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2. ข้อมูลการใช้งาน

2.6 การใช้งานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.5

รีโมท LCD5.5 (Option)

2.6.1 รีโมท Display DT08 และ รีโมท LCD5.5

รีโมท DT08

ฟังค์ชั่นปุ่มTurbo/Econo 
(สำหรับ DT08เท่านั้น)

สายรีโมท

ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

ตัวรับสัญญาณ

 ปุ่มปรับเพิ่มอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่มปรับลดอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มเปิด/ปิดใบปรับกระจายลมซ้าย-ขวา (Option)

ปุ่มเปิด/ปิดใบปรับกระจายลมขึ้น-ลงใบที่1

ปุ่มเปิด/ปิดใบปรับกระจายลมขึ้น-ลงใบที่2 (Option)

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

หน้าจอ LCD 

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่ม Econo ประหยัดพลังงาน

ปุ่ม Turbo ความเย็น

ปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มเลือกระบบการทำงาน

ปุ่มเปิด/ปิดพลาสม่า

ปุ่มเปิด/ปิดใบปรับกระจายลมซ้าย-ขวา 
(Option)

การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมท

ปุ่มเปิด/ปิดใบปรับกระจายลมขึ้น-ลง
ใบที่2 (Option)

ปุ่มยกเลิกในการทำงาน

ปุ่มเปิด/ปิดใบปรับกระจาย
ลมขึ้น-ลงใบที่1
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1. Power on/off
       กดปุ่ม       จะเป็นการเปิด/ปิด  หากเปิดเครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้

2.  Fan
       2.1 บน Remote 
       กดปุ่ม       เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

ในระบบอัตโนมัติ (Auto)
เมื่อพัดลมจะทำงานตามความแตกต่างของอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  high  เมื่อความแตกต่างมากกว่าหรือเท่ากับ 3 oC
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  medium  เมื่อความแตกต่างเท่ากับ 2 oC 
พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว  low  เมื่อความแตกต่างเท่ากับ 1 oC หรือน้อยกว่า

หมายเหตุ : เมื่ออยู่ใน Dry Mode ปุ่ม FAN จะไม่ทำงาน

3. Operating Mode
     กดปุ่ม MODE  เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

Fan : ระบบจะสั่งให้พัดลมทำงานเท่านั้น ในโหมดนี้ไม่สามารถปรับค่าอุณหภูมิและไม่สามารถใช้ในฟังก์ชัน sleep ได้

Cool : ระบบจะทำงานในรุ่นที่ทำความเย็นเท่านั้น โดยคอมเพรสเซอร์จะ 
        เพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นขึ้นหาก Troom  >  Tset
        ลดประสิทธิภาพการทำความเย็นลงหาก Troom  <  Tset
        หยุดทำงานหาก Troom  <  Tset -2

2. ข้อมูลการใช้งาน

2.6.2  ฟังก์ชั่นการทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.5

เมื่อปิดเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรล มุมของใบปรับกระจายลม จะปิด เมื่อเปิดเครื่องใหม่ มุมของใบปรับกระจายลม
จะกลับสู่ตำแหน่งเดิม

ทุกครั้งที่คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน จะมีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหาย ต้องรอ 3 นาที คอมเพรสเซอร์
จึงจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

Dry : ระบบจะทำงานภายใต้โหมด Cool โดยพัดลมจะทำงานที่ระดับ Low



24

7.  Timer on/off 

    7.1 การตั้งเวลาบน  Remote LCD5.5 ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงบน Remote ทำได้โดย

กดปุ่ม        จนกระทั้งสัญลักษณ์   ON  หรือ  OFF  กะพริบ
กดปุ่ม        หรือ        เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม       เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม        จนกระทั่งสัญลักษณ์  ON หรือ OFF  ที่จอ LCD 
จะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม CANCEL

6.  Clock
       การตั้งนาฬิกาบน   Remote LCD5.5 ทำได้โดย

กดปุ่ม        สัญลักษณ์       ที่จอ LCD จะกะพริบ
กดปุ่ม      หรือ       เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม       เพื่อยืนยัน

5.  Louver
เมื่อกดปุ่ม LOUVER จะเป็นการปรับค่าของ Stepper motor  ให้อยู่ที่มุมต่างๆ และเมื่อกดปุ่มนี้ขณะที่ Stepper motor
ทำงานอยู่ จะเป็นการสั่งหยุดการทำงาน
การใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบคือ
    กดปุ่มแล้วปล่อย เพื่อเปิด/ปิดระบบกระจายลมของ Stepper motor 
    กดปุ่มค้างไว้มุมของใบปรับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออก ใบปรับจึงจะหยุดในตำแหน่งนั้นเมื่อเราปิด
    เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดซึ่งมีการตั้งระดับไว้ จะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งตั้งไว้ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ
    แต่ถ้ามีการตัดไฟที่จ่ายให้แก่เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับต่ำที่สุด 

2. ข้อมูลการใช้งาน

4.  Temperature setting

     การตั้งค่า เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC  โดยกดปุ่ม TEMP     หรือ TEMP     หน้าจอ LCD

     จะแสดงอุณหภูมิการตั้งค่า

8.  Econo 

    สามารถใช้งานฟังก์ชั่นโดยกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08  หรือปุ่ม Econo  บนรีโมท LCD5.5  แสดง    

   ค้างพร้อมสัญลักษณ์       แสดง 

    สามารถออกจากฟังก์ชั่นด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์       ดับลง
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หมายเหตุ:
การปิด และเปิด เครื่องใหม่ จะไม่ยกเลิกการทำงานของระบบ Econo

หากมีการใช้งาน Turbo และ Econo พร้อมกัน ระบบจะทำงาน Turbo จนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำงาน Econo

การกดปุ่ม Turbo/Econo ที่ Display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ระบบควบคุมอาจจะออกจาก Econo ได้เมื่อ

ขณะที่ทำงานใน Cool mode จะเป็นการตั้งอุณหภูมิที่ 25oC และพัดลมเป็น Auto

ระบบควบคุมจะทำงานในระบบประหยัดพลังงานโดย

เมื่อมีการเปลี่ยน Mode การทำงาน จะออกจากการทำงานใน Econo ทันที

เมื่อกดปุ่ม         ,         หรือ       บน DT08 จะออกจาก Econo  ทันที

เมื่อมีการกดปุ่ม TURBO/ECONO อีก ตามรูปที่หมายเหตุการกดปุ่ม Turbo/Econo จะออกจาก Econo ทันที

2. ข้อมูลการใช้งาน

ในขณะที่อยู่ใน Turbo  ระบบควบคุมจะทำงานโดย

9.  Turbo 
     สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง      ค้างพร้อมสัญลักษณ์        แสดง ถึงการเข้า Turbo  
     สามารถออกจากฟังก์ชั่นด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์       ดับลง

การกดปุ่ม  Turbo/Econo ที่ display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ระบบควบคุมอาจจะออก Turbo ก่อนเวลาที่กำหนดได้เมื่อ

หมายเหตุ:

มีการเปลี่ยน Mode การทำงานหรือปิดเครื่องปรับอากาศ
มีการกดปุ่ม TURBO/ECONO อีก ตามรูปที่หมายเหตุการกดปุ่ม Turbo/Econo จะออกจาก Turbo ทันที
กดปุ่ม         ,          หรือ      บน DT08
อุณหภูมิห้องต่ำกว่า 18oC ใน Cool Mode

ปรับอุณหภูมิ  T set  เป็น 18 oC ใน Cool mode
บังคับให้พัดลมทำงานที่ความเร็วสูงสุด
ระบบควบคุมจะทำงาน Turbo ตามการทำงานด้านบนเป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะกลับไปทำงานตามค่าที่ตั้งไว้

10.  Emergency Button
       สวิตซ์ POWER  ที่ชุดให้ความเย็นใช้สำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจะสามารถเปิด/ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
       ซึ่งจะเริ่มทำงาน โดยมีค่าเริ่มต้นเป็น Cool Mode ที่อุณหภูมิ 24oC และพัดลมเป็น Auto (สำหรับ Wireless)
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2. ข้อมูลการใช้งาน

11. Dim (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)
     สามารถกดปุ่ม        และ        ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อทำการลดแสงสว่างของ Display DT08 กดอีกครั้ง
     เพื่อทำการยกเลิก

12. Louver 1 (Display DT08 และรีโมท LCD5.5) 
     Louver 1 (อยู่ตำแหน่งด้านหน้าเครื่อง) สามารถปรับตำแหน่งโดยการ กดปุ่ม LV1 บน Display DT08 หรือ กดปุ่ม LV1 
     บนรีโมท LCD5.5 เมื่อกดปุ่ม LV1  ใบปรับสวิงด้านหน้าจะหยุด และกดปุ่ม LV1  อีกครั้งใบปรับก็จะสวิง

14. Sweep  (บน Display DT08 และรีโมท LCD5.5) Option 
     ใบปรับซ้าย-ขวาอัตโนมัติจะถูกควบคุมด้วยมอเตอร์ซิงโครนัส สามารถเปิดหรือปิดโดยการกด LV1+LV2 พร้อมกันที่
     Display DT08 หรือปุ่ม SW บนรีโมท LCD5.5

13. Louver 2 (Option) Display DT08 และรีโมท LCD5.5
     Louver 2 (อยู่ตำแหน่งด้านล่าง) สามารถปรับตำแหน่งโดยการ กดปุ่ม LV2 บน Display DT08 หรือ LCD5.5 การทำ
     งานเป็นดังต่อไปนี้
     - เมื่อเปิดเครื่องใบสวิง 2 จะยังปิดอยู่กดปุ่ม LV2 ครั้งแรกใบสวิง 2 จะเปิดออก และทำงานสวิง
     - ขณะที่ใบสวิง 2 ทำงานสวิงอยู่ กดปุ่ม LV2 ใบสวิง2 ก็จะหยุดค้างที่ตำแหน่งนั้นๆ
     - เมื่อกดปุ่ม LV2 อีกครั้ง ใบสวิง 2 ก็จะปิด 

1. Freeze (Anti-ice) Function
   เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL  หรือ  DRY  MODE ถ้าอุณหภูมิที่  indoor coil ต่ำมากแสดงว่าเกิดน้ำแข็ง (Freeze) 
   ระบบจะหยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

2.6.3 SYSTEM FEATURES

2. Cooling Fail
   เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL หรือ  DRY และคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 นาที แต่ T indoor coil  ยัง 
   ไม่ลดลงต่ำกว่า 25 oC  แสดงว่า คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถทำความเย็นได้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่  
   Display Unit  เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเปลี่ยน MODE การทำงาน จะทำให้ระบบออกจาก COOLING FAIL ได้

3. Sensor Error
   หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short/open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะโดย On
   10 นาที และ Off  5 นาที สลับกันไปเรื่อยๆพร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน
   หาก Freeze sensor ทำงานผิดปกติ  ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ Sensor ที่ผิดปกติดังกล่าวมาเกณฑ์ตัดสินในการทำงาน 
   และจะมีสัญญาณไฟเตือน
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2. ข้อมูลการใช้งาน

Display  WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวงคือ
4. Display Diagnostic

ไฟ  Power แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ
ไฟ Timer  แสดงสถานะการตั้งเวลาเปิด-ปิด
ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์
ไฟ Plasma (Sleep) แสดงสถานะการทำงานของ Plasma

5. Auto detect Display
       การใช้งาน Display แบบ wire  และ wireless นั้นต้องเลือกใช้อย่างหนึ่ง ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันโดย ถ้ามีการต่อ
       Display DT08 ไว้ที่ Main unit ก่อนที่จะจ่ายไฟ Main unit จะทำงานแบบ Wire แต่ถ้าไม่มีต่อ Display DT08 หรือ 
       DT08 ไม่สามารถทำงานได้ Main unit จะทำงานแบบ wireless ทันที

1. No Compressor delay  (OP8)
   เมื่อใส่ OP8 ระบบจะทำงานโดยยกเลิก Compressor delay protection  และ reversing valve change protection

2. Foree power off  (OP5)
   เมื่อไม่ใส่ OP5 ระบบจะทำงานโดยยกเลิก Auto restart ถ้าใส่จะทำงานเป็น Auto restart

2.6.4  OPTION

สำหรับไฟสัญลักษณ์  จะแสดงผลดังนี้

Display  WIRE  DT08
โดยปกติ 7-segment จะแสดงอุณหภูมิห้อง ณ ขณะนั้น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะแสดง Error code ดังรูป

ระบบจะใช้ไฟ 4 ดวงนี้ แสดงสถานะที่ผิดปกติต่าง ดังนี้



28

หลีกเลี่ยงการใช้เปลวไฟทำแผ่นกรองอากาศให้แห้ง 

ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ หรือตามความ

เหมาะสม หากปล่อยให้แผ่นกรองอากาศอุดตันหรือฝุ่นจับหนาจะทำ

ให้เปลืองค่าไฟฟ้าและประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง

1. ค่อยๆ ดึงแผ่นกรองอากาศออกมา ระวังให้ฉีกขาด

2. ตรวจดูว่าแผ่นกรองอากาศอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่

   หากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่

3. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ โดยใช้น้ำสะอาดและแปรงชนิด

   ขนอ่อนถูเบาๆ หรือใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือใช้น้ำฉีด

4. ทิ้งไว้ให้แห้งที่ร่มแล้วใส่กลับเข้าไปไหม่ตามเดิม

3.1 ขั้นตอนการถอดทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

ข้อควรระวัง

3.2 การบำรุงรักษา

อย่าใส่แผ่นกรองอากาศที่เปียกเข้าไปในเครื่อง

ก่อนทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่อง จะต้องปิดเบรคเกอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

ห้ามล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำ ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็คทำความสะอาดภายนอก
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3. การบำรุงรักษา

3.3 ข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น

ข้อขัดข้อง

เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานขณะกำลังใช้งาน ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่ และดูสวิทซ์เบรคเกอร์เปิดอยู่หรือไม่
ตรวจดูว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่
หรือเครื่องขัดข้องจากเหตุอื่นๆ ให้เรียกช่าง

ตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบดูว่าแสงแดดส่องเข้ามาภายในห้องโดยตรงหรือไม่
ตรวจสอบดูว่าหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่หรือไม่
ตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดไปกีดขวางช่องส่งลมของเครื่องที่อยู่ด้านในและด้านนอกอาคารหรือไม่
ตรวจสอบดูว่ามีแหล่งให้ความร้อนมากไปอยู่ในห้องหรือไม่
ตรวจสอบดูว่าพัดลมระบายอากาศยังทำงานอยู่หรือไม่
ตรวจสอบดูว่าแผ่นกรองอากาศอุดตันหรือไม่

เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ไม่เย็นเท่าที่ควร

ชุดรีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

หากไม่พบข้อขัดข้องข้างต้นให้แจ้งช่างบริการจากตัวแทนไกล้บ้านท่านเข้ามาตรวจสอบ

คำแนะนำและข้อควรระวัง ในการติดตั้งและใช้งานเครื่องปรับอากาศ :

1. เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าควรมีการปฏิบัติดังนี้

   1.1 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน

   1.2 ปรับตั้งค่าอุณหภูมิไปที่ 25 องศาเซลเซียส

   1.3 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย

2. ในขณะทำการบรรจุสารทำความเย็น ชนิด R32 ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการรั่วไหลสู่บรรยากาศเพราะจะทำให้ชั้นบรรยากาศ

   โอโซนเกิดรูรั่วและทำให้สิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายจากรังสียูวีได้

3. ในกรณีที่มีการเชื่อมท่อทองแดงในขณะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้ามปฏิบัติดังต่อไปนี้

   3.1 ห้ามมิให้มีการเชื่อมทองแดงในขณะเดินเครื่องปรับอากาศ จะทำให้เกิดการระเบิดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

   3.2 ก่อนทำการเชื่อมท่อทองแดงให้มีการตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ท่อแก๊ส สายแก๊ส วาล์วปรับลดความดัน และหัวเชื่อมแก๊ส

        ด้วยฟองสบู่ทุกครั้งก่อนลงปฏิบัติงาน

   3.3 ในขณะเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งท่อแก๊ส ต้องมั่นใจว่าท่อแก๊สจะต้องไม่มีการล้มหรือการกระแทก ใดๆ

4. ก่อนทำการต่อสายไฟหรือตรวจซ่อมระบบไฟของเครื่องปรับอากาศ ต้องมีการสับสวิตช์เบรกเกอร์ตัดไฟทุกครั้ง เพื่อป้องกัน

   ไฟฟ้าลัดวงจร

5. ต้องมั่นใจได้ว่าขั่วต่อสายไฟที่ตำแหน่งต่างๆ มีการยึดแน่นแข็งแรงไม่หลวมหลุดง่าย

6. ควรติดตั้งระบบสายดินเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ามีการรั่วไหลและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

แบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานหรือไม่
ใส่แบตเตอรี่ถูกต้องตามขั้วที่กำหนดหรือไม่

สาเหตุที่เป็นไปได้

หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาขัดข้อง โปรดตรวจสอบตามข้อแนะนำเบื้องต้นข้างล่างก่อนเรียกช่าง ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาได้ซึ่งจะช่วย

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย




