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ERROR CODE
‘DISCOVERY’ Duct Series (TSF-BP , TGF-BP)
‘X POWER’ Duct Series (TSV-BP , TGV-BP)
ความหมายของรหัส ERROR CODE
หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ
การทำงาน ตัว ตัง้ เวลา

หมายเลขระบุ

เขียว

เขียว

ชิ้น ส่วนหลัก ที่ชํารุด

พร้อม
ส้ม

อุ ปกรณ์
ที่มปี ั ญ หา

ชิ้น ส่วนที่ตอ้ งตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด

การกะพริบ

ไม่มรี ีโ มทคอนโทรลตัว หลัก

E01

ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สาร
ของรีโ มทคอนโทรล

รีโ มทคอนโทรล

- การตัง้ ค่ารีโมทคอนโทรลไม่ถูก ต้อ ง
- ไม่ ได้กํา หนดรีโมทคอนโทรลตัว หลัก (รวมทัง้ รีโมทคอนโทรลสองตัว)
- ไม่สามารถรับสัญญาณจากตัว เครื่อ งภายในได้
- สายไฟที่เชื่ อ มต่อระบบเข้า ด้ว ยกัน แผงวงจร P.C. ของ
ตัว เครื่อ งภายใน, รีโมทคอนโทรล
- ไม่สามารถส่งสัญญาณถึง ตัว เครื่อ งภายในได้

สถานะของ
เครื่องปรับ
อากาศ

*

E02

ข้อผิดพลาดด้า นการส่ง สัญญาณ
ของรีโ มทคอนโทรล

รีโ มทคอนโทรล

E03

ข้อผิดพลาดด้า นการส่ง สัญญาณ
ทั่วไปที่รีโ มทคอนโทรลของตัว
เครื่อ งภายใน

ภายใน

- รีโมทคอนโทรล, อะแดปเตอร์เครือข่า ย, แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายใน
- ไม่ ได้รับข้อ มู ลจากรีโมทคอนโทรล หรือ อะแดปเตอร์เครือ ค่า ย

รีเซ็ตอัตโนมัติ

E04

ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สารต่อ เนื่อ ง
ของตัว เครื่อ งภายในและภายนอก
ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สาร
ของ IPDU - CDB

ภายใน

- สายไฟที่เชื่ อ มต่อระบบเข้า ด้ว ยกัน , แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน
แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก
- ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สารต่อ เนื่อ งของตัว เครื่อ งภายในและภายนอก

รีเซ็ตอัตโนมัติ

E08

ที่อ ยู ่ข องตัว เครื่อ งภายในซํ้ ากัน*

ภายใน

- ข้อผิดพลาดด้า นการกํา หนดที่อ ยู ่ข องตัว เครื่อ งภายใน
- ตรวจพบที่อ ยู เ่ ดียวกันของตัว เครื่อ งเอง

รีเซ็ตอัตโนมัติ

E09

รีโมทคอนโทรลตัว หลักซํ้ ากัน

รีโ มทคอนโทรล

E10

ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สาร
ของ CPU - CPU

ภายใน

- แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน
- ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สารระหว่าง MCU หลัก และ MCU ไมโคร
คอมพิว เตอร์ข องมอเตอร์

รีเซ็ตอัตโนมัติ

E18

ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สารทั่วไป
ของตัว เครื่อ งหลักภายใน
และตัว เครื่อ งรอง

ภายใน

- แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน ไม่สามารถทําการสื่อ สารทั่วไป
ระหว่างตัว เครื่อ งหลัก และรองภายในได้

รีเซ็ตอัตโนมัติ

E31

ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สาร
ของ IPDU

- ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สารระหว่าง IPDU - CDB

หยุ ด ทัง้ หมด

ภายนอก

- ข้อผิดพลาดด้า นการกํา หนดที่อ ยู ่ข องรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรลสองตัวถูกกํา หนดให้เป็น ตัว หลักในเวลาเดียวกัน
- ตัว เครื่อ งหลักภายในหยุ ดส่งสัญญาณเตือ น และตัว เครื่อ งรองภายใน
ยังคงทํางานต่อ

*

*

F01

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์
เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ นของ
ตัว เครื่อ งภายใน (TCJ)

ภายใน

- เซ็น เซอร์เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ น (TCJ), แผงวงจร P.C. ของ
ตัว เครื่อ งภายใน
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือ มีการลัดวงจรของเซ็น เซอร์ตัว แลกเปลี่ย น
ความร้อ น (TCJ)

รีเซ็ตอัตโนมัติ

F02

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์
เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ นของ
ตัว เครื่อ งภายใน (TC)

ภายใน

- เซ็น เซอร์เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ น (TC), แผงวงจร P.C. ของ
ตัว เครื่อ งภายใน
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือ มีการลัดวงจรของเซ็น เซอร์ตัว แลกเปลี่ย น
ความร้อ น (TC)

รีเซ็ตอัตโนมัติ

F04

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์
อุ ณ หภูมอิ ากาศออกของตัว
เครื่อ งภายนอก (TD)

ภายนอก

- เซ็น เซอร์อุณ หภูมภิ ายนอก (TD), แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือ มีการลัดวงจรของเซ็น เซอร์อุณ หภูมอิ ากาศออก

หยุ ด ทัง้ หมด

F06

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์
อุ ณ หภูมขิ องตัว เครื่อ งภายนอก
(TE / TS)

ภายนอก

- เซ็น เซอร์เครื่อ งแลกเปลี่ย นความร้อ น (TE / TS), แผงวงจร P.C. ของตัว
เครื่อ งภายนอก
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือ มีการลัดวงจรที่เซ็น เซอร์อุณ หภูมขิ องเครื่อ งแลก
เปลี่ย นความร้อ น

หยุ ด ทัง้ หมด
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ERROR CODE
‘DISCOVERY’ Duct Series (TSF-BP , TGF-BP)
‘X POWER’ Duct Series (TSV-BP , TGV-BP)
ความหมายของรหัส ERROR CODE
หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ
การทำงาน ตัว ตัง้ เวลา

หมายเลขระบุ

เขียว

เขียว

พร้อม
ส้ม

อุ ปกรณ์
ที่มปี ั ญ หา

ชิ้น ส่วนหลัก ที่ชํารุด

ชิ้น ส่วนที่ตอ้ งตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด

การกะพริบ

สถานะของ
เครื่องปรับ
อากาศ

F07

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์ TL

ภายนอก

- เซ็น เซอร์ TL อาจเคลื่อ น หลุด หรือ ลัดวงจร

F08

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์อุณ หภูมิ
อากาศของตัว เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- เซ็น เซอร์อุณ หภูมภิ ายนอก (TO), แผงวงจร P.C.ของตัว เครื่อ งภายนอก
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือ มีการลัดวงจรของเซ็น เซอร์อุณ หภูมอิ ากาศออก ยังคงทํางานต่อ

F10

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์อุณ หภูมหิ อ้ ง
ของตัว เครื่อ งภายใน (TA)

F12

ALT

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์ TS

F13

ALT

F15

หยุ ด ทัง้ หมด

- เซ็น เซอร์อุณ หภูมหิ อ้ ง (TA), แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน
- ตรวจพบว่าวงจรขาดหรือ มีการลัดวงจรของเซ็น เซอร์อุณ หภูมหิ อ้ ง (TA)

รีเซ็ตอัตโนมัติ

ภายนอก

- เซ็น เซอร์ TS อาจเคลื่อ น หลุด หรือ ลัดวงจร

หยุ ด ทัง้ หมด

ข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์ข องฮีทซิงค์

ภายนอก

- เซ็น เซอร์อุณ หภูมขิ องฮีทซิงค์ IGBT ตรวจพบอุ ณ หภูมผิ ดิ ปกติ

หยุ ด ทัง้ หมด

ALT

ข้อผิดพลาดด้า นการเชื่ อ มต่อของ
เซ็น เซอร์อุณ หภูมิ

ภายนอก

- เซ็น เซอร์อุณ หภูมิ (TE / TS) อาจเชื่ อ มต่อไม่ถูก ต้อ ง

หยุ ด ทัง้ หมด

F29

SIM

ข้อผิดพลาดที่แผงวงจรของ
ตัว เครื่อ งภายในและ P.C. อื่นๆ

- แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน
- ข้อผิดพลาดของ EEPROM

รีเซ็ตอัตโนมัติ

F31

SIM

แผงวงจรของ P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายนอก

ภายนอก

- แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก ในกรณีท่มี ขี อ้ ผิดพลาด
ของ EEPROM

หยุ ด ทัง้ หมด

H01

ความเสีย หายที่ค อมเพรสเซอร์ข องตัว
เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้า , แรงดันไฟฟ้า
- ระบบควบคุมการปล่อ ยกระแสไฟฟ้า มีความถี่ต่ ํา หรือกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจร (Idc) หลัง ตรวจพบการกระตุ้น ด้ว ยไฟฟ้ากระแสตรง

หยุ ด ทัง้ หมด

H02

ล็อกคอมเพรสเซอร์ข องตัว เครื่อ ง
ภายนอก

ภายนอก

- วงจรคอมเพรสเซอร์ ตรวจพบล็อกคอมเพรสเซอร์

หยุ ด ทัง้ หมด

H03

ข้อผิดพลาดที่ว งจรตรวจจับกระแส
ไฟฟ้าของตัว เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- วงจรตรวจจับกระแสไฟฟ้า , แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก
- ตรวจพบกระแสไฟฟ้าผิด ปกติใน AC - CT หรือ ตรวจพบความ
เสีย หายที่เฟส

หยุ ด ทัง้ หมด

H04

การทํางานของตัว เรือ นเทอร์โ มสตัท

ภายนอก

การทํางานผิด ปกติข องตัว เรือ นเทอร์โ มสตัท

หยุ ด ทัง้ หมด

H06

ข้อผิดพลาดที่ระบบแรงดัน ตํ่าของ
ตัว เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

ภายใน

ภายใน

- กระแสไฟฟ้า , วงจรสวิตช์แรงดัน สูง, แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายนอก
- ตรวจพบข้อผิดพลาดที่เซ็น เซอร์แรงดัน Ps หรือ มีการเปิ ดใชก้ ารดํา เนินการ
ป้อ งกัน แรงดัน ตํ่า

หยุ ด ทัง้ หมด
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ERROR CODE
‘DISCOVERY’ Duct Series (TSF-BP , TGF-BP)
‘X POWER’ Duct Series (TSV-BP , TGV-BP)
ความหมายของรหัส ERROR CODE
หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ
การทำงาน ตัว ตัง้ เวลา

หมายเลขระบุ

เขียว

เขียว

พร้อม
ส้ม

อุ ปกรณ์
ที่มปี ั ญ หา

ชิ้น ส่วนที่ตอ้ งตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด

สถานะของ
เครื่องปรับ
อากาศ

ตัว เครื่อ งหลักภายในซํ้ ากัน*

ภายใน

- ข้อผิดพลาดด้า นการกํา หนดที่อ ยู ่ข องตัว เครื่อ งภายใน มีตัว เครื่อ งหลัก
ในกลุม่ สองตัว หรือ มากกว่า

หยุ ด ทัง้ หมด

ชิ้น ส่วนหลัก ที่ชํารุด

การกะพริบ

L03

SIM

L07

SIM

ตัว เครื่อ งที่เชื่ อ มต่อกับกลุม่ ในตัว
เครื่อ งภายในที่ทํางานอย่างอิสระ*

ภายใน

- ข้อผิดพลาดด้า นการกํา หนดที่อ ยู ่ข องตัว เครื่อ งภายใน มีตัว เครื่อ งภายใน
ที่อ ยู ่ ในกลุม่ ตัว เครื่อ งที่ทํางานอย่างอิสระอย่างน้อ ยหนึ่ง ตัว เชื่ อ มต่อ อยู ่
อยู ก่ ับกลุม่

หยุ ด ทัง้ หมด

L08

SIM

ไม่ ได้กํา หนดที่อ ยู ่ข องกลุม่ ตัว เครื่อ ง
ภายใน*

ภายใน

- ข้อผิดพลาดด้า นการกํา หนดที่อ ยู ่ข องตัว เครื่อ งภายใน ไม่ ได้กํา หนดที่อ ยู ่
ของกลุม่ ตัว เครื่อ งภายใน

หยุ ด ทัง้ หมด

L09

SIM

ไม่ ได้กํา หนดขนาดของตัว เครื่อ ง
ภายใน

ภายใน

- ไม่ ได้กํา หนดขนาดของตัว เครื่อ งภายใน

หยุ ด ทัง้ หมด

L10

SIM

แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายนอก

- ข้อผิดพลาดด้า นการติด ตัง้ สายไฟพ่ว งที่แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายนอก (สํา หรับ บริการ)

หยุ ด ทัง้ หมด

L20

SIM

การสื่อ สาร LAN ผิดพลาด

- การตัง้ ค่า ที่อ ยู ่ รีโมทควบคุมส่ว นกลาง อะแดปเตอร์เครือข่า ย
- การทําซํ้ าที่อ ยู ่ ในการสื่อ สารระบบควบคุมส่ว นกลาง

รีเซ็ตอัตโนมัติ

ภายนอก
การควบคุม
ส่ว นกลาง
อะแดปเตอร์
เครือข่า ย

- ข้อผิดพลาดอื่นๆของตัว เครื่อ งภายนอก

L29

SIM

ข้อผิดพลาดอื่นๆของตัว เครื่อ ง
ภายนอก

ภายนอก

1) ข้อผิดพลาดด้า นการสื่อ สารระหว่าง IPDU MCU และ CDB MCU

หยุ ด ทัง้ หมด

2) เซ็น เซอร์อุณ หภูมขิ องฮีทซิงค์ ใน IGBT ตรวจพบอุ ณ หภูมผิ ดิ ปกติ

L30

SIM

กํา ลังไฟฟ้า ภายนอกที่ ไ ม่ถูก ต้อ งเข้า
มาในตัว เครื่อ งภายใน
(อุ ปกรณ์ท่เี ชื่ อ มต่อกัน)

ภายใน

- อุ ปกรณ์ภายนอก, แผงวงจร P.C. ของของตัว เครื่อ งภายนอก
- การหยุ ด ทํางานที่ผดิ ปกติเนื่อ งจากกําลังไฟฟ้าภายนอกที่ ไม่ถูก ต้อ ง
เข้า มาใน CN80

หยุ ด ทัง้ หมด

L31

SIM

ข้อผิดพลาดในการลํา ดับ เฟส ฯลฯ

ภายนอก

- ลํา ดับ เฟสของแหล่งจ่า ยไฟ, แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก
- ลํา ดับ เฟสของแหล่งจ่า ยไฟแบบ 3 เฟสไม่ถูก ต้อ ง

ยังคงทํางานต่อ
(ปิ ดโมสตัท)

P01

ALT

ข้อผิดพลาดด้า นพัด ลมของตัว เครื่อ ง

ภายใน

- มอเตอร์พดั ลมของตัว เครื่อ งภายใน, แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายใน
- ตรวจพบข้อผิดพลาดที่พดั ลมของตัว เครื่อ งภายใน
(รีเ ลย์ตงั้ กระแสของมอเตอร์พดั ลมทํางาน)

หยุ ด ทัง้ หมด

P03

ALT

ข้อผิดพลาดที่อุณ หภูมอิ ากาศออก
ของตัว เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- ตรวจพบข้อผิดพลาดในระบบควบคุมการปล่อ ยอุ ณ หภูมอิ ากาศออก

หยุ ด ทัง้ หมด

P04

ALT

ข้อผิดพลาดที่ระบบแรงดัน สูง
ของตัว เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- สวิตช์แรงดัน สูง มีการเปิ ดใช้ IOL หรือ TE
- ตรวจพบข้อผิดพลาดในระบบควบคุมการปล่อ ยแรงดัน สูง

หยุ ด ทัง้ หมด

P05

ALT

ตรวจพบเฟสที่เปิ ด

ภายนอก

- สายไฟอาจไม่ ได้ถูก เชื่ อ มต่อ อย่างถูก ต้อ ง ตรวจสอบเฟสที่เปิ ด และ
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่า ยไฟ

หยุ ด ทัง้ หมด
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ERROR CODE
‘DISCOVERY’ Duct Series (TSF-BP , TGF-BP)
‘X POWER’ Duct Series (TSV-BP , TGV-BP)
ความหมายของรหัส ERROR CODE
หน้าจอรีโมท
คอนโทรล
แบบใช้้สาย

รีโมทคอนโทรลไร้สาย
หน้าจอบล็อคเซ็นเซอร์
ของตัวรับสัญญาณ
การทำงาน ตัว ตัง้ เวลา

หมายเลขระบุ

เขียว

เขียว

ชิ้น ส่วนหลัก ที่ชํารุด

พร้อม
ส้ม

อุ ปกรณ์
ที่มปี ั ญ หา

ชิ้น ส่วนที่ตอ้ งตรวจสอบ / คําอธิบายข้อผิดพลาด

การกะพริบ

สถานะของ
เครื่องปรับ
อากาศ

P07

ALT

ฮีทซิงค์ความร้อ นสูง เกินไป

P10

ALT

ตรวจพบการไหลล้นของนํ้า ที่ตัว
เครื่อ งภายใน

ภายใน

P12

ALT

ข้อผิดพลาดที่พดั ลมของตัว เครื่อ ง
ภายใน

ภายใน

- ตรวจพบการทํางานที่ผดิ ปกติท่มี อเตอร์พดั ลมของตัว เครื่อ งภายใน,
แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน หรือพัดลม DC ของตัว เครื่อ ง
ภายใน (กระแสไฟเกิน หรือ ล็อก ฯลฯ) ข้อผิดพลาดในการตัง้ ค่า แรงดัน
สถิต ย์ภายนอก

หยุ ด ทัง้ หมด

P15

ALT

ตรวจพบการรั่วไหลของก๊าซ

ภายนอก

- อาจมีการรั่วไหนของก๊าซจากท่อ หรือชิ้น ส่ว นที่เชื่ อ มต่อ ตรวจหาการรั่ว
ไหลของก๊าซ

หยุ ด ทัง้ หมด

P19

ALT

ข้อผิดพลาดของวาลว์ 4 ทิศ ทาง

ภายนอก
(ภายใน)

- วาล์ว 4 ทิศ ทาง, เซ็น เซอร์อุณ หภูมขิ องตัว เครื่อ งภายใน (TC / TCJ)
- ตรวจพบข้อผิดพลาดเนื่อ งจากการลดลงของอุ ณ หภูมทิ ่เี ซ็น เซอร์
เครื่อ งแลกเปลื่ย นความร้อ นของตัว เครื่อ งภายในขณะทํา ความร้อ น

รีเซ็ตอัตโนมัติ

P20

ALT

การดํา เนินการป้อ งกัน แรงดัน สูง

ภายนอก

- การป้อ งกัน แรงดัน สูง

หยุ ด ทัง้ หมด

P22

ALT

ข้อผิดพลาดที่พดั ลมของตัว เครื่อ ง
ภายนอก

ภายนอก

- มอเตอร์พดั ลมของตัว เครื่อ งภายนอก, แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ ง
ภายนอก
- ตรวจพบข้อผิดพลาด (กระแสไฟเกิน , การล็อก ฯลฯ) ในวงจรขับ เคลื่อ น
พัดลมของตัว เครื่อ งภายนอก

หยุ ด ทัง้ หมด

P26

ALT

เปิ ดใชง้ าน ldc อิน เวอร์เตอร์ข องตัว
เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- IGBT, แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก, การเดิน สายของ
อิน เวอร์เตอร์, คอมเพรสเซอร์
- มีการเปิ ดใชอ้ ุ ปกรณ์ป้อ งกันการลัดวงจรของวงจรขับ เคลื่อ นคอม
เพรสเซอร์ (G - Tr / IGBT)

หยุ ด ทัง้ หมด

P29

ALT

ข้อผิดพลาดด้า นตํา แหน่งของตัว
เครื่อ งภายนอก

ภายนอก

- แผงวงจร P.C. ของตัว เครื่อ งภายนอก, สวิตช์แรงดัน สูง
- ตรวจพบข้อผิดพลาดด้า นตํา แหน่ง มอเตอร์ข องคอมเพรสเซอร์

หยุ ด ทัง้ หมด

P31

ALT

ข้อผิดพลาดอื่นๆ ของตัว เครื่อ ง
ภายใน

- ตัว เครื่อ งภายในอื่นๆ ในกลุม่ กําลังส่งสัญญาณเตือ น

หยุ ด ทัง้ หมด

ภายใน

- E03 / L07 / L03 / L08 ตํา แหน่งการตรวจสอบสัญญาณเตือ นและ
คํา อธิบายข้อผิดพลาด

รีเซ็ตอัตโนมัติ

ภายนอก

- เซ็น เซอร์อุณ หภูมขิ องฮีทซิงค์ IGBT ตรวจพบอุ ณ หภูมผิ ดิ ปกติ
- ท่อระบาย, ระบบการระบายนํ้า อุ ด ตัน , วงจรสวิตช์ลูก ลอย, แผงวงจร
P.C. ของตัว เครื่อ งภายใน
- ระบบการระบายนํ้า เสีย หรือ มีการเปิ ดใชส้ วิตช์ลูก ลอย

หยุ ด ทัง้ หมด

หยุ ด ทัง้ หมด

*

ติด สว่าง
การกะพริบ
ปิ ด
เครื่อ งปรับ อากาศจะเข้า สู่โ หมดการกํา หนดที่อ ยู อ่ ตั โนมัตโิ ดยอัตโนมัติ
่
ALT : เมือ LED สองดวงกะพริบ ไฟจะกะพริบสลับกัน

SIM : เมื่อ LED สองดวงกะพริบ ไฟจะกะพริบ พร้อมกัน
หน้าจอของตัวรับสัญญาณ OR : สีส้ม
GR : สีเขียว
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