การใชงานรีโมทควบคุม

การจัดเก็บรีโมทควบคุม

บริเวณดานหลังของเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่จะมีที่หนีบเล็กๆ สามารถแขวนรีโมทควบคุมไวที่
บริเวณนี้ได

วิธีการใชงาน

การใชงานเครื่องปรับอากาศภายในหอง ชี้รีโมทควบคุมไปที่ตัวรับสัญญาณบนตัวเครื่อง โดยรีโมท
ควบคุมสามารถใชงานไดในระยะมากถึง 7 เมตร 

ตัวรับสัญญาณ
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รีโมทควบคุม ปุมกดและฟงกชันการใชงาน

หมายเหตุ: รีโมทควบคุมอาจแตกตางกันในแตละรุน
เปด/ปด

โหมดคำสั่ง

พัดลม

ขึ้น

ลง เปดการจับเวลา

โหมดการทำงาน
อัจฉริยะ

การควบคุมทิศทาง

ปดการจับเวลา

โหมดขณะนอนหลับ

โหมด IFEEL

นาิกา

โหมด SUPER

การหรี่แสง

สัญลักษณการใชงาน

สัญลักษณการใชงานที่แสดงบนหนาจอแสดงผลชนิด LCD

โหมดการทำความเย็น

โหมดการควบคุมความชื้น

โหมดการทำงานเฉพาะพัดลม

โหมดการทำความรอน

ความเร็วพัดลมอัตโนมัติ

ความเร็วพัดลมสูง

ความเร็วพัดลมกลาง

ความเร็วพัดลมต่ำ

การทำงานในระบบ
อัจฉริยะ

การสงสัญญาณไปที่ตัวเครื่อง

แสดงผลการตั้งคาอุณหภูมิ

เปด

ปด

แสดงผลการตั้งคาการจับเวลา

แสดงผลเวลาในปจจุบัน

การทำงานในขณะนอน
หลับ

การทำงานในโหมด 
IFEEL

การทำงานในโหมด 
SUPER

การเปด หรือ ปด การใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

กดปุม ON/OFF เพื่อเปดหรือปดการใชงาน

หมายเหตุ: 
- การเปลี่ยนโหมดในระหวางการใชงานเครื่องปรับอากาศ อาจไมตอบสนองในทันที โปรดรอ 3 นาที

- โปรดรอ 3 นาที กอนปด-เปดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง

โหมดการทำงาน

1.  กดปุม Mode ซ้ำๆจนกระทั่งโหมดการใชงานที่ตองการปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงผล

2.  เลือกโหมดการใชงานที่ตองการ Cooling, Dry, Fan หรือ Heating

Cooling - เพื่อทำความเย็นภายในหอง กดปุม Fan เพื่อปรับความเย็น สูง, กลาง หรือ ต่ำ 
กดปุม + หรือ – เพื่อปรับอุณหภูมิที่ตองการ
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Dry – เพื่อความคุมความชื้นทำใหหองแหง เครื่องปรับอากาศจะถูกทำงานอยางอัตโนมัติในการ
เลือกอุณหภูมิ โดยที่พัดลมจะทำงานในความเร็วต่ำเทานั้น

หมายเหตุ: โหมด Dry ไมควรใชงานเพื่อทำใหหองเกิดความเย็น หากผูใชงานเกิดความไมสบายตัวใน
อุณหภูมิที่เครื่องตั้ง สามารถลดหรือเพิ่มอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสโดยใชรีโมทควบคุมได

หมายเหตุ: โหมดการควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติไมสามารถเลือกใชงานไดในโหมด Fan Only

Heating – เพื่อทำความรอนภายในหอง กดปุม Fan เพื่อปรับระดับความรอน สูง, กลาง หรือ ต่ำ 
และกดปุม + หรือ - เพื่อปรับอุณหภูมิที่ตองการ

Fan Only - ทำงานเฉพาะพัดลมเทานั้น กดปุม Fan เพื่อปรับระดับความเร็ว สูง, กลาง หรือ ต่ำ

โหมดการทำงานอัจฉริยะ

กดปุม Smart เพื่อใชงานฟงกชันการทำงานในโหมดอัจฉริยะ ในโหมดการทำงานนี้อุณหภูมิจะถูกตั้ง
คาอัตโนมัติ โดยระบบจะตั้งคาจากอุณหภูมิหองในขณะนั้น

เมื่อตองการยกเลิกคำสั่งการทำงานในโหมดอัจฉริยะ สามารถทำไดโดยกดที่ปุม Mode

โหมดการทำงานและอุณหภูมิถูกตั้งคาโดยอุณหภูมิภายในหอง

สำหรับรุนที่มีฟงกชันการทำความรอน

อุณหภูมิภายในหอง โหมดการทำงาน อุณหภูมิที่ตั้งคาไว

อุณหภูมิภายในหอง โหมดการทำงาน อุณหภูมิที่ตั้งคาไว

21 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกวา

23 องศาเซลเซียส หรือ ต่ำกวา

Heating 22 องศาเซลเซียส

21 - 23 องศาเซลเซียส Fan Only -

23 – 26 องศาเซลเซียส Dry
อุณหภูมิภายในหองจะถูกลดลง
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส หลัง
จากเริ่มใชงานประมาณ 3 นาที

สูงกวา 26 องศาเซลเซียส

23 – 26 องศาเซลเซียส

Cooling

Fan Only

Dry

Cooling

26 องศาเซลเซียส

-

อุณหภูมิภายในหองจะถูกลดลง
ประมาณ 2 องศาเซลเซียส หลัง
จากเริ่มใชงานประมาณ 3 นาที

26 องศาเซลเซียส

สำหรับรุนที่มีฟงกชันเฉพาะการทำความเย็น

หมายเหตุ: อุณหภูมิ, การไหลเวียนของอากาศ และ ทิศทาง จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติในโหมดการ
ทำงานอัจฉริยะ อยางไรก็ตามหากผูใชงานเกิดความไมสบายตัวในอุณหภูมิที่เครื่องตั้ง สามารถลด
หรือเพิ่มอุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียสโดยใชรีโมทควบคุมได

ความสามารถในโหมด 

สูงกวา 26 องศาเซลเซียส

ความรูสึกผูใชงาน ปุมควบคุม การตั้งคา

รูสึกไมสบายตัวเนื่องจาก
การไหลเวียนของอากาศ
ที่ไมเหมาะสม

รูสึกไมสบายตัวเนื่องจาก
ทิศทางของอากาศที่ไม
เหมาะสม

สามารถตั้งคาความเร็วพัดลมภายในหอง สูง, กลาง หรือ 
ต่ำ ได โดยการกดปุม

กดที่ปุมนี้ 1 ครั้ง เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ 
และกดอีกครั้งเพื่อหยุดในทางที่ตองการ

โหมด SUPER

ปุม SUPER ถูกใชงานเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานระบบทำความเย็น หรือ การทำความรอนอยางรวดเร็ว

1.  กดปุม SUPER สำหรับระบบการทำความเย็น เครื่องปรับอากาศจะตั้งคาความเร็วพัดลมอัตโนมัติที่
ความเร็วสูงและอุณหภูมิจะถูกตั้งคาที่ 16 องศาเซลเซียส และสำหรับระบบทำความรอนอยางเร็ว ระบบจะ
ถูกตั้งคาความเร็วพัดลมอัตโนมัติ และเปลี่ยนการตั้งคาอุณหภูมิใหอยูที่ 30 องศาเซลเซียสโดยอัตโนมัติ

2.  ปดการควบคุมโหมด SUPER เพียงกดที่ปุมใดก็ไดบนรีโมทควบคุม หรือ แผงควบคุมบนตัวเครื่อง 
ยกเวนปุมจับเวลา เปด-ปด, นาิกา, หรี่ไฟ, IFEEL และ การควบคุมทิศทาง

หมายเหตุ
- ในโหมดการทำงาน SUPER สามารถตั้งคาทิศทางการไหลเวียนอากาศ หรือ การจับเวลาได

- ในโหมดการทำงานแบบอัจฉริยะ ไมสามารถใชงานไดในโหมด SUPER

โหมดการทำความเย็น
อยางรวดเร็ว

โหมดการทำความรอน
อยางรวดเร็ว

การตั้งคาความเร็วพัดลม

1.  กดปุม FAN เพื่อเลือกระดับความเร็วพัดลม

Auto – การควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติ ถูกตั้งคาโดยคำนวณจากอุณหภูมิภายในหอง

หมายเหตุ: การควบคุมความเร็วพัดลมอัตโนมัติ ไมสามารถใชงานไดในโหมดการทำงาน Fan Only

High – สำหรับความเร็วพัดลมสูงสุด

Mid - สำหรับความเร็วพัดลมปกติ

Low – สำหรับความเร็วพัดลมต่ำ

10

หมายเหตุ: โหมดทำความรอน (HEAT) จะไมมีอยูในรุนที่มีเฉพาะระบบการทำงานแบบเครื่องปรับอากาศ 



การตั้งคาอุณหภูมิ

กดปุม UP เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 องศาเซลเซียส

กดปุม DOWN เพื่อลดอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิจะลดลงทีละ 1 องศาเซลเซียส

หมายเหตุ: 
- ในโหมดการทำความเย็นและการทำความรอน อุณหภูมิจะสามารถตั้งคาไดเฉพาะในชวง 16 – 30 องศา
เซลเซียสเทานั้น

- ในโหมด Fan Only จะไมสามารถตั้งคาอุณหภูมิได

การตั้งคาในโหมดการทำงานขณะนอนหลับ

การทำงานในโหมด SLEEP สามารถตั้งคาไดในระหวางการใชงานโหมดการทำความเย็น, การทำความรอน, 
หรือการควบคุมความชื้น โดยฟงกชันการทำงานนี้จะปรับสภาพแวดลอมในเหมาะสมกับการนอนหลับ

หมายเหตุ:
- เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่จะหยุดการทำงานในระหวางการนอนหลับโดยอัตโนมัติ หลังจากการใชงาน
โหมดนี้ยาวนานตอเนื่องถึง 8 ชั่วโมง

- ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งคาในความเร็วต่ำโดยอัตโนมัติ

- ในโหมดการทำความเย็น หากอุณหภูมิหองต่ำกวา 26 องศาเซลเซียส ระบบจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 1 องศา
เซลเซียสในระหวางชั่วโมงของการทำงานในระบบนี้โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะคงอุณหภูมินั้นๆไวตลอด
เวลา
หากอุณหภูมิหองอยูที่ 26 องศาเซลเซียสหรือสูงกวา การตั้งคาอุณหภูมิจะไมถูกเปลี่ยนแปลง

- ในโหมดการทำความรอน อุณหภูมิจะถูกปรับลดลง 3 องศาเซลเซียสในระยะเวลาสูงสุด 3 ชั่วโมง และคง
อุณหภูมินั้นไว

1.  กดปุม Mode เพื่อเลือกระบบการทำงาน Cooling, Heating, หรือ Dry
หมายเหตุ: โหมดการทำงานขณะนอนหลับ ไมสามารถใชงานไดในระบการทำงานแบบ Fan Only หรือ 
โหมดการทำงานอัจฉริยะได

2.  กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งคาอุณหภูมิ

3.  หลังจากกดที่ปุม SLEEP เพียง 5 วินาที จอแสดงผลบนตัวเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่จะหรี่แสงลง

หมายเหตุ:
- เครื่องปรับอาหมายเหตุ: อุณหภูมิและทิศทางการไหลเวียนของอากาศอาจถูกปรับเปลี่ยนไปในระหวางการ
ใชงานโหมด SLEEP ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งคาที่ความเร็วต่ำ หลังจากเริ่มตนใชงานโหมดนี้เพียง 5 วินาที 
แสงไฟบนหนาจอแสดงผลจะหรี่แสงลง

4.  เมื่อตองการออกจากคำสั่งการโหมดการทำงานขณะนอนหลับ กดที่ปุม SLEEP, MODE, FAN, 
ON/OFF, SUPER หรือ รอ 8  ชั่วโมงหลังจากเริ่มตนการใชงานโหมดการทำงานขณะนอนหลับ ระบบจะ
ยกเลิกการใชงานโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: การทำงานของเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่จะกลับสูการตั้งคากอนหนาหลังจากโหมด SLEEP ถูก
ยกเลิก

โหมด IFEEL

เซนเซอรตรวจจับอุณหภูมิบนรีโมทควบคุมจะเริ่มทำงาน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิโดยรอบ และสงสัญญาณกลับ
ไปที่ตัวเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ จากนั้นระบบจะตั้งคาการทำงานที่เหมาะสมสำหรับสภาวะนั้นๆ

หมายเหตุ:
สำหรับการใชงานในโหมด IFEEL ทำไดเพียงกดที่ปุม 1 ครั้ง จากนั้นการใชงานจะถูกเริ่มตนทันที กดซ้ำอีก
ครั้ง เพื่อยกเลิกคำสั่งดังกลาว หากไมสามารถยกเลิกคำสั่ง IFEEL ได ใหกดซ้ำที่ปุมเดิมคาง 5 วินาที

แนะนำใหวางรีโมทควบคุมไวบริเวณที่สามารถรับสงสัญญาณระหวางรีโมทควบคุมและตัวเครื่องเปนไปได
อยางงาย

แนะนำใหออกจากคำสั่ง IFEEL ทุกครั้งที่ปดการใชงานเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน

โหมดการหรี่ไฟ

กดปุม DIMMER เพื่อปดแสงไฟบนหนาจอแสดงผลของตัวเครื่อง

หมายเหตุ: เมื่อแสงไฟตางๆถูกปด หากแตมีการรับ-สงสัญญาณ แสงไฟดังกลาวจะติดขึ้นมาอีกครั้ง
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การตั้งคานาิกา

1.  สามารถตั้งนาิกาเปนเวลาปจจุบันไดโดยกดที่ปุม CLOCK

2.  กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อเลือกเวลาที่ตองการ

3.  กดปุม CLOCK อีกครั้ง เพื่อตกลงการตั้งคาดังกลาว

การเปด-ปด การจับเวลา

การเปด-ปด การจับเวลา
กอนออกจากบาน แนะนำใหใชการตั้งคาฟงกชันการจับเวลา โดยใชปุม TIMER ON/OFF โดยเครื่องปรับ
อากาศจะถูกตั้งคาใหเปดใชงานในชวงเวลาที่ถูกตั้งคาไว ซึ่งจะชวยใหผูใชงานเกิดความสะดวกสบายมากยิ่ง
ขึ้น 

หมายเหตุ: แนะนำใหตั้งคานาิกากอน เพื่อใหสามารถเปดการใชงานในชวงเวลาที่ถูกตอง

การเปดการใชงานการจับเวลา
ปุม TIMER ON ใชสำหรับการตั้งคาเปดการใชงานเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ

1.  กดปุม TIMER ON จากนั้นสัญลักษณ “On 12.00” จะปรากฏบนหนาจอแสดงผล

2.  กดปุม UP หรือ DOWN เพื่อตั้งคาเวลาเปดการใชงาน

-  กดปุม UP หรือ DOWN การตั้งคาจะเพิ่มหรือลดทีละ 1 นาที
-  กดปุม UP หรือ DOWN คาง 2 วินาที การตั้งคาจะเพิ่มหรือลดทีละ 10 นาที
-  กดปุม UP หรือ DOWN คางนานกวา 2 วินาที การตั้งคาจะเพิ่มหรือลดทีละ 1 ชั่วโมง

เพิ่ม

ลด

3.  เมื่อเวลาที่ตั้งคาปรากฏบนจอ LCD กดปุม TIMER ON อีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งคา
          เสียง “ปป” ดังขึ้น และสัญลักษณ “ON” หยุดกระพริบ
          สัญลักษณการจับเวลาปรากฏขึ้น

4.  หลังจากเวลาที่ตั้งคาปรากฏบนจอแสดงผลนาน 5 วินาที นาิกาจะกลับมาแสดงผลที่หนาจอรีโมท
ควบคุมอีกครั้ง

การยกเลิกการตั้งคาการจับเวลา
กดปุม TIMER ON อีกครั้ง เสียง ”ปป” ดังขึ้น จากนั้นสัญลักษณบนหนาจอแสดงผลจะหายไป ฟงกชันการ
ใชงานนี้ถูกยกเลิก

หมายเหตุ: การใชงานนี้คลาบกับการตั้งคาในระบบ TIMER OFF ที่ผูใชงานจะสามารถตั้งคาใหเครื่องปรับ
อากาศปดการใชงานโดยอัตโนมัติ

การควบคุมทิศทาง

กดที่ปุม SWING เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลเวียนของอากาศ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อหยุดในทิศทางที่ตองการ

หมายเหตุ:
-  การไหลเวียนลมถูกตั้งคาโดยอัตโนมัติในองศาที่เหมาะสมในโหมดกการใชงานหลังจากเริ่มใชงาน

-  ทิศทางดังกลาว สามารถควบคุมไดเอง โดยกดที่ปุม SWING

-  หามปรับทิศทางบานเกล็ดดวยตัวเอง มิฉะนั้นอาจทำใหการทำงานผิดปกติได หากเกิดสถานการณเชน
นั้น แนะนำใหปดเครื่อง ตัดการเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ จากนั้นเชื่อมตอและเปดการทำงานใหมอีกครั้ง

ความดังเสียงในระดับปกติ

การใชงานเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไป ผูใชงานจะไดยินเสียงดังตอไปนี้
-  เสียงจากการทำงานของพัดลม
- เสียงคลิ๊กจากแผงควบคุมอุณหภูมิ
- เสียงการสั่นหรือเสียงรบกวน จากผนังหรือโครงสรางหนาตาง
- เสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของคอมเพรสเซอร
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การดูแลเครื่องปรับอากาศ

การระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ

A. ฝาครอบทอระบายน้ำหลัก 
B. ที่อุดชองทอระบายน้ำหลัก

คำเตือน
อันตรายจากสินคามีน้ำหนักมากเกินไป

แนะนำใหใชคนในการยกและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อยางนอย 2 คนขึ้นไป

หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได

1.  ถอดปลั๊กเครื่องปรับอากาศหรือตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟหลัก

2.  เคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศไปยังบริเวณที่ตองการระบายน้ำทิ้ง

หมายเหตุ: เคลื่อนยายอยางชาๆและรักษาระดับไว เพื่อปองกันไมใหน้ำรั่วไหลออก

มาระหวางการเคลื่อนยาย

3.  ถอดที่อุดชองและฝาครอบทอระบายน้ำหลักออก

4.  ระบายน้ำออกจากทอระบายน้ำหลัก

หมายเหตุ: หากตองการเก็บเครื่องปรับอากาศหลังจากการใชงาน โปรดดูหัวขอ 

“การเก็บรักษาหลังจากการใชงาน”

5.  ใสที่อุดชองทอระบายน้ำหลักกลับเขาไป

6.  ปดทอระบายน้ำหลักดวยฝาครอบทอ

7.  เคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศกลับไปยังที่เดิม

8.  เสียบสายไฟ หรือ เชื่อมตอเขากับแหลงจายไฟหลัก

A. ชองสำหรับติดตั้งทอระบายน้ำหลัก
B. ทอระบายน้ำ
C. ชองสำหรับระบายน้ำหลัก
D. ที่อุดชองทอระบายน้ำหลัก

การระบายน้ำในเครื่องปรับอากาศรุนที่มีฟงกชันการทำความรอน

คำเตือน: โปรดติดตั้งทอระบายน้ำสำหรับรุนที่มีการใชงานระบบการทำความรอน มิเชนนั้นระบบ

การทำงานจะหยุดลงอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำทิ้งภายในเครื่องถึงระดับสูงสุด

1.  ถอดชองสำหรับติดตั้งทอระบายน้ำหลักออก

2.  ติดตั้งทอระบายน้ำเขากับชองสำหรับระบายน้ำหลัก ตรวจสอบใหมั่นใจวาติดตั้งอยางแนนหนา 

มิเชนนั้นอาจมีน้ำรั่วไหลออกมาระหวางการใชงาน

3.  วางอีกดานของทอระบายน้ำไวในบริเวณที่ตองการ และใหอยูในระดับที่ต่ำกวาดานที่เชื่อมตอกับ

ตัวเครื่อง นอกจากนี้ควรวางทอใหเปนเสนตรง ไมมีสวนใดงอหรือพับ  

การทำความสะอาดดานนอก

1.  กดปุม ON/OFF เพื่อปดการทำงาน

2.  ถอดปลั๊กเครื่องปรับอากาศหรือตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟหลัก

3.  ถอดแผนกรองอากาศและทำความสะอาดทีละชิ้นสวน ดูหัวขอ “การทำความสะอาดแผนกรองอากาศ”

4.  เช็ดทำความสะอาดดานนอกตัวเครื่องปรับอากาศดวย ผานุมและหมาด

5.  เสียบปลั๊กเขากับแหลงจายไฟหลัก

6.  กดปุม ON/OFF เพื่อเริ่มการใชงานใหม

การทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

A. แผนกรองอากาศคอยลเย็น
B. แผนกรองอากาศคอยลรอน

1.  กดปุม ON/OFF เพื่อปดการทำงาน

2.  เปดฝาปดแผนกรองอากาศดานหลังเครื่องปรับอากาศและถอดแผนกรองอากาศออก

3.  ถอดสกรูออกจากฝาปดแผนกรองอากาศบนคอยลรอนและถอดแผนกรองอากาศออก

4.  ใชเครื่องดูดฝุนทำความสะอาดแผนกรองอากาศ หากพบวาสกปรกมาก แนะนำใหลางดวยน้ำอุนผสม

น้ำยาทำความสะอาด

หมายเหตุ: หามทำความสะอาดแผนกรองอากาศดวยเครื่องลางจาน หรือใชสารเคมีในการทำความสะอาด

5.  เปาแผนกรองอากาศใหแหง กอนติดตั้งกลับเขาที่เดิม

6.  ใสฝาปดแผนกรองอากาศกับเขาที่เดิม

7.  ใสสกรูยึดฝาปดแผนกรองอากาศ

8.  กดปุม ON/OFF เพื่อเริ่มการใชงานใหม

วิธีการเก็บรักษาหลังจากการใชงาน

หากไมใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เปนเวลานาน:

1.  ระบายน้ำทิ้งใหหมด ดูหัวขอ “การระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ”

2.  เปดการใชงานในโหมด Fan Only เปนเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อทำใหเครื่องปรับอากาศแหงสนิท

3.  ถอดปลั๊กเครื่องปรับอากาศ
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ปญหาที่มักพบเบื้องตน
กอนการติดตอชางเทคนิค ใหลองปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องตนดานลางในการแกปญหาตางๆดวยตนเอง

คำเตือน

เครื่องปรับอากาศไมทำงาน

อันตรายจากไฟฟาลัดวงจร

แนะนำใหเสียบสายไฟเขาเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน

หามมิใหถอดสายดินออกจากปลั๊กโดยเด็ดขาด

หามมิใหพวงสายไปเขากับอะแดปเตอร

หามไมใหเสียบสายไปเขากับปลั๊กพวง

หากไมปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอยางเครงครัด อาจกอใหเกิดใหเกิดอันตรายถึงชีวิต หรืออาจ

เกิดอัคคีภัย หรือ กอใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

-  ไมไดเสียบปลั๊กไฟเขาแหลงจายไฟหลัก

เสียบสายไฟเขาเตารับที่มีการติดตั้งสายดิน ดู “ปริมาณไฟที่ตองการ”

-  ใชงานฟวสที่มีความหนวงเวลาหรือเบรกเกอรที่ใชมีขนาดเล็กเกินไป

ใสฟวสที่มีความหนวงเวลาตัวใหม หรือเปลี่ยนเบรกเกอรใหมีความจุกำลังไฟฟามากพอสำหรับการใชงาน 

ดู “ปริมาณไฟที่ตองการ”

-  ฟวสภายบานขาด หรือ เบรกเกอรตัด

เปลี่ยนฟวสใหม หรือ สับเบรกเกอรกลับที่เดิม ดู “ปริมาณไฟที่ตองการ”

-  ไมไดกดปุม ON/OFF

กดปุม ON/OFF เพื่อเริ่มใชงาน

-  แหลงจายไฟบกพรอง

รอใหแหลงจายไฟกลับมาทำงานอยางปกติ

เครื่องปรับอากาศทำฟวสขาด หรือ เบรกเกอรตัดในระหวางการใชงาน

-  ใชงานเครื่องใชไฟฟาหลานิดในเวลาเดียวกัน

ถอดปลั๊กออก หรือยายเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นไปใชแหลงจายไฟคนละตัว

-  เปดใชงานเครื่องปรับอากาศใหมอีกครั้งเร็วเกินไป หลังจากเพิ่งปดการใชงาน

รอ 3 นาที หลังจากปดเครื่องปรับอากาศ กอนเริ่มการใชงานใหมอีกครั้ง

-  เปลี่ยนโหมดการทำงาน

รอ 3 นาที หลังจากปดเครื่องปรับอากาศ กอนเริ่มการใชงานใหมอีกครั้ง

เครื่องปรับอากาศใชงานหนักมากเกินไป

-  เปดประตูหรือหนาตางทิ้งไวในขณะใชงานเครื่องใชไฟฟา

ปดประตูหรือหนาตางใหสนิท

-  เปลี่ยนมาใชเครื่องปรับอากาศรุนใหม

ใชเครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพรุนใหมจะชวยใหเครื่องปรับอากาศใชงานไดนานขึ้นกวาเดิม แตยังคง

การใชงานพลังงานต่ำ เครื่องปรับอากาศรุนใหมอาจไมปลอมความเย็นออกมาแบบเครื่องปรับอากาศรุน

เกา แตไมไดหมายความวาความเย็นหรือประสิทธิภาพการทำงานลดลง  ซึ่งสามารถดูไดจากประสิทธิภาพ

การทำงาน (EER) และ ปริมาณความจุ (BTU/ชั่วโมง) ที่ปรากฏอยูบนตัวเครื่อง

-  มีผูใชงานภายในหองมากเกินไป หรือมีเครื่องใชไฟฟาที่ทำความรอนอยูภายในหอง

ใชพัดลมระบายอากาศในระหวางการประกอบอาหารหรือการอาบน้ำ และลดการใชงานที่กอใหเกิดความ

รอนในระหวางชวงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงสุดในแตละวัน เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่สามารถทำความเย็นได

ภายในหอง ซึ่งขนาดปริเวณความจุของรุนเครื่องปรับอากาศที่ควรใช ขึ้นอยูกับขนาดของหองที่ตองการ

ใชงาน

เครื่องปรับอากาศทำงานเพียงระยะเวลาสั้นๆ แตอุณหภูมิภายในหองไมเย็น

-  ตั้งอุณหภูมิใกลเคียงกับอุณหภูมิจริงภายในหอง

ตั้งคาอุณหภูมิใหลดลง ดูหัวขอ “การใชงานเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่”

แสดงผลรหัสขอผิดพลาด

-  หากหนาจอแสดงผลปรากฎรหัสขอผิดพลาด “E5” หมายความวาปริมาณน้ำภายในเครื่องปรับ

อากาศสูง แนะนำใหระบายน้ำภายในเครื่องทิ้ง ดูหัวขอ”การระบายน้ำเครื่องปรับอากาศ” หลังจาก

ระบายน้ำหมดแลว เปดการใชงานใหมอีกครั้ง

-  หากแสดงรหัส E1/E2/E3/E4/E6/E7/EA โปรดติดตอบริการหลังการขาย
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เครื่องปรับอากาศทำงาน แตอุณหภูมิภายในหองไมเย็น

-  แผนกรองอากาศสกปรก
ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

-  ชองปลอยความเย็นถูกกีดขวาง
นำสิ่งกีดขวางออกจากบริเวณดังกลาว

-  ตั้งคาอุณหภูมิสูงเกินไป
ตั้งคาอุณหภูมิใหต่ำลง

การทำงานของเครื่องปรับอากาศตัดบอยเกินไป

-  เครื่องปรับอากาศมีขนาดไมเหมาะสมกับขนาดหองที่ใชงาน
ตรวจสอบขนาดความจุเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่

-  แผนกรองอากาศสกปรก
ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

-  ภายในหองมีความรอนหรือความชื้นจากการเปดหองครัว, หองอาบน้ำ และอื่นๆ  
ใชพัดลมเพื่อไลความรอนหรือความชื้นจากภายในหอง พยายามอยาใชเครื่องผลิตความในชวงที่รอน
ที่สุดของวัน 

-  บานพับถูกปดกั้น 
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ที่บานพับสามารถทำงานไดอยางอิสระ ไมถูกปดกั้นจากผามาน, 
เฟอรนิเจอร และอื่นๆ 
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