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PRECAUTIONS FOR SAFETY
Read the precautions in this
manual carefully before operating
the unit.

This appliance is filled
with R32.

● Keep this manual where the operator can easily find it.
● Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.
● This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light
industry and on farms, or for commercial use by lay persons.
● The precautions described herein are classified as DANGER, WARNING and
CAUTION. They both contain important information regarding safety. Be sure to
observe all precautions without fail.
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 fixed wiring.
● The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition
sources (for example, open flames, an operating gas appliance or an operating
electric heater).
● In order to avoid fire, explosion or injury, do not operate the unit when harmful
gases (e.g. flammable or corrosive) are detected near the unit.
WARNING
● Do not expose your body directly to cool or warm air for a long time.
● Do not insert your finger 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 can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
● This appliance is not intended for use by person (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.
● The air conditioner must be installed, maintained, repaired and removed by a
qualified installer or qualified service person. When any of these jobs is to be
done, ask a qualified installer or qualified service person to do them for you.
2
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PRECAUTIONS FOR SAFETY
(continued)
● Children should be supervised to ensure that they do not play with the
appliance.
● Do not use any refrigerant different from the one specified (R32) 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.
● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than
those recommended by the manufacturer.
● The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition
sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating
electric heater).
● Be aware that refrigerants may not contain an odour.
● Do not pierce or burn as the appliance is pressurized. Do not expose the
appliance to heat, flames, sparks, or other sources or ignition. Else, it may
explode and cause injury or death.
● Appliance and pipe-work shall be installed, operated and stored in a room with a
floor area larger than Amin m2.
How to get Amin m2 : Amin = (M / (2.5 x 0.22759 x h0))2
M is the refrigerant charge amount in appliance in kg. h0 is the installation height
of the appliance in m: 0.6 m for floor standing/1.8 m for wall mounted/1.0 m
for window mounted/2.2 m for ceiling mounted. (For these units recommend
installation height 2.5 m.).
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 fin 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.
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DISPLAY
Indoor unit display
1
2
3
4

1

2

3

4

ECO (White)
Pure (White)
Timer (White)
Operation mode
- Cool and dry (Blue)
- Fan only (LED off)

● Display brightness can be adjusted, follow procedure on page 27.

Temporary operation
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.

OPERATION /
RESET Button

Remote controller on full display
All indicators are shown for explanation.
B mode display

Mode selection display

Signal sending display

Power selection display
Plasma lon
Preset operation display

Weekly timer display
Setting temperature display
Clock and timer setting display
Quiet speed display
Comfort sleep display

Air flow direction display

Temperature unit select
Fan speed selection display
ECO operation display
Hi-POWER operation display
Check mode display
Silent Operation (Outdoor unit)
display

Louver swing button
Mode selection button

Fan speed selection button

Air flow selection button
ECO operation button

Louver direction selection button

Plasma lon button

Hi-POWER operation button Power
Power selection/silent operation button
Comfort sleep button

Weekly timer setting button
Clock setting button

Reset button

Check button

Filter clear button

Notes

●
●
●
●
●

Do not drop and avoid contact with water.
Do not place where temperature rises or falls (For example exposed to direct sunlight, near a stove, on the TV, hot floor or near a window).
When other electrical appliances are operated by a remote control, etc., isolate the appliances or consult the distributor.
If a fluorescent lamp is used near the indoor unit, the remote signal may not reach the infrared signal receiver and, thus, affect the air conditioner ON/OFF
operation.
Do not insert a needle or bar into the opening.

4
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REMOTE CONTROLLER
PREPARATION
Kind of receiving tone

Remote control

When the indoor unit receives a signal from the remote
control, the receiving tone sounds.
Pi
Pi
PiPi

..........Operation, change
..........Stop
..........Notice

Transmitting part

PiPi

When the notice

sounds, it means the

operating setting returns to the datum point.
(Example) When temperature setting.
22°C
Pi

23°C
Pi

24°C
PiPi

25°C
Pi

26°C
Pi

Datum points
Temperature

24°C

Air volume

Automatic

Vertical wind
direction

Lower limit

Memory and recall user
setting operation
Start and Stop operation

Adjust temperature

How to open the remote control
cover

Pull it down while slightly depressing the upper
part of the cover.

Cover

5
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Remote control
Insert the battery

1

Setting the clock

Remove the cover and insert
AAA alkaline dry batteries

1

Press the CLOCK button
Press with tip of the pencil.

Insert direction of
(+) and (-) correctly

.................................................
Adjust the “Day”
Pullthe
the cover
Pull
covertoto
your side
side firm
your
firmly

.................................................
Press the CLOCK button
● Adjust the clock by using the “setting the

2

clock” button

2

● The day “SU” will appear and change to the next day
after pressing the button once.

.................................................
Adjust the “Time”

3

Press with tip of the pencil.

or

● The time changes by 1 minute when pressed once.
The time changes by ten-minute intervals when
pressed continuously.

.................................................
Attach the cover

3

.................................................
Confirm “Time”

4

Notes

●
●
●
●

The life of dry batteries is approx. 1 year in normal use.
Replace batteries if no sound is received from the indoor unit or there is a failure to select the desired function.
Replace both batteries at the same time with AAA alkaline batteries.
If not planning to use for one or more months, remove the batteries to avoid failure.

6
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Indoor unit
Turn on the main power supply
● A waiting period of 3 minutes is required after the power is turned on. During this period, the operation lamp will illuminate. However, the compressor will not
start.

Check transmitting and receiving
Point the remote control at the remote control receiving module on the indoor unit.

● The correct signal is confirmed by the receiving tone and the operation lamp will illuminate.
button is pressed, the receiving tone will sound and the operation will stop.
● When

The receiving and
transmitting distance.
Approx. 7m from straight
in front of the indoor unit.

● Check that the signal is transmitted and received at the installed position if the remote control is fixed to the remote control holder.

Notes

● Use the remote control where the indoor unit can receive the signal. It does not work if the signal is obstructed by curtains or sliding doors.
● The distance for transmitting and receiving is shorter if a bright light, such as sunlight, affects of the main unit.
● The distance for transmission and receiving is shorter if the remote control is operated at an oblique angle to the main unit.

7
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AUTOMATIC OPERATION
The air conditioner selects the cooling or fan only operation.

When

Pi

sounds,

When starting automatic operation, select

it notices that the operation setting returns to the datum
point.
Page 5

A

● The air volume can be set as you prefer.

When changing the temperature, Press TEMP.
Up

● Changes by 1°C when pressed once.
It changes continuously if pressed
continuously.

● The temperature range available is
17°C - 30°C.

Down
PiPi

sounds when reaching 24°C.

8
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COOLING / FAN ONLY / DRY OPERATION
Temperature and air volume for the cooling operation can be set as you prefer.

When

Pi

sounds,

it notices the operation setting returns to the datum
point.
Page 5

Cooling
operation

Dry operation

Fan only
operation

9
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Dry
operation

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled automatically.

When changing the temperature, Press TEMP.
Up

Down
When at 24°C

PiPi

● The temperature changes by 1°C when pressed.

It changes continuously when pressed continuously.

● The available setting range is 17°C – 30°C.

Notes

● Refrigerant flow may make noise. However, this is not defect.
● When the outside temperature is low, the temperature in the room may become lower than the temperature selected.
● On dry mode the air volume is set to Auto only.

10
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AIR VOLUME, AIR DIRECTION AND
SWING LOUVERS
When

Pi

sounds,

it indicates the operation setting returns to the original
setting.
Page 5

Changing the air volume, press FAN
		 Every time...
			 When pressed during Auto, Cooling, Fan only and PURE.

When the air volume is set to “Quiet (

)”, the air volume becomes “Automatic”.

Changing the air direction, press FIX
When changing the air to the
horizontal position, release
the right side at the desired
position.
( PiPi
sounds at the center
			
position).

When changing the air to the
vertical direction, release the
left side at the desired position.
( PiPi
at the lower limit).

		Setting for air flow Page 12
			
Comfort air direction can be selected as a Wide air flow and Spot air flow.
When pressed the vertical and horizontal louver modes change one step.
Do not move the air direction louvers by hand adjust only with the remote control.

Swing louvers operation, press SWING
		
			

Every time...
Pi
Vertical
(Up-Down)
Swing

Pi
Horizontal
(Left-Right)
Swing

PiPi
Up-Down
Left-Right
Swing

Swing
off

Swing direction changes.
When changing the middle vertical direction louver, press the
button and to change the middle
			 horizontal direction louver, press the
button again. To see current air direction, release the
			 swing functions.

11
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COMFORT AIR FLOW
Wide air flow : Air flows around the room.
Spot air flow : Air flow is concentrated at one point.
Spot air flow

Wide air flow

It is cool
throughout
the room!

It is cool
only near
the sofa!

Comfortable air flow can be selected from

AIR FLOW

While operating (Auto, Cool and Dry), Select

		

Every time...

When pressed, the air flow direction changes.

Wide
center

Wide right

Wide left

Spot left

Spot right

Spot
center

Cancel Air
Flow
		

Pressing Indoor unit causes “Pi” sound (receiving tone) and “PiPi” sound when AIR FLOW is canceled.

When adjusting the air direction slightly
			

Adjust “Air flow direction” with the

				

release the swing function.

			

When the

or

button. To know the air direction easily,

Page 11
button is pressed and when Wide air fl ow or spot

air flow is selected, the Air flow direction is released.

Notes
Horizontal and vertical air flow direction louvers change depending on the selection of wide air flow or spot air flow.
If the operation is stopped during the comfort air flow operation, the same conditions apply to the next function selected.
does not operate if only the Plasma Ion function is working.
Horizontal direction louvers can be adjusted within a range of approx. 30 degrees when wide air flow or spot air flow is selected.

12
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Hi-POWER OPERATION
To automatically control room temperature and airflow for faster cooling operation (except in DRY and
FAN ONLY mode)

Hi-POWER OPERATION
● Hi-POWER

appears on the remote control display.

13
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ECO OPERATION
While Automatic, Cooling operation is activated, this function provides automatic control for the setting of
room temperature.

ECO OPERATION
● ECO appears on the remote control display.
● The set temperature will be automatically adjusted appropriately.
However, the temperature is raised by no more than 2 degree
Celsius.

14
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PLASMA ION
Capture efficiency of floating impurities in the air is accelerated by plasma ion contaminates such as
bacteria, odor, smoke, dust and virus are caught and deactivated by Plasma Ion.

To clean the air,

Plasma Ion
When stopping operation.

stopping, automatic cleaning starts
• After
(TIMER lamp turns on).
		

or

When operating time is 10 minutes or less,
cleaning function does not operate.

When using together with the air conditioning

Stop

Operation

Air volume and direction setting of air conditioner have priority.
Operate Plasma lon while air
conditioning.

Press the

Operate air conditioning
during Plasma lon.

Press

Stop both Plasma lon and air
conditioning.

Press the

botton.

Stop only Plasma lon.

Press the

botton.

botton.

botton.

Notes

Plasma lon operation does not remove harmful substances from cigarette
• smoke
(carbon monoxide etc.). Open a window occasionally for ventilation.

15
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COMFORT SLEEP
The operation stops automatically at the Pre-set time.
When 1, 3, 5 and 9 hours are selected, the comfort sleep operation begins.
The set temperature will be automatically adjusted appropriately.
However, the temperature is raised or decreased to no more than
2 degrees Celsius.
Timer off during

comfort sleep

● Every time when pressed (within 3 seconds)...
Display example is when 10:00 is selected.

Cancel
comfort sleep

● The time for stopping the operation is displayed on the remote control.
● After the operation stops, drying of the inside is not performed.

To cancel
The timer setting is released but operation continues.

or

16
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Timer on, Timer off
Start and stop of operation is selected with the time. Operate after setting the current time on the remote control
Page 7

1

For timer on

For timer off

● Changes by 10 minutes when pressed once and by 1 hour when pressed
continuously.

● The selected time is displayed

Go to 2 if the same time as a previous setting can be used.

.....................................................................................

2

Example of setting
(Selection of timer On/Off)
To start at 6:00 AM and stop at 10:00 AM.

1

Select

Forward

Backward

● During time off, drying inside is not performed.
● Timer off can be selected with the previous operation setting even while stopped.
The operation starts when selected.

● To change the selected time, press

Select operation start for 6:00 AM.

or

to change the setting.

Selected time and current operating
mode blink alternately in the pictographic
character display portion.

.........................................................

2

Set the stop time to 10:00 AM.

Forward

Backward

To cancel

Selected time and current operating
mode blink alternately in the pictographic
character display portion.

The timer setting is released, but the operation will continue.

.........................................................

3
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WEEKLY TIMER OPERATION
4 programs for each day in the week can be set in WEEKLY TIMER.
The following items can be set in WEEKLY TIMER operation.
a. Operation time (ON timer for Start and OFF timer for Stop operation)
b. Operation mode (COOL, DRY, FAN ONLY)
c. Temperature setting.
d. Fan speed setting.
e. Special operation (ECO, Hi-POWER, SILENT)

Examples of WEEKLY TIMER uses
Living room

1

MON-FRI
26°C

25°C

OFF

ON+Hi-POWER

ON+ECO

OFF

SUN and SAT
26°C

25°C

ON+Hi-POWER

ON

2

ON

OFF

OFF

Bedroom
Sunday
23°C

Sunday
24°C

ON+Hi-POWER

Monday

Monday

24°C

ON

OFF

ON+ECO

18
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How to set WEEKLY TIMER

1

Press

to enter WEEKLY TIMER setting.

Blink

......................................................................................................

2

Press

to select desired day in sequence.

The sequence of day symbol appears on the LCD

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

WEEKLY SUMO
TUWETHFRSA
(All day)

......................................................................................................

3

Press
to select the program number.
is pressed PG-1 appears on the LCD.
● The program 1 is ready for setting while
to change the program number in the sequence program 1 to program 4.
● Press

PG-1
PG- 2
PG- 3
PG4

......................................................................................................

4

Press

or

to select the desired time.

● The time can be set between 0:00 and 23:50 in 10 minute intervals.
● Press and hold the button to change setting time for 1 hr.
● Only one of ON or OFF timer can be set on each program.

ON timer display

OFF timer display*

* OFF timer is used to stop the air conditioner only. The display does not show Operation mode,
Temperature, Fan speed and others.

......................................................................................................

19

1120650258-1_S03-182x257_68p_S_p70_190223.indd 19

23/2/2562 11:08:18

5

Press

to select desired operation.

..................................................................................................

6

Press

or

to select desired temperature.

● The temperature can be set between 17°C and 30°C.
..................................................................................................

7

Press

to select the desired fan speed.

..................................................................................................

8

Add operations, if required.

● Press
● Press

to use ECO operation

● Press

to use Power selection/Silent operation.

to use Hi-POWER operation.

..................................................................................................

9

Adding or editing the program.
The program can be set to perform on all the required days until
is pressed to confirm the
setting 0.
If adding or editing a program is required, please repeat steps 2 - 8 before setting confirmation.

..................................................................................................

0

After adding or editing, press

to confirm the setting*.

Operating Mode

Weekly timer running

Display after
pressing SET button

Next program
Timer ON or OFF

Operating Temperature
and Fan speed
*Point remote control at air conditioner receiving module then, press SET button until you hear
the “PiPi” sound. This means the setting operation has been completed.
As the air conditioner is receiving the signal, you will hear separate “Pi” sounds corresponding to
the number of days in the selected setting.
An incomplete setting is indicated if the TIMER lamp is blinking. Press
twice.
Next operation time

..................................................................................................

Notes
1. Place the remote control where the indoor unit can receive the signal. This will increase the accuracy of the timing between the remote control and the air
conditioning unit.
2. The ON/OFF timer can be set during the WEEKLY TIMER operation. In this situation, the air conditioner will first follow the normal timer until it is complete;
then, it will return to the WEEKLY TIMER function.
3. During WEEKLY TIMER operation, all of operation such as MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO and etc., can be adjusted but when the clock reaches the
program setting, the operation will return to the set items in the program.
4. When the remote control is sending a signal to the air conditioner, avoid interference from objects that can block the signal.

20
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Edit Weekly timer program
To edit the program after confirming the weekly timer setting on         Page 19 , follow steps 1 - 3 below.

1

Press
.
● The day of the week and the program number of the current day will be displayed.
......................................................................................................

2

Press
to select the day of the week and press
to select
program number to be confirmed.
● Resetting the operation.
......................................................................................................

3

Press

to exit confirming mode.

Deactivating WEEKLY TIMER operation
Press

while “WEEKLY” is displayed on the LCD.

● The “WEEKLY” indicator will disappear from the LCD. However, the program will remain in the remote control.
● The TIMER lamp goes off.
again, LCD shows the next program. The
● To reactivate the WEEKLY TIMER operation again, press
program, after reactivation, is related to the clock time.

21
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To delete programs
The individual program

1

Press
.
● The day of the week and the program number is displayed.
● Select the day to delete the program.
......................................................................................................

2

Press

to select the program number to be deleted.

......................................................................................................

3

Press
.
● ON or OFF timer will be cleared and the LCD will blink.

......................................................................................................

4

Press

● Press

to delete the program.
while the LCD is blinking. The program has now been deleted.

All programs

1

Press
.
● The day of the week and the program number will be displayed.
......................................................................................................

2

Press
and hold for 3 seconds.
● All programs will be deleted and LCD displays current operation.

Notes
Make sure the remote control receiving module on the air conditioner receives the signal from the remote
control.

22
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WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE
Living room (Example#1)

MO-FR

1

Wake up

Return home

6:00, ON, Mode : Auto,
26°C, FAN : Low, ECO

16:00, ON, Mode : Cool,
25°C, FAN : Auto, Hi-POWER

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8:00, OFF

20

21

22

23

24

22

23

24

22:00, OFF

Go out

Go to bed
No program set, control by user.

SA

SU

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Wake up

Activity in house

7:00, ON, Mode : Auto,
26°C, FAN : Low

12:00, ON, Mode : Cool,
25°C, FAN : Low, Hi-POWER

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

Living room

SU
ON
7:00
Auto
26°C
Low
ON
12:00
Cool
25°C
Low
Hi-POWER
OFF
18:00
OFF
23:00
-

MO
ON
6:00
Auto
26°C
Low
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
OFF
22:00
-

19

20

21

The air conditioner is
controlled during this period
by the remote control.
17

18

19

20

21

22

23

24

18:00, OFF

23:00, OFF

Go out

Go to bed

Table for living room operation.
Setting
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation

18

TU
ON
6:00
Auto
26°C
Low
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
OFF
22:00
-

WE
ON
6:00
Auto
26°C
Low
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
OFF
22:00
-

TH
ON
6:00
Auto
26°C
Low
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
OFF
22:00
-

FR
ON
6:00
Auto
26°C
Low
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
OFF
22:00
-

SA
-

MON-FRI

OFF
ON+ECO

ON+Hi-POWER

OFF

SUN and SAT

ON

ON+Hi-POWER

OFF

ON

OFF
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WEEKLY TIMER USAGE EXAMPLE
(continued)
Bedroom (Example#2)
More power save by
ECO function with desired
temperature.
2:00, ON,
Mode : Auto, 27°C,
FAN : Low, ECO
1

2

3

4

Speed up adjustment to
desired temperature with
Hi-POWER function.

Release Hi-POWER
to normal operation
for power save.

21:00, ON, Mode : Cool,
25°C, FAN : Auto,
Hi-POWER

22:00, ON,
Mode : Auto,
26°C, FAN : Auto

Wake up
6:00, OFF
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sunday

1

More power save by
ECO function with
desired temperature.
2:00, ON,
Mode : Auto, 27°C,
FAN : Low, ECO
2

3

4

5

6

Monday

7

8

9

10

6:00, OFF
Wake up

Table for bedroom operation.

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

Setting
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation

SU
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

MO
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

TU
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

WE
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

TH
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

FR
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

SA
ON
2:00
Auto
27°C
Low
ECO

Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation
Timer
Clock
Mode
Temperature
Fan
Add on operation

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

OFF
6:00
ON
21:00
Cool
25°C
Auto
Hi-POWER
ON
22:00
Auto
26°C
Auto
-

Bedroom
Sunday
25°C

Sunday
26°C

ON+Hi-POWER

Monday

Monday

27°C

ON

OFF

ON+ECO

24
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PRESET OPERATION
Set your preferred operation for future use.
The setting will be stored in the memory and can be used for future requirements.

PRESET OPERATION
1
2

Select your preferred operation.
Press and hold
The

3

for 3 seconds to store the setting.

mark displays.

Press

to operate the preset operation

The following functions cannot be set:
Weekly timer
Louver swing

25
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POWER-SELECTION AND SILENT
OPERATION (OUTDOOR UNIT)
Power-Selection (

)

This function is used when the circuit breaker is shared with other electrical appliances. It limits the maximum current
and power consumption to 100%, 75%, or 50% and can be implemented by POWER-SELECTION. The lower
percentage, the higher saving and also longer compressor lifetime.

Notes
When the level is selected, POWER-SEL level flashes on remote LCD display for 3 seconds.
In case of 75% and 50% level, number “75” or “50” also flashes for 2 seconds.
Due to the reason that POWER-SELECTION function limits the maximum current, inadequate cooling
capacity may occur.

Silent Operation (

)

Keep outdoor unit operating silently to ensure either yourself or neighborhood will have a tight sleep in night time.
By this feature, the cooling capacity will be optimized to deliver such silent experience.
The silent operation can be selected from one of two purposes (Silent 1 and Silent 2).
There are three setting parameters: Standard level > Silent 1 > Silent 2
Silent 1:
Though operating silently, the Cooling capacity is still prioritized to ensure having sufficient comfort inside
the room.
This setting is a perfect balance between the Cooling capacity and the Sound level of outdoor unit.
Silent 2:
Compromising the Cooling capacity to the Sound level in any circumstance where the outdoor unit’s
sound level is highly prioritized.
This setting has a purpose to reduce the maximum sound level of outdoor unit.

Notes
While activating of Silent operation, inadequate cooling capacity may occur.

Power-Selection and Silent Operation (Outdoor Unit)

26
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DISPLAY LAMP BRIGHTNESS
ADJUSTMENT
This function is used when it is necessary to decrease the display lamp brightness or turn it off.

LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT
While operating (Auto, Cool or Dry), press and hold
Press

Rise

or Decrease

Remote control LCD

5 seconds.

to adjust brightness which can be set at 4 levels or
to turn it off.

Operation display

Brightness

100%
Lamp illuminates full brightness.

50%
Lamp illuminates 50% brightness.

50%
Lamp illuminates 50% brightness and the
  operation lamp is turned off.
All turned off
  All lamps are turned off.

● In the examples of

and

, the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

27
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SELF CLEANING OPERATION
(COOL AND DRY OPERATION ONLY)
Self cleaning operation is started after operations of 10 minutes or longer.

To stop the unit immediately press

2 more times within 30 seconds.

After stopping the Self cleaning operation by remote control and starting the air conditioner, the next operation may be
delayed.

Self Cleaning operation

Approx 30 minutes

To prevent the growth of mold, air cleaning is performed.
Self cleaning operation will not be activated if previous operation is Fan only.

About Self Cleaning operation
● Self cleaning operation does not clean the room or remove mold growth or dust concealed inside the air conditioner.
● If used in rooms where frying of food occurs, where heavy smokers congregate or in a humid room, the internal parts of the air conditioner (the heat exchanger or the
exhaust fan) may become covered with dirt or mold which can’t be removed.

● Self cleaning operation is not performed in On/Off timer, Weekly timer and Comfort sleep if remote control is not in position to send signal to air conditioner.

28
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WHEN INDOOR UNIT LAMP BLINKS
Turn off the power supply. Wait 30 seconds. Turn on the power supply and check the operation of the unit.

If the lamp blinks again, inspection and repair is required
To repair quickly, check the status of the air conditioner according to the following procedure and inform
(1) – (3) the supplying retail dealership.
1 Problems with the air conditioner.
2 Check code found by the remote control (See process below).
3 Blink status of the lamp in the display portion of the indoor unit

1

Press the CHECK button with the tip of a pencil to set the
remote control to the service mode.

● Temperature display setting switches to 00.
●    CHK

is displayed.

......................................................................................................

2

Press

or

.

●        is displayed in the remote control display.
● Press

or

button.

If there is no fault with a code, the indoor unit will sound “Pi” once and the display of the remote control
will change as follows :

• The TIMER indicator of the indoor unit will flash continuously. (5 times per 1 sec.)
• Check the unit with all 52 check codes (
• Press

or

to

) as shown in below table.

button to move the check codes backward.

If there is a fault, the indoor unit will “Pi” for 10 seconds (Pi, Pi, Pi ...).
Note the check code on the display of the remote control.
• The display will indicate a 2-digit alphanumeric code.
• All indicators on the indoor unit will flash. (5 times per 1 sec.)

......................................................................................................

3

Press

to clear.

● Remote display returns to the display before the service mode. Check other codes by repeat the process
1 - 3.

Notes

● Check codes may not be displayed depending on the kind of fault such as an electrical parts fault.
● If the check codes are checked when the lamp is not blinking, the correct error code may not be displayed.
● Do not disassemble or repair yourself. Consult the supplying retail dealership.

Check Codes Table
Check codes not listed in the table may be detected.
Problem with indoor unit (including wiring fault).
Check codes consist of digits and letters.
Problem with outdoor unit (including compressor and others).
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AUTO RESTART SETTING
This product is designed so that after a power failure, it can restart automatically in the same operating mode as
before the power failure.
The product was shipped with Auto Restart function in the OFF position. Turn it ON if the function is required.
How to set the Auto Restart
1 Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to set the operation
(3 “Pi” sounds and OPERATION lamp blinks 5 times/sec for 5 seconds).
2 Press and hold the Temporary switch on the indoor unit for 3 seconds to cancel the operation
(3 “Pi” sounds but OPERATION lamp does not blink).
● In case the ON timer or OFF timer is set, Auto Restart operation does not activate.

OPERATION /
RESET Button

MAINTENANCE
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 filters
Clean every 2 weeks.
1. Open the air inlet grille.
2. Remove the air fllters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

OPERATION AND PERFORMANCE
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.

Outdoor Temperature

Room Temperature

Cooling

–10°C ~ 46°C

21°C ~ 32°C

Dry

–10°C ~ 46°C

17°C ~ 32°C

Operation
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REMOTE CONTROL A-B SELECTION
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 Temporary switch for approx. 1 second to start automatic operation.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold CHECK button on the Remote Control by the tip of the
pencil. “00” will be shown on the display. (Picture 1)
4. Press
during pushing CHECK . “B” will show on the display and “00”
will disappear and the air conditioner will turn OFF. The Remote Control
B is memorized. (Picture 2)
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.

1

2

CONCERN ABOUT THE OPERATING
NOISE
Start the operation smoothly and reduce the operating noise.
Press for 20 seconds
Quiet

OPERATION /
RESET Button

● Cooling starts after 10 seconds with a “Pi” sound. However, continue to press it.
Setting completes when the “Pi” sounds 5 times and the operation lamp blinks.

● To cancel it, repeat the above operation (in this case, the operation lamp does not blink)

TROUBLESHOOTING
(CHECK POINT)
The unit does not operate.

● 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.

Cooling or Heating is abnormally low.

● The fllters 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.
● POWER SELECTION FUNCTION is set at 75% or 50%.(This function is depend
on remote controller).
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคำ�เตือนในคู่มือนี้
อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

อุปกรณ์นเ้ี ติมด้วยสารทำ�ความเย็น R32

โปรดเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในที่ๆ ผู้ใช้งานสามารถหาได้โดยง่าย
โปรดอ่านคำ�เตือนในคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้
อุปกรณ์นี้จะต้องใช้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ได้รับการอบรมกับทางร้านค้าแล้ว
ทั้งในอุตสาหกรรมและฟาร์ม หรือเพื่อการพาณิชย์โดยผู้ใช้ทั่วไป
● คำ�อธิบาย ณ ที่นี้ ถือว่าเป็น คำ�เตือน ข้อควรปฏิบัติ และข้อควรระวัง เพื่อไม่ให้เกิด
อันตราย โดยคำ�อธิบายมีข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้อ่านคำ�เตือนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว
●
●
●

อันตราย

ห้ามประกอบ ซ่อมแซม เปิด หรือถอดฝาครอบ อาจทำ�ให้ได้รับอันตรายจากแรงเคลื่อน
ไฟฟ้าสูง กรุณาติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายหรือผู้ชำ�นาญงานในการประกอบการดังกล่าว
● การปิดเครื่องปรับอากาศไม่ได้เป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเกิดขึ้นได้
● ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามข้อกำ�หนดการเดินสายไฟ
● วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจ่ายไฟหลักที่มีระยะห่างหน้าสัมผัสของขั้วต่อทุกขั้ว อย่างน้อย
3 มม. ต้องใช้ร่วมในการเดินสายแบบตายตัว
● จะต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ
หรือเครื่องทำ�ความร้อน)
● เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใช้เครื่องให้ห่างจากก๊าซ
ที่เป็นอันตราย (ก๊าซไวไฟ หรือก๊าซพิษ) หรือวัตถุที่ก่อให้เกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ์
●

คำ�เตือน

อย่าให้ร่างกายรับลมเย็นหรือร้อนโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน
อย่าแหย่นิ้วหรือสิ่งของเข้าไปในช่องลมเข้าหรือลมออก
เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น (มีกลิ่นไหม้ ฯลฯ) ให้หยุดใช้เครื่องปรับอากาศและหยุดการ
เชื่อมต่อกับกระแสไฟฟ้า และปิดอุปกรณ์ตัดวงจร
● เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดความรู้และประสบการณ์สามารถใช้เครื่องปรับอากาศนี้ได้ แต่ต้องมีการควบคุม
ดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ในวิธีที่ปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่น เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้เด็กเป็นผู้ทำ�ความสะอาด
และบำ�รุงรักษาโดยที่ไม่มีการควบคุมดูแล
●
●
●
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไปรวมทั้งเด็กได้ใช้ แม้ว่าจะมีความไม่สมบูรณ์ทาง
ร่างกาย การรับรู้ และทางจิต หรือไม่มีประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าบุคคลผู้นั้น
อยู่ในความควบคุมดูแลในการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคล
เหล่านี้โดยตรง
● เครื่องปรับอากาศจะต้องได้รับการติดตั้ง การบำ�รุงรักษา และการซ่อมแซม และถอดออก
โดยผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
ปรับอากาศนี้ ให้ถามผู้ติดตั้ง หรือผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำ�เนินการต่อไป
● เด็กจะต้องอยู่ในความควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปรับอากาศนี้จะไม่ต่อให้เกิดอันตราย
กับเด็ก
● ห้ามใช้สารทำ�ความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ (R32) โดยการเติมหรือการใช้แทนที่
ไม่อย่างนั้นอาจเกิดความดันผิดปกติในส่วนของวงจรการทำ�ระบบความเย็น ซึ่งอาจทำ�ให้
เครื่องไม่สามารถทำ�งานได้ หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บต่อร่างกายของและทรัพย์สิน
● ห้ามใช้วิธีการเร่งการละลายนํ้าแข็งหรือวิธีการกำ�จัดนํ้าแข็ง อื่นๆ นอกเหนือจากคำ�แนะนำ�
โดยผู้ผลิต
● อุปกรณ์จะต้องเก็บไว้ในห้องที่ไม่มีองค์ประกอบให้เกิดไฟ (เช่น เปลวไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ก๊าซ
หรือเครื่องทำ�ความร้อน)
● โปรดทราบว่าปกติสารทำ�ความเย็นจะไม่มีกลิ่น
● ห้ามแทงหรือทุบเพราะว่าในอุปกรณ์นี้มีความดันอยู่ ไม่ให้อุปกรณ์นี้อยู่ใกล้ความร้อน
เปลวไฟ ประกอบไฟ หรือแหล่งกำ�เนิดการเผาไหม้อื่น ๆ มิอย่างนั้นอุปกรณ์อาจเกิดการ
ระเบิดและทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
● อุปกรณ์และงานท่อจะต้องได้รับการติดตั้ง ดำ�เนินการและเก็บไว้ในห้องที่มีขนาดพื้นที่
มากกว่า Amin m2
การคำ�นวณพื้นที่ใช้สูตร Amin m2 : Amin = (M / (2.5 x 0.22759 x h0))2
M เป็นจำ�นวนนํ้ายาที่ต้องเติมในอุกรณ์ โดยมีหน่วยเป็นกิโล h0 เป็นความสูงในการติดตั้ง
อุปกรณ์ โดยมีหน่วยเป็นเมตร 0.6 ม. สำ�หรับที่ติดตั้งบนพื้น 1.8 ม. สำ�หรับที่ติดตั้งบน
ผนัง 1.0 ม. สำ�หรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนหน้าต่าง และ 2.2 ม. สำ�หรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งบน
เพดาน (สำ�หรับอุปกรณ์นี้ให้ติดตั้งที่ความสูง 2.5 ม.)
●

3
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ข้อควรระวัง
ห้ามล้างอุปกรณ์ด้วยนํ้า เพราะอาจทำ�ให้ไฟฟ้าช็อต
ห้ามใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงค์อื่น เช่นการถนอมอาหาร และเลี้ยงสัตว์
ห้ามเหยียบหรือวางสิ่งของต่างๆ บนอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
● ห้ามสัมผัสครีบอลูมิเนียมเพราะอาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บ
● ก่อนการทำ�ความสะอาด ให้ปิดสวิตซ์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
● เมื่อไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน ให้ปิดสวิตซ์หลักและปิดอุปกรณ์ตัดต่อวงจร
● แนะนำ�ว่าให้บำ�รุงรักษาอุปกรณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน
● ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการไม่อ่านข้อมูลโดยละเอียด
จากคู่มือนี้
●
●
●

4
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หน้าจอแสดงผล
หน้าจอแสดงผลของหน่วยภายในห้อง
1 โหมดประหยัดพลังงาน
2 โหมด Pure (สีขาว)
3 ตั้งเวลา (สีขาว)
4 โหมดปฏิบัติการ

1

- ท�ำความเย็น และลดความชื้น (น�้ำเงิน)
- พัดลมเพียงอย่างเดียว (ไม่แสดง)
ความสว่างของหน้าจอสามารถตั้งได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้า 28

2

•

(สีขาว)

3

4

โหมดปฎิบัติการชั่วคราว
ในกรณีที่หารีโมทไม่เจอหรือรีโมทถ่านหมด
• เมื่อกดปุ่มรีเซ็ต ตัวเครื่องสามารถเริ่มท�ำงาน
หรือหยุดท�ำงานได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล
• โหมดปฏิบัติการจะตั้งค่าไว้เป็นโหมด “อัตโนมัติ”
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คือ 24°C และพัดลม
จะปรับความเร็วแบบอัตโนมัติ

OPERATION /
RESET Button

รีโมทคอนโทรลเมื่อเปิดฝาครอบออก
สัญลักษณ์ทั้งหมดบนหน้าจอถูกแสดงเพื่อประกอบค�ำอธิบาย

สัญลักษณ์แสดงการตั้งค่าในโหมด B
สัญลักษณ์แสดงการส่งสัญญาณ
สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
สัญลักษณ์แสดงผลการตั้งอุณหภูมิ
สัญลักษณ์แสดงผลการตั้งนาฬิกาและการตั้งเวลา
สัญลักษณ์แสดงเมื่อเลือกการท�ำงานแบบเสียงเบา
สัญลักษณ์แสดงการเลือก Comfort sleep
สัญลักษณ์แสดงทิศทางลม

สัญลักษณ์แสดงการเลือก โหมด
สัญลักษณ์แสดงการเลือก ระดับพลังงาน
พลาสมาไอออน
สัญลักษณ์แสดงการตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้า
เลือกหน่วยอุณหภูมิ
สัญลักษณ์แสดงการเลือกความเร็วพัดลม
สัญลักษณ์แสดงการท�ำงานในโหมด ECO
สัญลักษณ์แสดงการท�ำงานแบบ Hi-POWER
สัญลักษณ์แสดงโหมดการตรวจสอบ
สัญลักษณ์แสดงการท�ำงานแบบเงียบ
(ภายนอกอาคาร)

ปุ่มส่ายใบปรับทิศทางลม
ปุ่มเลือกรูปแบบการท�ำงาน
ปุ่มเลือกทิศทางลม
ปุ่มเลือกการท�ำงานแบบ ECO
ปุ่มระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน

ปุ่มเลือกความเร็วพัดลม
ปุ่มเลือกทิศทางการส่ายใบปรับทิศทางลม
ปุ่มเลือกการท�ำงานแบบ Hi-POWER
ปุ่มเลือกระดับการใช้พลังงาน/การท�ำงานไร้เสียง
ปุ่ม Comfort sleep
ปุ่มตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์

ปุ่มตั้งนาฬิกา
ปุ่มตรวจสอบ

ปุ่มรีเซ็ต
ปุ่มยกเลิกไฟเตือนหลังท�ำความสะอาด
กล่องเก็บฝุ่น

หมายเหตุ

• อย่าท�ำน�้ำหยดหรือหกใส่รีโมทคอนโทรล
• อย่าวางไว้ในที่ที่อุณหภูมิมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง (เช่น สถานที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง, ใกล้เตาไฟ, บนทีวี, พื้นที่ร้อน หรือใกล้หน้าต่าง)
• ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ท�ำงาน เมื่อใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศนี้ ฯลฯ ให้แยกอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ในต�ำแหน่งอื่น หรือติดต่อผู้แทนจ�ำหน่าย
• หากติดตั้งเครื่องปรับอากาศใกล้กับหลอดไฟชนิดเรืองแสง สัญญาณจากรีโมทอาจไม่สามารถส่งไปถึงตัวรับสัญญาณอินฟราเรด ท�ำให้ไม่สามารถเปิดหรือปิดเครื่อง		
ปรับอากาศด้วยรีโมทคอนโทรลได้
• อย่าสอดเข็มหรือแท่งเหล็กเข้าไปในช่องต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
5
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การเตรียมการก่อนใช้งานรีโมทคอนโทรล
รูปแบบของเสียงขณะรับสัญญาณ

รีโมทคอนโทรล

เมื่อตัวเครื่องภายในรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
เสียงสัญญาณจะดังขึ้น

ส่วนรับส่งสัญญาณ

ปิ๊บ

การท�ำงาน, เปลี่ยนแปลง

ปิ๊บ

หยุด

ปิ๊บปิ๊บ

แจ้งเตือน

เมื่อมีเสียงเตือน ปิ๊บปิ๊บ ดังขึ้น แสดงว่ารูปแบบ
การท�ำงานกลับสู่ต�ำแหน่งมาตรฐาน
(ตัวอย่าง) ในการตั้งอุณหภูมิ
22°C
24°C
25°C
26°C
23°C
ปิ๊บ
ปิ๊บ
ปิ๊บ
ปิ๊บ
ปิ๊บปิ๊บ
ต�ำแหน่งมาตรฐาน

บันทึกรูปแบบการท�ำงานที่
ต้องการและเรียกใช้งานค่าที่ตั้งไว้
เริ่มและหยุดการท�ำงาน

อุณหภูมิ

24°C

ระดับแรงลม

อัตโนมัติ

ทิศทางลม
แนวตั้ง

ลงต�่ำ

ปรับอุณหภูมิ
วิธีเปิดฝาครอบรีโมทคอนโทรล

ดึงฝาครอบเข้าหาตัวโดยการกดส่วนบนของฝาครอบไว้เบาๆ

ฝาครอบ

6
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รีโมทคอนโทรล
ใส่แบตเตอรี่

1

การตั้งนาฬิกา

ถอดฝาครอบออก และใส่แบตเตอรีแ่ ห้ง
ชนิด อัลคาไลน์ AAA

1

กดปุ่ม CLOCK
กดด้วยวัสดุปลายแหลม

ใส่ขั้ว (+) และ (-)
ให้ถกู ต้อง

.................................................
Pull the cover to
ดึงฝาครอบออก
your
side firmly

2

ปรับตั้ง “วัน””

.................................................

2

กดปุ่ม CLOCK

• ปรับตั้งนาฬิกาโดยใช้ปุ่ม “นาฬิกา”

• วัน “SU” จะปรากฏขึ้น และเปลี่ยนเป็นวันถัดไป
หลังจาก กดปุ่มหนึ่งครั้ง

.................................................

3

ปรับตั้ง “เวลา””

กดด้วยวัสดุปลายแหลม

หรือ

• แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม เวลาจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ
.................................................

3

ใส่ฝาครอบ

1 นาที เมื่อท่านกดปุ่มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เวลาจะ
เปลี่ยนแปลงครั้งละ 10 นาที

.................................................

4

ยืนยัน “การตั้งเวลา””

หมายเหตุ

• แบตเตอรี่แห้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี ในสภาพการใช้งานปกติ
• จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ หากว่าไม่มีสัญญาณเสียงมาจากตัวเครื่องภายใน หรือไม่สามารถเลือกการท�ำงานได้ตามต้องการ
• ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ใช้แบตเตอรี่แห้งชนิดอัลคาไลน์หรือเทียบเท่าขนาด AAA ชุดใหม่ 2 ก้อน
• หากไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเกินกว่า 1 เดือน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่

7
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ตัวเครื่องภายใน
เปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก
• อาจใช้เวลานานประมาณ 3 นาที เพื่อเตรียมการท�ำงานหลังจากที่เปิดแหล่งจ่ายไฟ ในระหว่างนี้ ไฟเตือนการท�ำงานจะสว่าง อย่างไร
ก็ตาม เครื่องจะยังไม่เริ่มท�ำงาน

ตรวจสอบการรับและส่งสัญญาณ
ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่โมดูลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลบนตัวเครื่องภายใน

• เครื่องจะยืนยันการรับสัญญาณที่ถูกต้องโดยการส่งเสียงสัญญาณ และไฟเตือนการท�ำงานจะสว่าง
• เมื่อกดปุ่ม
เสียงสัญญาณจะดังและการท�ำงานจะหยุดลง

ระยะของการ
รับและส่งสัญญาณ
ประมาณ 7 ม. ในแนวตรงจาก
ด้านหน้าของตัวเครื่องภายใน

• ตรวจสอบว่ามีการรับและส่งสัญญาณในต�ำแหน่งติดตั้งตัวเครื่องหรือไม่ ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลวางอยู่ในอุปกรณ์ช่วยแขวนรีโมท
หมายเหตุ

• ใช้งานรีโมทคอนโทรลในต�ำแหน่งทีต่ วั เครือ่ งภายในจะสามารถรับสัญญาณได้ หากว่ามีสงิ่ กีดขวางสัญญาณ เช่น ผ้าม่าน หรือ บานประตูเลือ่ น เครือ่ งจะไม่ท�ำงาน
• ระยะในการรับและส่งสัญญาณจะสั้นลงหากแสงสว่างที่จ้า เช่น แสงแดด ส่งผลกระทบต่อตัวเครื่องหลัก
• ระยะในการรับและส่งสัญญาณจะสั้นลงหากใช้งานรีโมทคอนโทรลในมุมที่ไม่ตรงกับตัวเครื่องหลัก

8
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การท�ำงานในโหมดอัตโนมัติ
เครื่องปรับอากาศจะเลือกท�ำความเย็นโดยอัตโนมัติ
เมื่อเสียง ปิ๊บ ดังขึ้น
แสดงว่ารูปแบบการท�ำงานกลับสู่ต�ำแหน่งมาตรฐาน
หน้า 6

เมื่อต้องการเริ่มการท�ำงานในโหมดอัตโนมัติ ให้เลือก

A

• ระดับแรงลมจะเป็น “อัตโนมัติ” เท่านั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ขึ้น

ลง

TEMP.

• เปลี่ยนครั้งละ 1°C เมื่อกดหนึ่งครั้ง

ค่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ
กดปุ่มค้างไว้
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้จะอยู่
ระหว่าง 17°C - 30°C

ปิ๊บปิ๊บ =จะดังขึ้นเมื่อถึงระดับ 24°C

9
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การท�ำงานในโหมดท�ำความเย็น โหมดพัดลม
เพียงอย่างเดียว และโหมดลดความชื้น
ท่านสามารถตั้งอุณหภูมิ และระดับแรงลมส�ำหรับโหมดการท�ำความเย็นได้ตามต้องการ
เมื่อเสียง ปิ๊บ ดังขึ้น
แสดงว่ารูปแบบการท�ำงานกลับสู่ต�ำแหน่งมาตรฐาน
หน้า 6

โหมดท�ำ
ความเย็น

โหมดลด
ความชื้น

โหมดพัดลม
เพียงอย่างเดียว

10
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โหมดลด
ความชื้น

ประสิทธิภาพในการท�ำความเย็นระดับปานกลางจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ กด

TEMP.
ขึ้น

ลง
เมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ 24°C

ปิ๊บปิ๊บ

• แต่ละครั้งที่กดปุ่ม อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ 1°C เมื่อกดปุ่มค้างไว้
ค่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
• ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้จะอยู่ระหว่าง 17°C – 30°C

หมายเหตุ

• การไหลของน�้ำยาท�ำความเย็นอาจท�ำให้เกิดเสียงดัง ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติ
• เมื่อระดับอุณหภูมิภายนอกต�่ำ ระดับอุณหภูมิภายในห้องอาจต�่ำกว่าระดับอุณหภูมิที่เลือกไว้
• ในโหมดลดความชื้น ระดับแรงลมจะถูกตั้งไว้ที่อัตโนมัติเท่านั้น

11
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ระดับแรงลม, ทิศทางลม และการส่าย
ใบปรับทิศทางลม
เมื่อเสียง ปิ๊บ ดังขึ้น
แสดงว่ารูปแบบการท�ำงานกลับสู่ต�ำแหน่งมาตรฐาน
หน้า 6

การเปลี่ยนระดับแรงลม ให้กด

FAN

ในแต่ละครั้งที่

กดปุ่มขณะอยู่ในโหมดอัตโนมัติ, ท�ำความเย็น, พัดลมเพียงอย่างเดียว
และฟอกอากาศ

เมื่อตั้งค่าระดับแรงลมไว้ที่ “Quiet ( )”, ระดับแรงลมจะปรับเป็น “อัตโนมัติ”

การเปลี่ยนทิศทางลม ให้กด
เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางลมแนวตั้ง
ให้ปล่อยปุ่มด้านซ้ายเมื่อได้ตำ�แหน่ง
ที่ต้องการ
( ปิ๊บปิ๊บ เมื่อถึงตำ�แหน่งล่างสุด)

FIX

เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางลมแนว
นอน ให้ปล่อยปุ่มด้านขวาเมื่อได้
ตำ�แหน่งที่ต้องการ
( ปิ๊บปิ๊บ เมื่อถึงตำ�แหน่งตรงกลาง)

การปรับทิศทางการเป่าลม หน้า 13
		 ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเป่าลมเป็นการเป่าแบบกระจายลมเย็น และเป่าลมเฉพาะจุดได้
ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มดังกล่าว ใบปรับทิศทางลมแนวตั้งและแนวนอนจะเปลี่ยน 		
		 ไปทีละหนึ่งขั้น
อย่าใช้มือในการปรับใบปรับทิศทางลม ให้ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลเท่านั้น

เมื่อต้องการให้ใบปรับทิศทางลมส่ายไปมา ให้กด
		

ในแต่ละครัง้ ที.่ ..
แนวตั้ง
(ปรับขึ้ง-ลง)

ปิ๊บ

แนวนอน
(ปรับ
ซ้าย-ขวา)

ปิ๊บ

ทั้งสองแนว
ขึ้ง-ลง
ซ้าย-ขวา)

SWING
ปิ๊บ
หยุด

ทิศทางการส่ายของใบปรับทิศทางลมจะเปลี่ยนไป
เมือ่ ต้องการเปลีย่ นใบปรับทิศทางลมตรงกลางในแนวตัง้ ให้กดปุม่
และหากต้องการเปลีย่ น
ใบปรับทิศทางลมตรงกลางในแนวนอน ให้กดปุ่ม
อีกครั้ง หากต้องการดูทิศทางลมปัจจุบัน
ให้ยกเลิกฟังก์ชั่นการส่าย ใบปรับทิศทางลม
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การเป่าลมแบบเย็นสบาย
เป่าแบบกระจายลมเย็น : กระจายลมไปทั่วห้อง
เป่าลมเฉพาะจุด : เป่าลมไปที่ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่ง
เป่าลมเฉพาะจุด

เป่าแบบกระจายลมเย็น

เย็นทั่วทั้งห้อง

ลมเย็นเฉพาะ
ตำ�แหน่งโซฟา

ท่านสามารถเลือกรูปแบบการเป่าลมแบบเย็นสบายได้จาก

AIR FLOW

ในขณะทำ�งาน (อัตโนมัติ, ทำ�ความเย็น และลดความชื้น) ให้เลือก

ในแต่ละครั้งที่...

		

เมื่อกดปุ่มดังกล่าว ทิศทางลมจะเปลี่ยนไป
ทั่วถึง
ตรงกลาง
เฉพาะจุด
ด้านชวา

ทั่วถึง
ด้านชวา
เฉพาะจุด
ด้านซ้าย

ทั่วถึง
ด้านซ้าย

เฉพาะจุด
ตรงกลาง

ยกเลิกการ
กำ�หนดรูปแบ
		

			
			

เมื่อกดปุ่ม ตัวเครื่องภายในจะส่งเสียง “ปิ๊บ” (เสียงสัญญาณ) และจะส่งเสียง “ปิ๊บปิ๊บ” เมื่อยกเลิกรูปแบบการเป่าลม

เมื่อต้องการปรับทิศทางลมเพียงเล็กน้อย

ปรับ “ทิศทางลม” ด้วยปุ่ม
หากต้องการดูทิศทางลม ให้ยกเลิกฟัง
ก์ชั่นการส่ายใบปรับทิศทางลม หน้า 12
11
เมือ่ กดปุม่
หรือ
และเลือกเป่าลมแบบกระจายลมเย็น หรือเป่าลม
เฉพาะจุด รูปแบบการเป่าลมจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ
ใบปรับทิศทางลมในแนวนอนและแนวตั้งจะเปลี่ยนไปตามการเลือกรูปแบบเป่าแบบกระจายลมเย็นหรือเป่าลมเฉพาะจุด
ถ้าหยุดการทำ�งานขณะที่อยู่ในโหมดการเป่าลมแบบเย็นสบาย รูปแบบการทำ�งานแบบเดียวกันนี้จะถูกใช้กับฟังก์ชั่นถัดไปที่เลือกไว้
จะไม่ทำ�งาน ถ้าระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออนกำ�ลังทำ�งานเพียงระบบเดียว
ท่านสามารถปรับระดับใบปรับทิศทางลมในแนวนอนได้ไม่เกิน 30 องศา เมื่อเลือกรูปแบบกระจายลมเย็น หรือเป่าลมเฉพาะจุด

13

1120650258-1_S03-182x257_68p_S_p70_190223.indd 13

23/2/2562 11:09:00

การใช้งานโหมดเย็นเร็ว
โหมดนี้มีไว้เพื่อคุมอุณหภูมิห้องและทิศทางลมอย่างอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องปรับอากาศเริ่มปฏิบัติการท�ำความเย็นแบบเร็วพิเศษ
(ยกเว้นในโหมดพัดลม (FAN) และโหมดลดความชื้น (Dry) เท่านั้น)

การท�ำงานในโหมด Hi-POWER
•● Hi-POWER

ปรากฎอยู่บนหน้าจอรีโมทคอนโทรล

14
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การประหยัดพลังงาน
ฟังก์ชั่นนี้จะท�ำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิห้องโดยอัตโนมัติ ร่วมกับการท�ำงานในโหมดอัตโนมัติ หรือโหมดท�ำความเย็น

การท�ำงานในโหมด

ECO

• ECO จะแสดงขึ้นบนรีโมทคอนโทรล
• อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะถูกปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

15
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พลาสมาไอออน
เพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งเจือปนในอากาศ โดยการปล่อยประจุพลาสมาไอออน แบคทีเรีย, กลิ่น, ควัน,
ฝุ่นและไวรัสจะถูกจับโดยพลาสมาไอออน

ฟอกอากาศให้สะอาดด้วย

ระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน
เมื่อเครื่องหยุดการทำ�งาน

หลังจากเครื่องหยุดการทำ�งาน การทำ�ความสะอาด
			 อัตโนมัติจะเริ่มทำ�งาน (ไฟเตือน TIMER จะสว่าง)
หากเวลาในการทำ�งานของเครื่องอยู่ที่ 10 นาที
			 หรือน้อยกว่านั้น ฟังก์ชั่นทำ�ความสะอาดอัตโนมัติ
จะไม่ทำ�งาน

หรือ

เมื่อใช้งานร่วมกับระบบปรับอากาศ

หยุด

การทำ�งาน

เครื่องปรับอากาศจะเลือกปรับระดับแรงลม และทิศทางลมเป็นลำ�ดับแรก
ใช้งานระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน
ในขณะระบบปรับอากาศทำ�งาน

กดปุ่ม

ใช้งานระบบปรับอากาศในขณะ
ระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออนทำ�งาน

กด

เพื่อเลือก

หยุดการทำ�งานของระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน กดปุ่ม
และระบบปรับอากาศ
หยุดการทำ�งานของระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออน
กดปุ่ม
เท่านั้น
หมายเหตุ

ระบบฟอกอากาศพลาสมาไอออนไม่สามารถกำ�จัดสารที่เป็นอันตรายจาก
• ควัการใช้
นบุหรี่ได้ (คาร์บอนมอนอกไซด์ ฯลฯ) ให้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อระบายอากาศ

16
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การตั้งเวลา
เครื่องจะหยุดท�ำงานโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
เมื่อเลือก 1, 3, 5 และ 9 ชั่วโมง การท�ำงานในโหมด comfort sleep จะเริ่มขึ้น
อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะถูกปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอีกไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส
การตั้งเวลาปิดขณะอยู่ในโหมด

comfort sleep

• แต่ละครั้งที่กดปุ่ม (ภายใน 3 วินาที)

ตัวอย่างจอแสดงผล เมื่อเลือกตั้งเวลาเป็น 10:00 ในเวลากลางคืน

ยกเลิก
comfort sleep

• เวลาในการหยุดท�ำงานจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล
• หลังจากเครื่องหยุดท�ำงาน จะไม่มีการเป่าลมเพื่อท�ำความสะอาดภายในตัวเครื่อง
การยกเลิก
การตั้งเวลาจะถูกยกเลิก แต่เครื่องจะยังคงท�ำงาน

หรือ

17
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การตั้งเวลาเปิด, การตั้งเวลาปิด
เลือกการตั้งเวลาเริ่มและหยุดท�ำงาน โดยเครื่องจะท�ำงานหลังจากที่ตั้งเวลาปัจจุบันบนรีโมทคอนโทรลแล้ว
หน้า 7

1

ส�ำหรับตั้งเวลาเปิด

ส�ำหรับตั้งเวลาปิด

• เวลาจะเปลี่ยนไปครั้งละ 10 นาที เมื่อกดปุ่มหนึ่งครั้ง และเปลี่ยนไปครั้งละ 1 ชั่วโมง
เมื่อกดปุ่มค้างไว้

• เวลาที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น ไปยัง 2 หากท่านสามารถใช้ค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้าได้

2

ตัวอย่างการตั้งค่า
(การเลือกตั้งเวลาเปิด/ปิด)
เริ่มที่ 6:00 AM และ หยุดที่ 10:00 AM

1

เลือก

• ระหว่างตั้งเวลาปิดการท�ำงาน จะไม่มีการเป่าลมท�ำความสะอาดภายในตัวเครื่อง
• สามารถเลือกการตั้งเวลาปิดโดยใช้ค่าการท�ำงานก่อนหน้านี้ได้แม้ในขณะที่เครื่อง
หยุดท�ำงาน โดยการท�ำงานจะเริ่มขึ้นเมื่อเลือกตั้งเวลาปิด
• การเปลี่ยนเวลาที่เลือกไว้ ให้กด หรือ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

การยกเลิ
การยกเลิกก

การตั้ง้งเวลาจะถู
เวลาจะถูกกยกเลิ
ยกเลิกกแต่
แต่เเครื
ครื่อ่องจะยั
งจะยังงคงท�ำงาน
คงท�ำงาน
การตั

เลือกเวลาเริ่มท�ำงานเป็น 6:00 AM

เดินหน้า

ถอยหลัง

เวลาที่เลือกและโหมดการท�ำงานในขณะนั้นจะ
กระพริบสลับกันในส่วนการแสดงผลสัญลักษณ์

2

ตั้งเวลาหยุดท�ำงานไว้ที่ 10:00 AM

เดินหน้า

ถอยหลัง

เวลาที่เลือกและโหมดการท�ำงานในขณะนั้น
จะกระพริบสลับกันในส่วนการแสดงผลสัญลักษณ์

3
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การตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
สามารถตั้งเวลาแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์ได้ 4 โปรแกรม ในการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
สามารถตั้งค่ารายการต่อไปนี้ได้ในการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
a. เวลาการท�ำงาน (เวลาเปิดส�ำหรับเริ่มท�ำงานและเวลาปิดส�ำหรับหยุดการท�ำงาน)
b. โหมดการท�ำงาน (ท�ำความเย็น, ลดความชื้น, พัดลมเพียงอย่างเดียว)
c. ตั้งค่าอุณหภูมิ
d. ตั้งค่าความเร็วพัดลม
e. การท�ำงานในโหมดพิเศษ (ECO, Hi-POWER, SILENT)

ตัวอย่างของการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
ห้องนั่งเล่น

1

จันทร์-ศุกร์
26°C

25°C

OFF

ON+Hi-POWER

ON+ECO

OFF

อาทิตย์และเสาร์
26°C

25°C

ON+Hi-POWER

ON

2

ON

OFF

OFF

ห้องนอน
อาทิตย์
23°C

อาทิตย์
24°C

ON+Hi-POWER

จันทร์

จันทร์

24°C

ON

OFF

ON+ECO

19
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วิธีการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์

1

กด

เพื่อเข้าสู่การตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
กระพริบ

..........................................................................................................................................................

2

กด

เพื่อเลือก วันที่ต้องการตามล�ำดับ

สัญลักษณ์วันจะปรากฏขึ้นตามล�ำดับบนจอ LCD

(ทุกวัน)

..........................................................................................................................................................

3

กด

เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรม

• โปรแกรม 1 พร้อมส�ำหรับการตั้งค่าขณะที่กด PG-1 จะปรากฏขึ้นบน LCD
• กด เพือ่ เปลีย่ นหมายเลขโปรแกรมตามล�ำดับโปรแกรม 1 ถึง 4

..........................................................................................................................................................

4

กด

หรือ

เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ

• สามารถตั้งเวลาได้ระหว่าง 0:00 ถึง 23:50 เวลาจะเปลี่ยนแปลงครั้งละ 10 นาที
• กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าครั้งละ 1 ชั่วโมง
• สามารถเลือกตั้งเวลาเปิดหรือปิดได้เพียงค่าเดียวในแต่ละโปรแกรม

สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาเปิด

สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาปิด*

* การตั้งเวลาปิดใช้ส�ำหรับหยุดการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น หน้าจอแสดงผลจะไม่แสดง
โหมดการท�ำงาน, อุณหภูมิ, ความเร็วพัดลม และอื่นๆ

..........................................................................................................................................................
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5

กด

เพื่อเลือกการท�ำงานที่ต้องการ

.....................................................................................................................................................

6

กด

หรือ

เพื่อเลือกอุณหภูมิที่ต้องการ

• สามารถตัง้ อุณหภูมไิ ด้ระหว่าง 17°C ถึง 30°C

.....................................................................................................................................................

7

กด

8

เพิ่มการท�ำงาน หากต้องการ

เพื่อเลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการ

.....................................................................................................................................................

• กด
• กด
• กด

เพื่อใช้การท�ำงานในโหมด ECO
เพื่อใช้การท�ำงานในโหมด Hi-POWER
เพื่อเลือกโหมด Power selection/Silent

.....................................................................................................................................................

9

เพิ่มการท�ำงาน หากต้องการ

สามารถตั้งโปรแกรมให้ท�ำงานตามจ�ำนวนวันที่ก�ำหนดไว้ทั้งหมดได้ จนกว่าจะกดปุ่ม
ยืนยันการตั้งค่า 0
หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขโปรแกรม โปรดท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 2-8 ก่อนยืนยันการตั้งค่า

เพื่อ

.....................................................................................................................................................

0

หลังจากเพิ่มหรือแก้ไขเสร็จแล้ว ให้กด

โหมดการท�ำงาน

การตั้งเวลาประจ�ำ
สัปดาห์ที่ท�ำงานอยู่
โปรแกรมถัดไป

เพื่อยืนยันการตั้งค่า*

แสดงขึ้นหลังจาก
กดปุ่ม SET

การตั้งเวลาเปิดหรือ
การตั้งเวลาปิด

เวลาส�ำหรับการ ท�ำงานถัดไป

อุณหภูมิการท�ำงาน
และความเร็วพัดลม

*ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่โมดูลรับสัญญาณของเครื่องปรับอากาศ จากนั้น กดปุ่ม SET จนกว่าท่านจะ
ได้ยินเสียง “ปิ๊บปิ๊บ” ซึ่งเป็นการแสดงให้ทราบว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขณะที่เครื่องปรับอากาศก�ำลังรับสัญญาณ ท่านจะได้ยินเสียง “ปิ๊บ” ดังขึ้นเป็นจังหวะตามจ�ำนวน
วันในการตั้งค่าที่เลือกไว้
หากไฟเตือน TIMER กระพริบ แสดงว่าการตั้งค่าไม่เสร็จสมบูรณ์ กด
สองครั้ง

.....................................................................................................................................................

หมายเหตุ
1. วางรีโมทคอนโทรลในต�ำแหน่งที่ตัวเครื่องภายในจะสามารถรับสัญญาณได้ เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นย�ำของระยะระหว่างรีโมทคอนโทรลและเครื่องปรับอากาศ
2. สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดในระหว่างการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์ได้ ในกรณีนี้ เครื่องปรับอากาศจะด�ำเนินการในขั้นตอนการตั้งเวลาปกติจนเสร็จสมบูรณ์ก่อน จากนั้น
จะกลับสู่ ฟังก์ชั่นการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
3. ระหว่างการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์ สามารถปรับตั้งการท�ำงานทั้งหมด เช่น MODE, TEMP, FAN, Hi-POWER, ECO และอื่นๆ ได้ แต่เมื่อถึงเวลาที่ตั้งโปรแกรมไว้
เครื่องจะกลับสู่ การท�ำงานตามรายการที่ตั้งไว้ในโปรแกรม
4. ขณะที่รีโมทคอนโทรลส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศ ให้ป้องกันการรบกวนจากสิ่งของต่างๆ ที่อาจปิดกั้นการรับสัญญาณได้
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แก้ไขโปรแกรมตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
การแก้ไขโปรแกรมหลังจากยืนยันการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์ใน
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-3 ด้านล่างนี้

1

กด

หน้า 20 แล้ว

.

• วันในสัปดาห์และหมายเลขโปรแกรมของวันปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

..........................................................................................................................................................

2

กด
เพื่อเลือกวันในสัปดาห์ และกด
ที่จะยืนยัน

เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรม

• การรีเซ็ตค่าการท�ำงาน

..........................................................................................................................................................

3

กด

เพื่อออกจากโหมดการยืนยัน

การยกเลิกการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
กด

•
•
•

ในขณะที่ WEEKLY ปรากฏอยู่บนหน้าจอ LCD

สัญลักษณ์ “WEEKLY” จะหายไปจากหน้าจอ LCD อย่างไรก็ตาม โปรแกรมจะยังคงบันทึกอยู่ในรีโมทคอนโทรล
ไฟเตือน TIMER จะดับลง
การเปิดใช้งานการตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์อีกครั้ง ให้กด
อีกครั้ง LCD จะแสดงโปรแกรม ถัดไป หลังจาก
เปิดใช้งานอีกครั้ง โปรแกรมจะท�ำงานสัมพันธ์กับเวลาในนาฬิกา

22
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การลบโปรแกรมการท�ำงาน
แต่ละโปรแกรม

1

กด

• วันในสัปดาห์และหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้น
• เลือกวันที่จะลบโปรแกรม

..........................................................................................................................................................

2

กด

3

กด

เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรมที่จะลบ

..........................................................................................................................................................

• การตั้งเวลาเปิดหรือปิดจะถูกลบ และไฟ LCD จะกระพริบ

..........................................................................................................................................................

4

กด

เพื่อลบโปรแกรม

• กด

ขณะที่ LCD กระพริบ โปรแกรมดังกล่าวถูกลบไปแล้ว

โปรแกรมทั้งหมด

1

กด

• วันในสัปดาห์และหมายเลขโปรแกรมจะปรากฏขึ้น

..........................................................................................................................................................

2

กด

ค้างไว้ 3 วินาที

• โปรแกรมทั้งหมดจะถูกลบและ LCD จะแสดงการท�ำงานปัจจุบัน
หมายเหตุ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมดูลรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลบนตัวเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณจาก
รีโมทคอนโทรล

23
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ตัวอย่างการใช้งานการตัง้ เวลาประจ�ำสัปดาห์
ห้องนั่งเล่น (ตัวอย่างที่1)

ตื่นนอน

กลับเข้าบ้าน

6:00, ON, โหมด : อัตโนมัติ,
26°C, พัดลม : ต�่ำ, ECO

16:00, ON, โหมด : ท�ำความเย็น
25°C, พัดลม : อัตโนมัติ,Hi-POWER

จันทร์-ศุกร์
22:00, OFF

8:00, OFF

ออกไปนอกบ้าน
เข้านอน
ไม่มีการตั้งโปรแกรม ผู้ใช้งานควบคุมการท�ำงานเอง
เสาร์
ตื่นนอน

กิจกรรมในบ้าน

เครื่องปรับอากาศจะถูก
ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล
ในระหว่างนี้

12:00, ON, โหมด : ท�ำความเย็น,
25°C, พัดลม : ตำ�่ , Hi-POWER

7:00, ON, โหมด :อัตโนมัติ,
26°C,พัดลม : ต�่ำ

อาทิตย์

ตารางส�ำหรับการท�ำงานในห้องนั่งเล่น
PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

ห้องนั่งเล่น

การตั้งค่า
การตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม
ตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม
ตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม
ตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม

อาทิตย์
ON
7:00
อัตโนมัติ
26°C
ต�่ำ
ON
12:00
ท�ำความเย็น
25°C
ต�่ำ
Hi-POWER
OFF
18:00
OFF
23:00
-

จันทร์
ON
6:00
อัตโนมัติ
26°C
ต�่ำ
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
OFF
22:00
-

18:00, OFF

23:00, OFF

ออกไปนอกบ้าน

เข้านอน

อังคาร
ON
6:00
อัตโนมัติ
26°C
ต�่ำ
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
OFF
22:00
-

พุธ
ON
6:00
อัตโนมัติ
26°C
ต�่ำ
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
OFF
22:00
-

พฤหัสบดี
ON
6:00
อัตโนมัติ
26°C
ต�่ำ
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
OFF
22:00
-

ศุกร์
ON
6:00
อัตโนมัติ
26°C
ต�่ำ
ECO
OFF
8:00
ON
16:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
OFF
22:00
-

เสาร์
-

จันทร์-ศุกร์
OFF
ON+ECO

ON+Hi-POWER

OFF

อาทิตย์และเสาร์
ON

ON+Hi-POWER

OFF

ON

OFF

24

1120650258-1_S03-182x257_68p_S_p70_190223.indd 24

23/2/2562 11:09:30

ตัวอย่างการใช้งานการตัง้ เวลาประจ�ำสัปดาห์
(ต่อ)
ห้องนอน (ตัวอย่างที่2)
ประหยัดพลังงานมากขึ้น
ด้วยฟังก์ชั่น ECO ในระดับ
อุณหภูมิที่ต้องการ
2:00, ON,

โหมด : อัตโนมัติ, 27°C,
พัดลม : ต�่ำ, ECO

ปรับให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ
เร็วขึ้นด้วยฟังก์ชั่น Hi-POWER
21:00, ON,
โหมด : ท�ำความเย็น 25°C,
พัดลม : อัตโนมัต,ิ Hi-POWER

ตื่นนอน
6:00, OFF

ยกเลิก Hi-POWER
เป็นการท�ำงานปกติ
เพื่อประหยัดพลังงาน
22:00, ON,

ประหยัดพลังงานมากขึ้น
ด้วยฟังก์ชั่น ECO ในระดับ
อุณหภูมิที่ต้องการ
2:00, ON,

พัดลม : อัตโนมัติ

พัดลม : ต�ำ่ , ECO

โหมด : อัตโนมัต,ิ 26°C, โหมด : อัตโนมัต,ิ 27°C,

วันอาทิตย์

วันจันทร์

6:00, OFF

ตื่นนอน

ตารางส�ำหรับการท�ำงานในห้องนอน
การตั้งค่า
การตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม
ตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม
ตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม
ตั้งเวลา
นาฬิกา
โหมด
อุณหภูมิ
พัดลม
การท�ำงานเพิ่มเติม

PG-1

PG-2

PG-3

PG-4

ห้องนอน

วันอาทิตย์

25°C

วันอาทิตย์
26°C

ON+Hi-POWER

อาทิตย์
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

จันทร์
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

อังคาร
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

วันจันทร์

พุธ
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

พฤหัสบดี
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

ศุกร์
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

เสาร์
ON
2:00
อัตโนมัติ
27°C
ต�่ำ
ECO
OFF
6:00
ON
21:00
ท�ำความเย็น
25°C
อัตโนมัติ
Hi-POWER
ON
22:00
อัตโนมัติ
26°C
อัตโนมัติ
-

วันจันทร์

27°C

ON

OFF

ON+ECO
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ตั้งค่าการท�ำงานที่ชื่นชอบ
ตั้งค่าการใช้งานตามความต้องการของท่านเพื่อการใช้งานในอนาคต
การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ�ำ และสามารถเรียกใช้งานได้ในอนาคต

การตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้า
1 เลือกการท�ำงานที่ท่านชื่นชอบ
ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อบันทึกการตั้งค่า
2 กด

สัญลักษณ์
3 กด

จะปรากฏขึ้น
เพื่อใช้งานการตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้า

ไม่สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ :
การตั้งเวลาประจ�ำสัปดาห์
การส่ายใบปรับทิศทางลม

26
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การเลือกใช้ระดับพลังงานและ
การท�ำงานไร้เสียง (เครือ่ งนอกอาคาร)
การเลือกใช้พลังงาน
เลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อมีการใช้ตัวตัดวงจรไฟฟ้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ โดยฟังก์ชั่นนี้จะจ�ำกัดกระแสไฟฟ้าและ
อัตราการใช้พลังงานสูงสุดไว้ที่ 100%, 75% หรือ 50% ด้วยโหมด POWER-SELECTION โดยที่ค่าเปอร์เซ็นต์
ยิ่งน้อยลง การประหยัดพลังงานยิ่งเพิ่มขึ้น รวมถึงช่วยยืดอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ให้นานขึ้น
หมายเหตุ

• เมือ่ เลือกระดับทีต่ อ้ งการ POWER-SEL จะกระพริบบนหน้าจอ LCD ของรีโมทคอนโทรลนาน 3 วินาที
ในกรณีทเี่ ลือกระดับ 75% และ 50% หมายเลข “75” หรือ “50” จะกะพริบนาน 2 วินาที
• เนือ่ งจากการเลือกระดับการใช้พลังงานดังกล่าว ท�ำหน้าทีจ่ �ำกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด จึงอาจส่งผลให้
ความสามารถในการท�ำความเย็นไม่เพียงพอ

โหมดการทำ�งานไร้เสียง (

)

ทำ�ให้เครื่องส่วนที่อยู่นอกอาคารทำ�งานโดยไร้เสียงรบกวนเพื่อให้คุณและเพื่อนบ้านสามารถหลับสนิทตลอดคืน
ด้วยวิธีนี้เครื่องจะทำ�ความเย็นด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากเสียงรบกวน
ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำ�งานไร้เสียงได้ 2 ระบบ (โหมดการทำ�งานไร้เสียง 1 และโหมดการทำ�งานไร้เสียง 2)
3 ขั้นตอนในการตั้งค่าการทำ�งาน: ระดับมาตรฐาน >โหมดการทำ�งานไร้เสียง 1 > โหมดการทำ�งานไร้เสียง 2

โหมดการทำ�งานไร้เสียง 1
แม้จะทำ�งานโดยไร้เสียง สมรรถนะการทำ�ความเย็น ยังเป็นฟังค์ชั่นหลักในการทำ�งานเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในอาคาร
การตั้งโปรแกรมรักษาสมดุลระหว่างสมรรถนะการทำ�ความเย็น และระดับเสียงภายนอกอาคาร

โหมดการทำ�งานไร้เสียง 2
ลดสมรรถนะการทำ�ความเย็น เพื่อลดระดับเสียงในกรณีที่ผู้ใช้ให้ความสำ�คัญกับระดับเสียงนอกอาคารเป็นหลัก
การตั้งโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดระดับเสียงของเครื่องภายนอกอาคารลง

หมายเหตุ

• ขณะทำ�งานในโหมดไร้เสียง สมรรถนะการทำ�ความเย็นอาจลดลง
การเลือกใช้ระดับพลังงานและการทำ�งานไร้เสียง (เครื่องนอกอาคาร)
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การปรับความสว่างของไฟหน้าจอแสดง
การท�ำงาน
เลือกใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อจ�ำเป็นต้องลดความสว่างของไฟหน้าจอแสดงการท�ำงานลงหรือปิดการท�ำงาน

การปรับความสว่างของไฟแสดง
ในขณะท�ำงาน (อัตโนมัติ, ท�ำความเย็น หรือลดความชื้น) ให้เลือก
เพิ่ม

กด

หรือ

5 วินาที

เพื่อปรับความสว่าง ซึ่งสามารถตั้งได้ 4 ระดับ
หรือปิด การท�ำงาน

ลด

หน้าจอ LCD ของ
รีโมทคอนโทรล

หน้าจอแสดงการท�ำงาน

ความสว่าง
100%

ไฟแสดงการท�ำงานซึ่งสว่างสูงสุด
50%

ไฟแสดงการท�ำงานซึ่งสว่าง 50%
50%

ไฟแสดงการท�ำงานซึ่งสว่าง 50% และไฟแสดงโหมด
การท�ำงาน จะดับลง
ไฟทั้งหมดดับลง

• ในตัวอย่างของ

และ

ดับลงทั้งหมด

ไฟแสดงการท�ำงานสว่างขึ้น 5 วินาที ก่อนดับลง

28
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โหมดล้างท�ำความสะอาดเอง
(โหมดให้ความเย็น (COOL) และลดความชื้น (DRY)เท่านั้น)
โหมดล้างท�ำความสะอาดเองจะเริ่มท�ำได้หลังจากที่แอร์ท�ำงานมา 10 นาทีหรือนานกว่า 10 นาที

หากจะสั่งให้เครื่องปรับอากาศหยุดทันที กด

ย�้ำ 2 ครั้งแล้วกดค้างไว้ 30 วินาที

หลังจากที่หยุดการลดความชื้นภายในตัวเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล
และเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ การเริ่มท�ำงานใหม่อาจช้าลง

การลดความชื้นภายในตัวเครื่อง

ประมาณ 30 นาที

ระบบจะท�ำการฟอกอากาศเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ระบบจะไม่เริ่มโหมดล้างท�ำความสะอาดเอง หากโหมดที่ใช้ก่อนหน้า คือ โหมดพัดลมเพียงอย่างเดียว

เกี่ยวกับโหมดล้างท�ำความสะอาดเอง

• โหมดล้างท�ำความสะอาดเองไม่ได้ท�ำความสะอาดห้องหรือขจัดการเจริญเติบโตของเชื้อราหรือฝุ่นที่เกาะภายในเครื่องปรับอากาศ
• หากใช้งานโหมดดังกล่าวในห้องที่เต็มไปด้วยน�้ำมัน มีควันมาก หรือห้องที่อับชื้น ชิ้นส่วนภายในเครื่องปรับอากาศ (ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน หรือใบพัด)
อาจมีคราบสกปรก โดยคราบสกปรกหรือเชื้อราดังกล่าวไม่สามารถก�ำจัดออกได้

• โหมดล้างท�ำความสะอาดใช้ร่วมกับโหมด เปิด/ปิด ตัวตั้งเวลา ตัวตั้งเวลาเป็นสัปดาห์และโหมดควบคุมความเย็นขณะหลับ (Comfort sleep) ไม่ได้
หากรีโมทคอนโทรลไม่อยู่ในจุดที่ส่งสัญญาณไปยัง เครื่องปรับอากาศได้
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เมื่อไฟบนตัวเครื่องภายในกระพริบ
ปิดแหล่งจ่ายไฟ รอ 30 วินาที เปิดแหล่งจ่ายไฟ และตรวจสอบการท�ำงานของตัวเครื่อง

ถ้าไฟเตือนกระพริบอีกครั้ง แสดงว่าจ�ำเป็นต้องตรวจสอบและซ่อมแซม
เพื่อการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว ให้ตรวจสอบสถานะของเครื่องปรับอากาศโดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้
จากนั้นแจ้งรายละเอียด (1) – (3) แก่ผู้จ�ำหน่าย
1 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศ
2 รหัสตรวจสอบที่พบบนรีโมทคอนโทรล (ดูขั้นตอนด้านล่าง)
3 สถานะการกระพริบของไฟบนหน้าจอแสดงผลที่ตัวเครื่องภายใน

1

ใช้ปลายดินสอกดปุ่ม CHECK เพื่อปรับรีโมทคอนโทรลเข้าสู่เซอร์วิสโหมด
• หน้าจอแสดงระดับการตั้งอุณหภูมิจะปรับเป็น 00
•
จะปรากฏขึ้น

......................................................................................................

2

กด

หรือ

.

แสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงผลของรีโมทคอนโทรล

•
• กดปุ่ม

หรือ

.

ถ้าไม่พบรหัสและข้อบกพร่องใดๆ ตัวเครื่องภายในจะส่งเสียงเตือน “ปิ๊บ” หนึ่งครั้ง และจอแสดงผลบน
รีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนไปดังนี้ :

• ไฟเตือน TIMER ของตัวเครื่องภายในจะกระพริบต่อเนื่อง (5 ครั้ง ต่อ 1 วินาที)
• ตรวจเช็คเครื่องด้วยรหัสตรวจสอบทั้ง 52 ชุด (
ถึง
) ตามที่แสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้
• กดปุ่ม

หรือ

เพื่อเปลี่ยนรหัสตรวจสอบย้อนกลับ

ถ้าเกิดความผิดปกติ ตัวเครื่องภายในจะส่งสัญญาณเสียงเตือน “ปิ๊บ” นาน 10 วินาที (ปิ๊บ, ปิ๊บ, ปิ๊บ ...)
ให้จดรหัสตรวจสอบที่ปรากฏบนรีโมทไว้
• ตัวเลขกับตัวอักษร 2 หลัก จะปรากฏบนจอแสดงผล
• ไฟเตือนทั้งหมดบนตัวเครื่องภายในจะกระพริบ (5 ครั้ง ต่อ 1 วินาที)

......................................................................................................

3

กด

เพื่อลบ

• จอแสดงผลรีโมทจะกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าที่จะเข้าสู่เซอร์วิสโหมด ตรวจสอบรหัสอื่นๆ โดยการท�ำซ�้ำขั้นตอนที่
1-3

หมายเหตุ
• รหัสตรวจสอบอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดปกติ เช่น ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
• ถ้าตรวจเช็ครหัสตรวจสอบในขณะที่ไฟเตือนไม่กระพริบ รหัสความบกพร่องที่ถูกต้องอาจไม่ปรากฏขึ้น
• อย่าถอดแยกชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมด้วยตนเอง โปรดติดต่อผู้จ�ำหน่าย

ตารางรหัสการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม อาจตรวจพบรหัสตรวจสอบที่ไม่ได้อยู่ในตารางได้
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องภายใน (รวมถึงการช�ำรุดของสายไฟ)

ตรวจสอบตัวเลขและตัวอักษร
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเครื่องภายนอก (รวมถึงคอมเพรสเซอร์และอื่นๆ)
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การตั้งค่าการเริ่มท�ำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเริ่มท�ำงานใหม่หลังไฟฟ้าขัดข้อง โดยเครื่องจะเริ่มท�ำงานในโหมดการท�ำงานเดิมที่เลือกใช้งานก่อนเกิดไฟฟ้า
ขัดข้องอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์นี้จัดส่งมาโดยที่การตั้งค่าเริ่มท�ำงานใหม่โดยอัตโนมัติอยู่ในสถานะปิดการท�ำงานอยู่ ท่านสามารถเปิดใช้การท�ำงานนี้ได้ตามความต้องการ

วิธีการตั้งค่าการเริ่มท�ำงานใหม่โดยอัตโนมัติ
1

2

กดสวิตช์ชั่วคราวบนตัวเครื่องภายในค้างไว้ 3 วินาที เพื่อตั้งค่าการท�ำงาน
(เสียง “ปิ๊บ” จะดังขึ้น 3 ครั้ง และไฟเตือน OPERATION จะกระพริบ 5 ครั้ง/วินาที นาน 5 วินาที)
กดสวิตช์ชั่วคราวบนตัวเครื่องภายในค้างไว้ 3 วินาที เพื่อยกเลิกการท�ำงาน
(เสียง “ปิ๊บ” จะดังขึ้น 3 ครั้ง ไฟเตือน OPERATION จะไม่กระพริบ)
• ในกรณีที่มีการตั้งเวลาเปิด หรือตั้งเวลาปิดไว้ การท�ำงานใหม่โดยอัตโนมัติจะไม่ท�ำงาน
OPERATION /
RESET Button

การบ�ำรุงรักษา
ปิดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเป็นอันดับแรก
ตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรล
• ท�ำความสะอาดตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรลด้วยผ้าชุบนํ้าหมาดๆ
• ห้ามใช้นํ้ามันเบนซิน, ทินเนอร์, ผงขัดเงา หรือนํ้ายาก�ำจัดฝุ่นที่เป็นสารเคมี
แผ่นกรองอากาศ
ท�ำความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ 2 สัปดาห์
1. เปิดหน้ากากด้านหน้า (ช่องลมเข้า)
2. ถอดแผ่นกรองอากาศออก
3. ดูดฝุ่นหรือล้างแผ่นกรองด้วยนํ้า และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
4. ประกอบแผ่นกรองอากาศเข้าที่และปิดหน้ากากด้านหน้า

การท�ำงานและสมรรถนะ
1. ระบบป้องกันสามนาทีี: เป็นระบบป้องกันไม่ให้เครื่องท�ำงานเป็นเวลา 3 นาที หากไปกดปุ่มรีสตาร์ทหรือ “ON” โดยไม่ตั้งใจ
2. เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดขึ้นขณะท�ำงาน ถือเป็นเรื่องปกติเพราะเสียงดังกล่าวอาจเกิดมาจากการขยายตัว/หดตัวของพลาสติก
สภาวะการท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ
โหมดการท�ำงาน
การท�ำความเย็น
การลดความชื้น

อุณหภูมิ อุณหภูมิภายนอก
-10°C - 46°C
-10°C - 46°C

อุณหภูมิภายในห้อง
21°C - 32°C
17°C - 32°C
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การเลือก A-B ในรีโมทคอนโทรล
ส�ำหรับแยกการใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการท�ำงานเครื่องปรับอากาศแต่ละตัว ในกรณีที่ติดเครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกล้กัน
การตั้งค่ารีโมทคอนโทรล B
1. กดปุ่ม RESET บนตัวเครื่องภายในเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายใน
3. กดปุ่ม “CHECK” บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้โดยใช้ปลายดินสอ “00” จะแสดง
ขึ้นบนจอรีโมทคอนโทรล (รูป 1)
4. กดปุ่ม
ในขณะที่กดปุ่ม “CHECK” ค้างไว้อยู่ สัญลักษณ์ “B” จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอและข้อความ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปิดการ
ท�ำงานพร้อมทั้งบันทึกรีโมทคอนโทรล B ไว้ในหน่วยความจ�ำ (รูป 2)
หมายเหตุ: 1. ท�ำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเป็นรีโมทคอนโทรล A
2. รีโมทคอนโทรล A จะไม่แสดง “A” ขึ้นบนจอ
3. ค่าตั้งจากโรงงานส�ำหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

1

2

เกี่ยวกับเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างการท�ำงาน
เริ่มต้นการท�ำงานอย่างราบรื่น และลดเสียงในขณะท�ำงานลง
กดค้างไว้ 20 วินาที

OPERATION /
RESET Button

• โหมดท�ำความเย็นจะเริ่มท�ำงานเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที พร้อมกับมีเสียงสัญญาณ “ปิ๊บ” ดังขึ้น อย่างไรก็ตาม

ให้กดค้างไว้ก่อน การตั้งค่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีเสียงสัญญาณ “ปิ๊บ” ดังขึ้น 5 ครั้ง และไฟแสดงการท�ำงานกระพริบ

• หากต้องการยกเลิกการท�ำงาน ให้ท�ำซ�้ำขั้นตอนข้างต้น (ในกรณีนี้ ไฟแสดงการท�ำงานจะไม่กระพริบ)

การแก้ปัญหาเบื้องต้น
(จุดตรวจสอบ)
ตัวเครื่องไม่ท�ำงาน

• สวิตช์หลักปิดอยู่
• เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าท�ำงานเพื่อตัดการจ่ายไฟ
• ไฟตก
• ตั้งเวลาเปิด (ON)

การท�ำความเย็นหรือการท�ำความร้อนมีประสิทธิภาพตํ่า

• แผ่นกรองเต็มไปด้วยฝุ่น
• ตั้งอุณหภูมิไม่ถูกต้อง
• หน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่
• ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่องภายนอกถูกกีดขวาง
• ความเร็วพัดลมตํ่าเกินไป
• เครื่องปรับอากาศอยู่ในระบบ FAN หรือ DRY
• ฟังก์ชั่นเลือกระดับพลังงานถูกตั้งไว้ที่ 75% หรือ 50%
(จะขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล)
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