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AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)
For general public use
Indoor unit
42TVEA010, 013, 016, 018, 024, 028
Outdoor unit
38TVEA010, 013, 016, 018, 024, 028

OWNER’S MANUAL
ENGLISH
ESPAÑOL
ENGLISH
ภาษาไทย
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PRECAUTIONS FOR SAFETY

Read the precautions in 
this manual carefully before 
operating the unit.

This appliance is filled with R32.

 �Warning indications on the air conditioner unit

Warning indication Description

  BURST HAZARD
Open the service valves 
before the operation, 
otherwise there might be 
the burst.

CAUTION CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before the operation, 
otherwise there might be the burst.

 ● 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 fr om 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.
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PRECAUTIONS FOR SAFETY

 ● 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.
 ● 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.

 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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INDOOR UNIT DISPLAY1

● Display brightness can be adjusted, follow procedure on ".

1 ECO (White)
2 Wi-Fi access (White)
3 Hi Power (White)
4 Timer (White)
5 Operation Mode (White)

Preparing Filters
1. Open the air inlet grille and remove the air filters.
2. Attach the filters. (see detail in the Installation Manual).

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

following the (+) and (–) positions.

Clock Setup

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

2. Press  or  : adjust the time.

3. Press  : Set the time.

Remote Control Reset

Push  by tip of the pencil or
1. Remove the batteries.
2. Press 
3. Insert the batteries.

PREPARATION BEFORE USE2

AIR FLOW DIRECTION3 

1 Press  : Move the 
louver in the desired vertical 
direction.

2 Press  : Swing the air 
automatically and press again 
to stop.

3 For horizontal direction, adjust 
manually.

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

REMOTE CONTROL4  

1 Infrared signal emitter
2 Start/Stop button ( )
3 Mode select button ( )

4 Temperature button ( )
5 Fan speed button ( )
6 Swing louver button ( )
7 Set louver button ( )

8 On timer button ( )

9 Off timer button ( )

! Set louver button ( )
" Set louver button ( )
# Memory and Preset button ( )

$ High power button ( )

% Economy button ( )
& Quiet button ( )

( Comfort sleep button ( )

) Filter reset button ( FILTER )
~ Set clock button ( CLOCK )
+ Check button ( CHECK)
, Reset button ( RESET )

1

2

12

3
7

15

8
16
19
18 17

20
10

11
9

13

5
6

4

14

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

used as a wire. Please see “How to Connect The Remote Controller 
for Wired Operation”, located in installation instruction, in case of wired 
control is required.

	 ●	 In wire operation, remote controller will return to initial condition 
(PRESET, TIMER and CLOCK will return to initial condition) when user 
shutdown power supply of Air conditioner.

AUTOMATIC OPERATION5

To automatically select cooling operation

1. Press  : Select Auto A.

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

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

COOLING OPERATION6

1. Press  : Select Cool .

2. Press  : Set the desired temperature. Min = 17°C, Max = 30°C. 

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

DRY OPERATION7

For dehumidification, a moderate cooling performance is controlled 
automatically.

1. Press  : Select Dry .

2. Press  : Set the desired temperature. Min. 17°C, Max. 30°C.

Note: DRY mode fan speed is set to Auto only.
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Hi POWER OPERATION8
To automatically control room temperature and airflow for faster cooling 
operating (except in DRY mode)

Press  : Start and stop the operation.

ECO OPERATION9
To automatically control room temperature to save energy (except in DRY 
mode)

Press  : Start and stop the operation.
Note:  Cooling operation; the set temperature will increase automatically  

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

TIMER OPERATION10
Set the timer when the air conditioner is operating.

Setting the ON Timer Setting the OFF Timer

1 Press  :  Set the desired ON 
timer.

Press  :  Set the desired OFF 
timer.

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

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

Daily timer allows the user to set both the ON & OFF timers and will be 
activated on a daily basis.

Setting Daily Timer

1 Press  :  Set the ON 
timer.

3 Press .

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

(  or ) mark flashing.

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

Note:
● Keep the remote conrol in accessible transmission to the indoor unit; 

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

DISPLAY LAMP BRIGHTNESS ADJUSTMENT11
To decrease the display lamp brightness or turn it off.

1. Press and hold  for 3 seconds until brightness level ( , , 
 or ) is shown on remote control LCD then release the button.

2. Press Rise or 
Decrease

 to adjust brightness in 4 levels.

Remote control 
LCD Operation display Brightness

 
Lamp illuminates full brightness.

100%

Lamp illuminates 50% brightness.

50%

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

50%

All lamps are turned off.
All turned off

● In the examples of  and , the lamp illuminates for 5 seconds before going off.

TEMPORARY OPERATION12
In case of the misplaced or discharged remote 
control

● Pressing the RESET button, the unit can 
start or stop without using the remote 
control.

● Operation mode is set on AUTOMATIC 
operation, preset temperature is 24°C and 
fan operation is automatic speed.

PRESET OPERATION13
Set your preferred operation for futuer use. The setting will be memorized by 
the unit for future operation (except airflow direction).

1. Select your preferred operation.

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

3. Press  : Operate the preset operation.

AUTO RESTART FUNCTION SETTING14
This product is designed so that, after a power failure, it can restart 
automatically in the same operating mode as before the power failure.

Information
The product is shipped with Auto Restart function in the ON position.
Turn it OFF if this function is not required.

How to turn OFF the Auto Restart Function
 ● Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds.

 (3 beep sounds but OPERATION lamp does not blink).

How to turn ON the Auto Restart Function
 ● Press and hold the [OPERATION] button on the indoor unit for 3 seconds.

 (3 beep sounds and OPERATION lamp blink 5 time/SEC for 5 seconds).

Note:
 ● In case of ON timer or OFF timer are set, AUTO RESTART OPERATION 
does not activate.

QUIET OPERATION15
To operate at super low fan speed for quiet operation (except in DRY mode)

Press  : Start and stop the operation.

Note:  Under certain conditons, QUIET operation may not provide adequate 
cooling due to low sound features.

COMFORT SLEEP OPERATION16
For comfortable sleep, automatically control air flow and automatically turn 
OFF.

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

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

1 degree/hour for 2 hours (maximum 2 degrees increase).
2. Both of Eco and Timer lamp illuminates.

SELF CLEANING OPERATION 
(COOL AND DRY OPERATION ONLY)17

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

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

2. To stop the unit immediately, press the  more 2 times 
within 30 seconds.
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 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 filters.
3. Vacuum or wash and then dry them.
4. Reinstall the air filters and close the air inlet grille.

MAINTENANCE18

OPERATION AND PERFORMANCE19
1.  Three-minute protection feature: To prevent the unit from being activated 

for 3 minutes when suddenly restarted or switched to ON.
2.  Some minor cracking sound may occur when unit operating. This is normal 

because the cracking sound may be caused by expansion/contraction of plastic.

Air conditioner operating conditions

Temp.

Operation
Outdoor Temperature Room Temperature

Cooling –10°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C

Dry –10°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

The unit does not operate. Cooling or Heating is abnormally low.

 ● The power main switch is 
turned off.

 ● The circuit breaker is activated 
to cut off the power supply.

 ● Stoppage of electric current
 ● ON timer is set.

 ● The filters are blocked with dust.
 ● The temperature has been set improperly.
 ● The windows or doors are opened.
 ● The air inlet or outlet of the outdoor 
unit is blocked.

 ● The fan speed is too low.
 ● The operation mode is FAN or DRY.
 ● POWER SELECTION function is 

set 75% or 50% (This function is 
depend on remote controller).

TROUBLESHOOTING (CHECK POINT)20

REMOTE CONTROL A-B SELECTION21
To separate using of remote control for each indoor unit in case of 2 air 
conditioners are installed nearly.
Remote Control B Setup.

1. Press RESET button on the indoor unit to turn the air conditioner ON.
2. Point the remote control at the indoor unit.
3. Push and hold CHECK button on the back side of Remote Control “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
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WIRELESS LAN CONNECTION22

Carrier In The Air
Please visit the application store on your device to download and install  
Carrier In The Air application.

Register process

Open an application and follow register for User registration.

1 Tab Register

5  Enter password by 6-10 
characters, combination of 
alphabet and number

2 Enter email address

6 Check for term and condition

3 Select country

7 Confirm information

4 Enter user name

8  Information will be submitted 
to email, click link to confirm

Application
Keyword : Carrier In The Air Android : Version 5.0 or later.

iOS : 9.0 or later.

About Carrier In The Air

1.  Carrier In The Air can control AC operation by Smartphone or tablet 
(mobile device) via internet connection.

2.  Everywhere control, control software run on Cloud system and mobile 
device can set and monitor AC operation via internet connection.

3.  Everyone can control, 1 Wireless adapter maximum 5 User  
(use 1 email register).

4. Multi AC system control, 1 user can control 10 AC.
5. Group control.
    5.1 Can create and control 3 groups of AC.
    5.2 Can control max 10 AC per group.

Note:
 1. Adapter can register only 1 email address, if register with new email, current email will be invalid.
 2.1 email address can use for register 5 devices for control same AC.

Carrier In The Air application support
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1  Select “Add AC (Adapter)” from both display above. 2  Select AC (adapter) connection method.

Wireless adapter Built-in
Active Wireless adapter by  
remote controller and Auto login.

*Note
1. In case of Wi-Fi router change or Email for register change need to re-process for add Wireless adapter again  

(Built-in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds for active AP mode).
2. In case of change Wireless adapter to use with other A/C need to factory reset and  re-process for add Wireless adapter again  

(Built-in type : Press MODE button at Remote controller 5 seconds and select “rb”).

Built-in type , Wireless adapter already install with unit.

2  Open application and  
select Log in.

3  Enter user name and 
password.

4  Login successful.

1 Connect Wireless adapter to A/C and turn on power supply.

Log in to Carrier In The Air application

Add Wireless adapter for control by Carrier In The Air application.
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Wi-Fi Router SSID

Wi-Fi Router Password

3 AC (adapter) connect

Press and hold  
MODE button 5 seconds

WPS mode

Manual input

Wireless LED mark will blink  
when AP mode active

4 Active Wireless adapter by Remote controller

5 Connect with Home Wi-Fi Router

6 A/C add finished

7  Connect successfully

Wireless LED lamp stop blink.

Add Wireless adapter for control by Carrier In The Air application.
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Menu

All AC On/Off

Group AC On/Off

Each AC On/Off

Group name

AC device is offline

Notification ERROR code 
description (pop up)

Weekly schedule
Setting

Sub menu all AC
 ● Add Group
 ● Delete Group
 ● Operation Setting

Add AC

Sub menu group
 ● Select AC
 ● Change group name
 ● Group operation Setting

Sub menu AC
 ● Operation Setting
 ● Change name
 ● Delete AC

Setting temperature / 
Actual room temp

Current operation mode  
of each AC

Carrier In The Air application

Home screen
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Auto

Heat

Cool

Fan only

Dry

Off

Enter operation mode of All AC

Enter operation mode of Group AC

Enter operation mode of each AC

Mode and Condition setting.

Mode select for Carrier In The Air application.
Provide for 5 operation modes
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Tab for select AC

Weekly schedule

OFF-ON Timer set
OFF-ON timer set 0.5-12hrs.

ON timer set from
Off mode only

Off mode

Mode select

Temperature set

Indoor temperature

Outdoor temperature

Fan speed set

Special feature
Louver set

Setting in operation mode.
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Add AC in group

Delete AC in group

Maximum 3 groups
1 Group maximum = 10 units.
Add group

Group operation.

Please make sure Factory Reset is 
performed before deleting AC from mobile 
application.

(See owner manual ʺPress and hold MODE 
button on remote control for 5 second and 
active dL functionʺ)
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Time select Mode select

Select program for active by tick at select box

Weekly schedule 
set and active

Weekly schedule 
set but not active

Weekly schedule 
not set

Weekly schedule set for each unit

Day select Monday - Sunday

Weekly schedule of all AC unit Weekly schedule of all AC unit

Weekly schedule set.

Weekly schedule cancel.
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Select Room for Energy monitoring

1 Select Energy monitoring 2 Energy monitoring display
Set cost calculate and currency

Select Energy monitoring display

Export data and send by Email

Energy monitoring

●  The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply.  
It may sometimes differ from the result measured by the power meter.
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In case of have some problem can check from Help menu.

Note :
●   The Wireless Adapter must be installed, maintained, repaired and removed by a qualified installer or qualified service person.
●   Contact dealer and/or service center when equipment is malfunction.
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คำ�เตือนเพื่อคว�มปลอดภัย

โปรดอานคำาเตือนในคู่มือนี้อยาง

ละเอียดกอนการใชงาน

อุปกรณนี้เติมดวยสารทำาความเย็น 

R32

 � สัญลักษณ์คำ�เตือนบนชุดเครื่องปรับอ�ก�ศ

สัญลักษณคำ�เตือน คำ�อธิบ�ย

  BURST HAZARD
Open the service valves 
before the operation, 
otherwise there might be 
the burst.

CAUTION ขอควรระวัง

อันตร�ยจ�กก�รระเบิด

ให้เปิดวาล์วบริการก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ มิฉะนั้น  

อาจเกิดการระเบิด

	● โปรดเก็บคูมือฉบับนี้ไวในที่ๆ ผูใชงานสามารถหาไดโดยงาย

	● โปรดอานคำาเตือนในคูมือฉบับนี้อยางละเอียดกอนการใช

	● อุปกรณนี้จะตองใชโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูไดรับการอบรมกับทางรานคาแล้ว ทั้งใน 

อุตสาหกรรมและฟารม หรือเพื่อการพาณิชยโดยผูใชทั่วไป

	● คำาอธิบาย ณ ที่นี้ ถือวาเป็นคำาเตือน ขอควรปฏิบัติ และขอควรระวัง เพื่อไมใหเกิดอันตราย 

โดยคำาอธิบายมีขอมูลสำาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ควรตรวจสอบใหแนใจวาไดอานคำาเตือน

ทั้งหมดครบถวนแลว

 อันตร�ย

	● หามประกอบ ซอมแซม เปิด หรือถอดฝาครอบ อาจทำาใหไดรับอันตรายจากแรงเคลื่อน

ไฟฟ้าสูง กรุณาติดตอตัวแทนจำาหนายหรือผูชำานาญงานในการประกอบการดังกลาว

	● การปิดเครื่องปรับอากาศ ไมไดเป็นการป้องกันไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจเกิดขึ้นได

	● ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามขอกำาหนดการเดินสายไฟ

	● วิธีการตัดกระแสไฟจากตัวจายไฟหลัก ที่มีระยะหางหนาสัมผัสของขั้วตอทุกขั้ว อยางนอย 

3 มม. ต้องใชรวมในการเดินสายแบบตายตัว

	● จะต้องเก็บอุปกรณไวในหองที่ไมมีองคประกอบใหเกิดไฟ (เชน เปลวไฟ อุปกรณที่ใชกาซ 

หรือเครื่องทำาความรอน)

	● เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดอัคคีภัย การระเบิด หรือการบาดเจ็บ ควรใชเครื่องใหหางจากกาซ

ที่เป็นอันตราย กาซไวไฟ หรือกาซพิษ) หรือวัตถุที่กอใหเกิดอันตรายในบริเวณอุปกรณ
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คำ�เตือนเพื่อคว�มปลอดภัย

 คำ�เตือน

	● อยาใหรางกายรับลมเย็นหรือรอนโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

	● อยาแหยนิ้วหรือสิ่งของเขาไปในชองลมเขาหรือลมออก

	● เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้น (มีกลิ่นไหม ฯลฯ) ใหหยุดใชเครื่องปรับอากาศและหยุดการ

เชื่อมตอกับกระแสไฟฟ้า และปิดอุปกรณตัดวงจร

	● อุปกรณนี้สรางขึ้นมาเพื่อใหคนทั่วไปรวมทั้งเด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไปไดใช แมวาจะมีความ

ไมสมบูรณทางรางกาย การรับรู และทางจิต หรือไมมีประสบการณและความรู ยกเวนวา

บุคคลผูนั้นอยูในความควบคุมดูแลในการใชเครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัย

ของบุคคลเหลานี้โดยตรง ไมควรให้เด็กเลนเครื่องปรับอากาศ เด็กไมควรทำาความสะอาด

และบำารุงรักษาอุปกรณนี้ หากไมไดรับการควบคุมดูแล

	● เครื่องนี้ไมเหมาะสำาหรับการใชงานโดยผูทุพพลภาพ (รวมถึงเด็ก) ผูที่มีปัญหาดาน

ประสาท การรับรูหรือดานสุขภาพจิต รวมถึงผูที่ขาดประสบการณหรือความรูในการใชงาน 

หากปราศจากผูทำาหน้าที่แนะนำาการใชงานเครื่องและดูแลความปลอดภัยให

	● เครื่องปรับอากาศจะตองไดรับการติดตั้ง การบำารุงรักษาและการซอมแซม และถอดออก

โดยผูติดตั้งหรือผูใหบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อมีงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

เครื่องปรับอากาศนี้ ใหถามผูติดตั้ง หรือผูใหบริการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำาเนินการ 

ตอไป

	● เด็กจะตองอยูในความควบคุม เพื่อใหแนใจวาเครื่องปรับอากาศนี้ จะไมกอใหเกิดอันตราย

กับเด็ก

	● หามใชน้ำายาทำาความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไว (R32) โดยการเติมหรือการใชแทนที่ 

ไมอยางนั้นอาจเกิดความดันผิดปกติ ในสวนของวงจรการทำาระบบความเย็น ซึ่งอาจ

ทำาใหเครื่องไมสามารถทำางานได หรือการระเบิด หรือการบาดเจ็บตอรางกาย สิ่งของและ

ทรัพยสิน

	● ห้ามใชวิธีการเรงการละลายน้ำาแข็ง หรือวิธีการกำาจัดน้ำาแข็งอื่นๆ นอกเหนือจากคำาแนะนำา

โดยผูผลิต

	● อุปกรณ์จะตองเก็บไวในหองที่ไมมีองคประกอบใหเกิดไฟ (เชน เปลวไฟ อุปกรณที่ใชกาซ 

หรือเครื่องทำาความรอน)

	● โปรดทราบวาปกติน้ำายาทำาความเย็นจะไมมีกลิ่น

	● หามแทงหรือทุบ เพราะวาในอุปกรณนี้มีความดันอยู ไมใหอุปกรณนี้อยูใกลความรอน 

เปลวไฟ ประกายไฟ หรือแหล่งกำาเนิดการเผาไหมอื่นๆ ไมเช่นนั้น อุปกรณอาจเกิดการ

ระเบิด และทำาให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต
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 ขอควรระวัง

	● หามลางอุปกรณดวยน้ำา เพราะอาจทำาใหไฟฟ้าช็อต

	● หามใชเครื่องปรับอากาศเพื่อจุดประสงคอื่น เชนการถนอมอาหาร และเลี้ยงสัตว

	● หามเหยียบหรือวางสิ่งของตางๆ บนอุปกรณ ทั้งภายในและภายนอก อาจกอใหเกิดการ

บาดเจ็บหรืออุปกรณเสียหาย

	● หามสัมผัสครีบอลูมิเนียม เพราะอาจทำาใหเกิดการบาดเจ็บ

	● กอนการทำาความสะอาด ใหปิดสวิตช์หลัก และปิดอุปกรณตัดตอวงจร

	● เมื่อไมไดใชอุปกรณเป็นเวลานาน ใหปิดสวิตชหลักและปดอุปกรณตัดตอวงจร

	● แนะนำาวาใหบำารุงรักษาอุปกรณนี้โดยผูเชี่ยวชาญ เมื่อใชงานมาเป็นระยะเวลานาน

	● ผูผลิตจะไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายที่เกิดจากการไมอานขอมูลโดยละเอียด

จากคูมือนี้

คำ�เตือนเพื่อคว�มปลอดภัย
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จอแสดงตัวเครื่องภ�ยใน1

 ● ความสวางหลอดไฟหนาจอสามารถปรับได ปฏิบัติตามขั้นตอนในขอที่ ".

1 ไฟแสดง ECO (สีขาว)

2 การจัดการ Wi-Fi (สีขาว)

3 ระบบไฮเพาเวอร (สีขาว)

4 ไฟแสดง Timer (สีขาว)

5 โหมดการทำางาน (สีขาว)

ก�รเตรียมแผนกรอง

1. เปดชองลมเขา แลวถอดแผนกรองอากาศออก

2. ประกอบแผนกรอง (ดูรายละเอียดที่คูมือการติดตั้ง)

ก�รใสแบตเตอรี่ (เมื่อใชง�นแบบไรส�ย)

1. ถอดฝาครอบแบบเลื่อนออก

2. ใสแบตเตอรี่ใหม 2 ก้อน (ขนาด AAA) ใหถูกขั้ว  

ทั้งขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-)

ก�รตั้งน�ฬ�ก�

1. ใชปลายดินสอกด  

หากไฟแสดงการตั้งเวลากะพริบ ไปยังขั้นตอนที่ 2

2. กด  หรือ  : ปรับเวลา

3. กดปุ่ม  : ตั้งเวลา

ก�รรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

กดปุ่ม โดยใชปล�ยดินสอหรือ

1. ถอดแบตเตอรี่

2. กด 

3. ใสแบตเตอรี่

ก�รเตรียมก�รกอนใชง�น2

ทิศท�งก�รไหลของอ�ก�ศ3 

1 กดปุ่ม  : ปรับบานเกล็ดในทิศทาง

การไหลของอากาศในแนวตั้งตามตองการ

2 กดปุ่ม  : สายลมโดยอัตโนมัติและ

กดปุ่มนี้อีกครั้ง เพื่อหยุดการทำางาน

3 สำาหรับบานเกล็ดในแนวนอน ใหใชมือปรับ

หม�ยเหตุ:

 ● อยาปรับบานเกล็ดดวยมือเอง

 ● บานเกล็ดอาจปรับตำาแหนงเองในบางโหมดการทำางาน

ก�รทำ�ง�นของรีโมทคอนโทรล4  

1 ตัวส่งสัญญาณอินฟราเรด

2 ปุ่มเปิด/ปิด ( )

3 ปุ่มเลือกการทำางาน ( )

4 ปุ่มปรับอุณหภูมิ ( )

5 ปุ่มความเร็วพัดลม ( )

6 ปุ่มส่ายบานเกล็ด ( )

7 ปุ่มตั้งบานเกล็ด ( )

8 ปุ่มตั้งเวลาเปิด ( )

9 ปุ่มตั้งเวลาปิด ( )

! ปุ่มตั้งบานเกล็ด ( )

" ปุ่มตั้งบานเกล็ด ( )

# ปุ่มตั้งความจำาและตั้งเครื่องล่วงหน้า ( )

$ ปุ่มไฮเพาเวอร์ ( )

% ปุ่มทำางานแบบประหยัด ( )

& ปุ่มควบคุมเสียง ( )

( ปุ่มควบคุมความเย็นขณะหลับ  ( )

) ปุ่มตั้งค่ากรองอากาศใหม่ ( FILTER )

~ ปุ่มตั้งนาฬิกาใหม่ ( CLOCK )

+ ปุ่มตรวจสอบ ( CHECK )

, ปุ่มตั้งค่ากรองอากาศใหม่ ( RESET )

1

2

12

3
7

15

8
16
19
18 17

20
10

11
9

13

5
6

4

14

หม�ยเหตุ: 

 ● รีโมทคอุนโทรลที่เตรียมมาพรอมกับเครื่องปรับอากาศนี้เป็นแบบไรสาย ซึ่งสามารถปรับ

เปลี่ยนใหเป็นแบบใชสายควบคุมเครื่องปรับอากาศได โดยหากตองการปรับเปลี่ยนเป็นแบบ

ใชสายควบคุม สามารถดูวิธีการและขั้นตอนไดในหวขอ “วิธีการเชื่อมตอรีโมทคอนโทรล 

สำาหรับการใชงานผานสาย” ของคูมือการติดตั้ง

 ● ในการใชงานผานสายรีโมทคอนโทรล จะกลับสูคาเริ่มตน (การตั้งคาความจำา, การตั้งเวลา

เปิดและปิดเครื่องล่วงหน้า รวมถึงนาฬิกาจะกลับสูคาเริ่มต้น) เมื่อผูใชงานตัดแหลงจายไฟ

ของเครื่องปรับอากาศ

ระบบอัตโนมัติ5

เลือกระบบการทำางานโดยอัตโนมัติระหว่างการทำาความเย็น หรือพัดลมอย่างเดียว

1. กดปุ่ม  : เลือก Auto A

2. กดปุ่ม  : ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ อุณหภูมิตำ่าสุด 17°C, อุณหภูมิสูงสุด 30°C

3. กดปุ่ม  : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  

MED+ , HIGH .

ระบบทำ�คว�มเย็น6

1. กดปุ่ม  : เลือก “ทำาความเย็น” 

2. กดปุ่ม  : ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ ต่ำาสุด = 17°C, สูงสุด = 30°C. 

3. กดปุ่ม  : เลือก AUTO, LOW , LOW+ , MED ,  

MED+ , HIGH 

ระบบลดคว�มชื้น7

ในการลดความชื้น จะมีการควบคุมสมรรถนะในการทำาความเย็นโดยอัตโนมัติ

1. กดปุ่ม  : เลือกระบบลดความชื้น 

2. กดปุ่ม  : ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ อุณหภูมิตำ่าสุด 17°C, อุณหภูมิสูงสุด 30°C

หม�ยเหตุ: ความเร็วพัดลมของระบบลดความชื้นจะถูกตั้งเป็น Auto เท่านั้น
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ระบบไฮเพ�เวอร์8

หากตองการควบคุมอุณหภูมิหองโดยอัตโนมัติเพื่อใหกระแสลมพัดเย็นและแรงขึ้น (ยกเวนใน

ระบบ ลดความชื้น)

กดปุ่ม  : เริ่มและหยุดการทำางาน

ระบบประหยัดพลังง�น9

ใชเมื่อตองการควบคุมอุณหภูมิหองแบบประหยัดพลังงาน (ยกเวนในระบบลดความชื้น)

กดปุ่ม  : เริ่มและหยุดการทำางาน

หม�ยเหตุ:  ในระบบทำาความเย็น; อุณหภูมิที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา/1-2 ชั่วโมง  

(เพิ่มสูงสุด 2 องศาเซลเซียส)

ระบบตั้งเวล�10

ตั้งเวลาที่จะใหเครื่องปรับอากาศทำางาน

ก�รตั้งเวล�เปิด ก�รตั้งเวล�ปิด

1
กดปุ่ม  :  ตั้งเวลาเปดที่ตองการ กดปุ่ม  :  ตั้งเวลาปดที่ตองการ

2 กดปุ่ม  : ตั้งเวลาที่ตองการ กดปุ่ม  : ตั้งเวลาที่ตองการ

3 กดปุ่ม   : ยกเลิกการตั้งเวลา กดปุ่ม   :  ยกเลิกการตั้งเวลา

ก�รตั้งเวล�ร�ยวัน ชวยใหท�นส�ม�รถตั้งเวล�เปิดและปิดไดสำ�หรับทุกวัน

ก�รตั้งเวล�แบบทุกวัน

1 กดปุ่ม  :  ตั้งเวลาเปิด (ON) 3 กด 

2 กดปุ่ม  : ตั้งเวลาเปิด (OFF) 4 กดปุ่ม  ขณะที่ลูกศร  

(  หรือ  ) กะพริบ

 ● ขณะที่ระบบการตั้งเวลาทุกวันทำางาน ลูกศรตั้งสองตัว ( , ) จะปรากฏบนจอแสดงบน

รีโมทคอนโทรล

หม�ยเหตุ:

 ● เก็บรีโมทคอนโทรลไวในที่ที่สามารถสงสัญญาณไปยังตัวเครื่องภายในได มิฉะนั้น อาจเกิด

การยืดเวลาออกไปถึง 15 นาที

 ● การตั้งเวลาจะถูกบันทึกไว เพื่อใชงานในสภาวะเดียวกันในครั้งตอไป

ก�รปรับคว�มสว�งหลอดไฟหน�้จอ11

การลดความสวางของหลอดไฟหนาจอหรือปิดไฟหนาจอ

1. กด  คางไวประมาณ 3 วินาที จนระดับความสวาง ( ,  ,  หรือ  ) 

จะปรากฎบนหนาจอ LCD ของรีโมทคอนโทรลแลวหยุดกดปุ่มดังกลาว

2. กด เพิ่ม เพิ่ม หรือ 

ลด

 ลด เพื่อปรับความสวางไดถึง 4 ระดับ

หน�จอ LCD ของ

รีโมทคอนโทรล
หน�จอก�รทำ�ง�น คว�มสว�ง

 

หลอดไฟจะสวางเต็มที่

100%

หลอดไฟจะสวาง 50%

50%

หลอดไฟจะสวาง 50% และไฟแสดงการทำางานจะดับ

50%

ปดหลอดไฟทุกหลอด

ปดทุกหลอด

 ● ตามตัวอยางของ  และ , หลอดไฟจะสวางประมาณ 5 วินาที กอนที่จะดับ

ระบบทำ�ง�นชั่วคร�ว12

ในกรณีที่วางรีโมทคอนโทรลผิดที่หรือแบตเตอรี่หมด

 ● กดปุ่ม RESET เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศ  

โดยไมตองใชรีโมทคอนโทรล

 ● โหมดการทำางานตั้งไว้ที่ระบบ AUTOMATIC อุณหภูมิที่

ตั้งลวงหนาอยูที่ 24°C สวนพัดลมจะทำางานที่ความเร็ว

อัตโนมัติ

ก�รตั้งค�ก�รใชง�นลวงหน�13

ตั้งระบบการทำางานที่ตองการเพื่อการทำางานในครั้งตอไป เครื่องจะบันทึกการตั้งคาไวเพื่อ  

การทำางานในครั้งตอไป (ยกเวนทิศทางการไหลชองอากาศ)

 ● เลือกระบบการทำางานที่ต้องการ

 ● กดปุ่ม  คางไว 3 วินาที เพื่อบันทึกคาปรับตั้ง เครื่องหมายจะปรากฏ P 

 ● กดปุ่ม  : ระบบที่ตั้งไวเริ่มทำางาน

ก�รตั้งก�รเริ่มทำ�ง�นใหมโดยอัตโนมัติ14

ผลิตภัณฑนี้ถูกออกแบบมาใหสามารถเริ่มทำางานใหมหลังไฟฟ้าขัดของ เครื่องจะเริ่มงานอีกครั้งใน

สภาวะเดิมไดโดยอัตโนมัติ

ร�ยละเอียด

ผลิตภัณฑนี้จัดสงมาโดยที่การตั้งคาเริ่มตนทำางานใหมอัตโนมัติ อยูในสถานะเปดการทำางานอยู

ทานสามารถปดใชการทำางานนี้ไดตามความตองการ

วิธีก�รปิดระบบเริ่มทำ�ง�นใหมอัตโนมัติ

 ● กดปุ่ม [OPERATION] บนตัวเครื่องภายใน คางไว 3 วินาท ี

(จะไดยินเสียง “บิ๊ป” 3 ครั้ง และไฟ OPERATION ไมกะพริบ)

วิธีก�รเปิดระบบเริ่มทำ�ง�นใหมอัตโนมัติ

 ● กดปุ่ม [OPERATION] บนตัวเครื่องภายใน คางไว 3 วินาท ี

(จะไดยินเสียง “บิ๊ป” 3 ครั้ง จากนั้นไฟ OPERATION จะกะพริบ 5 ครั้ง/วินาที เป็นเวลา  

5 วินาที)

หม�ยเหตุ:

 ● ในกรณีที่มีการตั้งเวลาเปิดหรือการตั้งเวลาปิด ระบบนี้จะไมทำางาน

ก�รทำ�ง�นแบบเงียบ15

เครื่องจะทำางานดวยพัดลมความเร็วตำ่ามากเพื่อใหเกิดเสียงนอยที่สุด (ไมสามารถใชไดในระบบลด

ความชื้น)

กดปุ่ม  : เริ่มและหยุดการทำางาน

หม�ยเหตุ:  การทำางานแบบเงียบอาจไมสามารถทำาความเย็นไดอยางเพียงพอในบางสภาวะ

เนื่องจากคุณลักษณะของการทำางานแบบเงียบ

ระบบหลับสบ�ย16

เพื่อการนอนหลับที่สบาย ระบบนี้จะควบคุมกระแสลมโดยอัตโนมัติและปิดระบบเองอัตโนมัติ

กดปุ่ม  : เลือก 1, 3, 5 หรือ 9 ชั่วโมงสำาหรับการตั้งเวลาปด

หม�ยเหตุ:

1. ในระบบทำาความเย็น อุณหภูมิที่ตั้งจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 1 องศา/1-2 ชั่วโมง  

(เพิ่มสูงสุด 2 องศา)

2. หลอดไฟระบบประหยัดพลังงานและหลอดไฟระบบตั้งเวลาจะสวางทั้งสองดวง

ระบบทำ�คว�มสะอ�ดอัตโนมัติ 

(ระบบทำ�คว�มเย็นและระบบลดคว�มชื้น

เท่�นั้น)

17

ป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากความอับชื้นในตัวเครื่องภายใน

1. หากกดปุ่ม  หนึ่งครั้ง ขณะที่อยูในระบบ “ทำาความเย็น” หรือ  

“ลดความชื้น” พัดลมจะทำางานตอไปอีก 30 นาที และจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ ทำาให้

สามารถลดความชื้นในตัวเครื่องภายในได

2. หากตองการหยุดการทำางานของระบบ กดปุ่ม  มากกวา 2 ครั้ง ภายใน 

30 วินาที
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 ปดเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าเป็นอันดับแรก

ตัวเครื่องภ�ยในและรีโมทคอนโทรล

 ● ทำาความสะอาดตัวเครื่องภายในและรีโมทคอนโทรลดวยผาชุบนำ้าหมาดๆ

 ● หามใชน้ำามันเบนซิน, ทินเนอร, ผงขัดเงา หรือน้ำายากำาจัดฝุ่นที่เป็นสารเคมี

แผนกรองอ�ก�ศ

ทำาความสะอาดแผนกรองทุกๆ 2 สัปดาห

1. เปิดหนากากด้านหน้า (ช่องลมเข้า)

2. ถอดแผนกรองอากาศออก

3. ดูดฝุ่นหรือลางแผนกรองดวยน้ำา และปลอยทิ้งไวใหแหง

4. ประกอบแผนกรองอากาศเขาที่และปดหนากากดานหนา

ก�รบำ�รุงรักษ�18

ก�รทำ�ง�นและสมรรถนะ19

1. ระบบการคุมครองสามนาที: ป้องกันตัวเครื่องไมใหทำางานเป็นเวลา 3 นาที เมื่อเครื่อง 

เริ่มทำางานใหมทันทีหรือเมื่อเปิดเครื่อง

2. เสียงแตกเบาๆ อาจเกิดขึ้นขณะทำางาน ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะเสียงดังกลาวอาจเกิดขึ้นเพราะ 

การขยายตัว/หดตัวของพลาสติก

สภ�วะก�รทำ�ง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศ

อุณหภูมิ

ระบบ

อุณหภูมิภ�ยนอก อุณหภูมิห้อง

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

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

ตัวเครื่องไม่ทำ�ง�น ก�รทำ�คว�มเย็นหรือคว�มร้อนมีประสิทธิภ�พตำ่�

 ● สวิตช์หลักปิดอยู่

 ● เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าทำางาน เพื่อตัด

การจ่ายไฟ

 ● ไฟตก

 ● ตั้งเวลาเปิด (ON)

 ● แผ่นกรองเต็มไปด้วยฝุ่น

 ● ตั้งอุณหภูมิไม่ถูกต้อง

 ● หน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่

 ● ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของตัวเครื่อง

ภายนอกถูกกีดขวาง

 ● ความเร็วพัดลมตำ่าเกินไป

 ● เครื่องปรับอากาศอยู่ในระบบ FAN หรือ DRY

 ● ตั้งค่าฟังก์ชันปรับระดับพลังงานไว้ที่ 75% หรือ 

50% (ฟังก์ชั่นนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล)

ก�รแกไขปัญห� (จุดที่ตองตรวจสอบ)20

ก�รเลือกรีโมทคอนโทรล A-B21

สำาหรับแยกการใชรีโมทคอนโทรลควบคุมการทำางานเครื่องปรับอากาศแตละดัว ในกรณีที่ติด 

เครื่องปรับอากาศสองเครื่องใกลอัน

ก�รตั้งค�รีโมทคอนโทรล B

1. กดปุ่ม RESET บนตัวเครื่องภายในเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ

2. ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่ตัวเครื่องภายใน

3. กดปุ่ม CHECK ที่ดานหลังของรีโมทคอนโทรลคางไว “00” จะแสดงขึ้นมาบนหนาจอ  

(รูปที่ 1)

4. กดปุ่ม  ในขณะที่กดปุ่ม CHECK คางไวอยู อยูสัญลักษณ “B” จะแสดงขึ้นบน

หน้าจอและขอความ “00” จะหายไป และเครื่องปรับอากาศจะปิดการทำางาน พรอมทั้ง

บันทึกรีโมทคอนโทรล B ไวในหนวยความจำา (รูปที่ 2)

หม�ยเหตุ: 1. ทำาตามขั้นตอนดานบน เพื่อตั้งคารีโมทคอนโทรลเป็นรีโมทคอนโทรล A

 2. รีโมทคอนโทรล A จะไมแสดง “A” ขึ้นบนจอ

 3. คาตั้งจากโรงงานสำาหรับรีโมทคอนโทรลคือ A

1 2
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ก�รเชื่อมตอไรส�ยแบบ LAN22

Carrier In The Air

ไปที่แอปพลิเคชันสโตรบนอุปกรณของคุณเพื่อดาวนโหลดและติดตั้ง

แอปพลิเคชัน Carrier In The Air

ก�รสนับสนุนแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

ขั้นตอนก�รลงทะเบียน

เปิดแอปพลิเคชันและทำาตามขั้นตอนการลงเบียนผูใช

1. แตะเลือก Register

5. ป้อนรหัสผาน 6-10 ตัว โดย

มีทั้งตัวอักษรและตัวเลข

2. กรอกอีเมลแอดเดรส

6. ตรวจสอบขอกำาหนด 

 และเงื่อนไข 

3. เลือกประเทศ

7. ยืนยันขอมูล

4. ป้อนชื่อผูใช

8. ขอมูลจะถูกสงไปยังอีเมล 

 ใหคลิกที่ลิงกเพื่อยืนยัน

แอปพลิเคชัน

คำาสำาคัญ : Carrier In The Air Android : เวอรชัน 5.0 ขึ้นไป

iOS : 9.0 ขึ้นไป

เกี่ยวกับ Carrier In The Air

1. Carrier In The Air สามารถควบคุมการทำางานของเครื่องปรับอากาศ 

ดวยสมารทโฟนหรือแท็บเลต (อุปกรณพกพา) ผานการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

2. ควบคุมไดทุกที่ดวยซอฟตแวรควบคุมทำางานบนระบบคลาวดและอุปกรณพกพา 

สามารถตั้งคาและตรวจสอบการทำางานของเครื่องปรับอากาศผานการเชื่อมตอ 

อินเทอรเน็ต

3. ทุกทานสามารถควบคุมไดสูงสุด 5 บัญชีผูใชตออุปกรณรับ-สงสัญญาณไรสาย

หนึ่งตัว (ใชอีเมลเดียวในการลงทะเบียน)

4. การควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศหลายจุด หนึ่งบัญชีผูใชสามารถควบคุม

เครื่องปรับอากาศไดถึง 10 เครื่อง

5. การควบคุมแบบเป็นกลุม

5.1 สามารถสรางและควบคุมเครื่องปรับอากาศได 3 กลุม

5.2 สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศไดสูงสุด 10 เครื่องตอกลุม

หม�ยเหตุ:

1. อุปกรณรับ-สงสัญญาณสามารถลงทะเบียนไดหนึ่งอีเมล หากลงทะเบียนดวยอีเมลใหม อีเมลปัจจุบันจะไมสามารถใชงานได

2. 1 อีเมลแอดเดรสสามารถใชลงทะเบียนอุปกรณได 5 เครื่องเพื่อใชควบคุมเครื่องปรับอากาศเครื่องเดียวกัน
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1. เลือก “Add AC (Adapter)” ตามที่แสดงดานบน 2. เลือกวิธีการเชื่อมตอ AC (adapter)

อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายที่ติดตั้ง

ภายในเครื่อง

อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายทำางานดวย

รีโมทคอนโทรลและการล็อกอินโดย

อัตโนมัติ

*หมายเหตุ:

1. ในกรณีที่เปลี่ยนเราเตอร Wi-Fi หรือเปลี่ยนอีเมลสำาหรับลงทะเบียนจำาเป็นตองทำาตามขั้นตอนใหมเพื่อเพิ่มอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายอีกครั้ง  

(ชนิดติดตั้งในเครื่อง : กดปุ่ม MODE ที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเปดทำางานโหมด AP)

2. ในกรณีที่เปลี่ยนอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายเพื่อใชกับเครื่องปรับอากาศตัวอื่น จำาเป็นตองทำาการรีเซ็ตคืนคาโรงงานและดำาเนินการอีกครั้งเพื่อเพิ่ม 

อุปกรณรับสงสัญญาณไรสาย (ชนิดติดตั้งในเครื่อง : กดปุ่ม MODE ที่รีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 5 วินาทีและเลือก “rb”)

ชนิดติดตั้งในเครื่อง อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายติดตั้งมาพรอมกับตัวเครื่องแลว

2. เปิดแอปพลิเคชันและ 

 เลือก Log in

3. ป้อนชื่อผูใชและรหัสผาน 4. เขาสูระบบสำาเร็จ

1. เชื่อมตออุปกรณรับ-สงสัญญาณไรสายกับเครื่องปรับอากาศและเปิดแหลงจายไฟ

เข�สูระบบแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

เพิ่มอุปกรณรับสงสัญญ�ณไรส�ยสำ�หรับก�รควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Carrier In The Air
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SSID เร�เตอร Wi-Fi

3. เชื่อมตอ AC (adapter)

กดปุ่ม MODE คางไว 

เปนเวลา 5 วินาที

โหมด WPS

ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

เครื่องหมาย WIRELESS LED จะกะพริบ

เมื่อโหมด AP กำาลังทำางาน

4. อุปกรณรับสงสัญญาณไรสายทำางานดวยรีโมทคอนโทรล

5. เชื่อมต่อกับเราเตอร์  

 Home Wi-Fi

6. เสร็จสิ้นการเพิ่มเครื่องปรับอากาศ

7. เชื่อมต่อสำาเร็จ

ไฟเตือนอุปกรณรับสงสัญญาณไรสายจะหยุดกะพริบ

เพิ่มอุปกรณรับสงสัญญ�ณไรส�ยสำ�หรับก�รควบคุมโดยแอปพลิเคชัน Carrier In The Air

 รหัสผ�นเร�เตอร Wi-Fi
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เมนู

เปิด/ปิด  

เครื่องปรับอ�ก�ศทุกตัว

เปิด/ปิด  

เครื่องปรับอ�ก�ศเป็นกลุ่ม

เปิด/ปิด  

เครื่องปรับอ�ก�ศแต่ละตัว

ชื่อกลุ่ม

อุปกรณ์ AC ออฟไลน์

คำ�อธิบ�ยรหัสแจ้งเตือน 

ข้อผิดพล�ด (ขึ้นแจ้งเตือน)

ก�รกำ�หนดค�่ร�ยสัปด�ห์
ก�รตั้งค�

เมนูยอยของเครื่องปรับอ�ก�ศทุกตัว

	● เพิ่มกลุม

	● ลบกลุม

	● ก�รตั้งค�ก�รทำ�ง�น

เพิ่มเครื่องปรับอ�ก�ศ

กลุมเมนูยอย

	● เลือกเครื่องปรับอ�ก�ศ

	● เปลี่ยนชื่อกลุม

	● ก�รตั้งค่�ก�รทำ�ง�น

เมนูย่อยของเครื่องปรับอ�ก�ศ

	● ก�รตั้งค่�ก�รทำ�ง�น

	● เปลี่ยนชื่อ

	● ลบเครื่องปรับอ�ก�ศ

ก�รตั้งค่�อุณหภูมิ / 

อุณหภูมิห้องต�มจริง

โหมดก�รทำ�ง�นปัจจุบันของ

เครื่องปรับอ�ก�ศแต่ละตัว

แอปพลิเคชัน Carrier In The Air

หน�จอหลัก
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อัตโนมัติ

ทำ�คว�มรอน

ทำ�คว�มเย็น

พัดลมเท่�นั้น

ก�รลดคว�มชื้น

ปิด

เข�สูโหมดก�รทำ�ง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศทุกตัว

เข�สูโหมดก�รทำ�ง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศแบบเป็นกลุม

เข�สูโหมดก�รทำ�ง�นของเครื่องปรับอ�ก�ศแตละตัว

มีใหเลือก 5 โหมด

ก�รตั้งค�เงื่อนไขและโหมด

เลือกโหมดสำ�หรับแอปพลิเคชัน Carrier In The Air
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แตะเพื่อเลือกเครื่องปรับอ�ก�ศ

ก�รกำ�หนดค�ร�ยสัปด�ห

ตั้งค�เวล� OFF-ON

ตั้งค� Timer OFF-ON ตั้งแต 30 น�ที-12 ชั่วโมง

ตั้งค� Timer ON ไดจ�ก

โหมดปดเท�นั้น

โหมดปด

เลือกโหมด

ตั้งค่�อุณหภูมิ

อุณหภูมิภ�ยในอ�ค�ร

อุณหภูมิภ�ยนอกอ�ค�ร

ตั้งค�่ 

คว�มเร็ว 

พัดลม

ฟีเจอรพิเศษ

ตั้งค�บ�นเกล็ด

ก�รตั้งค�ในโหมดก�รทำ�ง�น
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เพิ่มเครื่องปรับอ�ก�ศในกลุม

ลบเครื่องปรับอ�ก�ศในกลุม

สูงสุด 3 กลุ่ม

1 กลุ่มได้สูงสุดถึง 10 เครื่อง

เพิ่มกลุม

ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการรีเซ็ตคืนคาโรงงาน กอนลบ

เคร่ืองปรับอากาศออกจากแอฟพลิเคชันในโทรศัพทมือถือ

(โปรดดูคูมือการใชงาน "กดปุ่ม MODE บน 

รีโมทคอนโทรลคางไว 5 วินาทีและเปิดใชงานฟังกชัน dL")

ก�รทำ�ง�นแบบเป็นกลุ่ม
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เลือกเวล� เลือกโหมด

เลือกโปรแกรมใหทำ�ง�นดวยก�รเลือกที่กลองตัวเลือก

กำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห 

ตั้งค�ไวและกำ�ลังทำ�ง�น

กำ�หนดก�รแบบร�ยสปัด�ห 

ตั้งค�ไวแตไมทำ�ง�น

กำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห 

ไมไดตั้งค�

กำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห 

ของเครื่องปรับอ�ก�ศแตละตัว

เลือกวัน วันจันทร - วันอ�ทิตย กำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห 

ของเครื่องปรับอ�ก�ศทุกตัว

กำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห 

ของเครื่องปรับอ�ก�ศทุกตัว

ตั้งค่�กำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห์

ยกเลิกกำ�หนดก�รแบบร�ยสัปด�ห์
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เลือกหองสำ�หรับก�รตรวจสอบก�รใชพลังง�น

1 เลือกการตรวจสอบการใชพลังงาน 2 หนาจอการตรวจสอบการใชพลังงาน

ตั้งคาการคำานวณคาใชจายและคาเงิน

เลือกหนาจอตรวจสอบการใชพลังงาน

สงออกขอมูลและสงตอดวยอีเมล

 ●  การบริโภคพลังงานที่แสดงเปนเพียงแคการประเมินที่ไดรับการคำานวนเบื้องตนเทานั้น  

ซึ่งอาจมีความแตกตางจากผลลัพธ์ที่วัดโดยพาวเวอรมิเตอร

ก�รตรวจสอบก�รใช้พลังง�น
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หม�ยเหตุ:

 ●   ต้องให้ช่างติดตั้งหรือผู้ให้บริการที่ชำานาญการเป็นผู้ติดตั้ง รักษาซ่อมบำารุงและถอดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไร้สาย

 ●   ติดต่อตัวแทนจำาหน่ายหรือศูนย์บริการเมื่ออุปกรณ์ทำางานผิดปกติ

ในกรณีที่มีปัญห� ส�ม�รถตรวจสอบได้จ�กเมนูช่วยเหลือ
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