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การใช้งานรีโมทคอนโทรล DT08,LCD5.2

รีโมท LCD5.2 (Option)

ระบบทำงานในระบบปรับ
อุณหภูมิอัตโนมัติขรธนอนหลับ

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มความเร็วพัดลม

กดปุ่มเปิด/ปิดมอเตอร์
กระจายลม

ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมท

ปุ่มเพื่อยืนยัน

ปุ่มยกเลิกในการทำงาน

รีโมท Display DT08 และ รัีโมท LCD5.2

รีโมท DT08

กดปุ่มเพื่อให้ระบบทำงานในระบบปรับ
อุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ

สายรีโมท

ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด

ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องล่วงหน้า

ตัวรับสัญญาณ

 ปุ่มปรับเพิ่มอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

ปุ่มปรับลดอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจอแสดงผล

ปุ่มเลือกระบบการทำงานของเครื่อง

ปุ่มปรับมุมใบพัด



1. Power on/off
       กดปุ่ม              จะเป็นการเปิด/ปิด  หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้เดิมยกเว้นฟังก์ชั่นของ
       Sleep  กับ  Timer on/off      

บนตัว display  LCD5.2  จะแสดงผลที่ตำแหน่ง POWER ติด

บนตัว display  DT08   จะแสดงค่าอุณหภูมิของห้องที่ตำแหน่ง 7-SEG

2.  Fan
       2.1 บน Remote  LCD5.2
       กดปุ่ม             เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

2.2 บน Display  DT08

กดปุ่ม          เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

ในระบบอัตโนมัติ (Auto)

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

หมายเหตุ : เมื่ออยู่ใน Dry Mode ปุ่ม FAN จะไม่ทำงาน

4.  Temperature setting

       4.1 บน Remote  LCD5.2  กดปุ่ม            เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC (58-88oF)

       4.2 บน Display DT08  กดปุ่ม        หรือ        เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC (58-88oF)

3.  Operating Mode

       กดปุ่ม MODE บน  Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้

 ฟังช์การทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2 

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

OPTION

สำหรับไฟสัญลักษณ์  จะแสดงผลดังนี้

Display  WIRE  DT08

โดยปกติ 7-segment จะแสดงอุณหภูมิห้อง ณ ขณะนั้น หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะแสดง Error code ดังรูป



7.  Timer on/off 
    ยดโ้ดไำท etomeR นบงมโว่ัช  42  ้ดไา้นหงว่ลดิปะลแดิปเง้ัท 2.5DCL etomeR  นบาลวเง้ัตราก 1.7

บิรพะก  FFO  อืรห  NO   ์ณษกัลญัสง้ัทะรกนจ        มุ่ปดก
าลวเงลปแนย่ีลปเอ่ืพเ         มุ่ปดก

นัยนืยอ่ืพเ  DNES  มุ่ปดก

: ุตหเยามห  ่ีท  FFO อืรห NO  ์ณษกัลญัสง่ัทะรกนจ         มุ่ปดกรากยดโ ้ดไา่คง้ัตรากกิลเกยถรามาส
LECNAC มุ่ปดกน้ันกาจ บิรพะกะจ DCL อจ

หมายเหต ง้ัรคกีอ REMIT มุ่ปดกรากยดโ ้ดไา่คง้ัตรากกิลเกยถรามาส : ุ

าลวเง้ัตราก 2.7 บน Display DT08 ยดโ้ดไำทงมโว่ัช  42  ้ดไา้นหงว่ลดิปะลแดิปเง้ัท 

REMIT ง่นหแำต่ีทดิตะจ ะนาถสงดสแฟไ ดิปเงอ่ืรคเะณขนใ   REMIT  มุ่ปดก
ม.ช 42-1 ้ดไา้นหงว่ล งอ่ืรคเดิปาลวเง้ัตอ่ืพเ          อืรห        มุ่ปดก

ยดโ้ดไา้นหงว่ลงอ่ืรคเดิปาลวเง้ัตถรามาส

REMIT ง่นหแำต่ีทดิตะจ ะนาถสงดสแฟไ ดิปงอ่ืรคเะณขนใ   REMIT  มุ่ปดก
ม.ช 42-1 ้ดไา้นหงว่ล งอ่ืรคเดิปเาลวเง้ัตอ่ืพเ          อืรห        มุ่ปดก

ยดโ้ดไา้นหงว่ลงอ่ืรคเดิปเาลวเง้ัตถรามาส

6.  Clock
       ยดโ้ดไำท 2.5DCL etomeR   นบากิฬานง้ัตราก

)pots otuA/trats otuA( ดิป/ดิปเาลวเง้ัตรากน้วเกยบบะรงอขนางำทรากอ่ต ๆดใลผีม่มไะจากิฬานง้ัตราก

บิรพะกะจ DCL อจ่ีท       ์ณษกัลญัส        มุ่ปดก
าลวเงลปแนย่ีลปเอ่ืพเ         มุ่ปดก

นัยนืยอ่ืพเ  DNES  มุ่ปดก

5. Sleep
1 ม่ิพเิมูภหณุอบัรปะจง่ึซ บัลหนอนะญขิตัมนโตัอิมูภณุอบัรปบบะรนในางำทบบะร้หใอ่ืพเ  peelS  มุ่ปดก oC

ปไยาหะจ็กทมโีรวัต นบ peelS ์ณษกัลญัสะลแ ปไอ่ต้ีนบัดะร่ีทิมูภหณุอาษกัระจ็กน้ันกาจงัลห งมโว่ัช 1 บรคอ่ืมเ
ู่ยอนางำท peelS ่ีทะณขง่ึนหง้ัรคกีอ peelS มุ่ปดกยดโ้ดไ peelS งอขนางำทรากกิลเกย

8.  Emergency Button
       ถรามาสะจยดโ นิฉเกุฉีณรกบัรหำส้ชใน็ยเมาวค้หใดุช่ีท  REWOP ์ซติวส ศากาอบัรปงอ่ืรคเงอขนางำทรากดิป/ดิปเ

ภหณุอ่ีท edoM looC น็ปเน้ตม่ิรเา่คีมยดโ นางำทม่ิรเะจง่ึซ       42 ิมู o )sseleriW บัรหำส( otuA น็ปเมลดัพะลแ C

3. Sensor Error
   ดโนางำทะจบบะร )tiucric nepo/trohs( ิตกปดิผนางำท rosnes mooR กาห nO ยดโะวหงัจน็ปเ์รอซเสรพเมอคดิป-ดิปเย

เฟไณาญญัสีมง้ัทมอ้รพๆยอ่ืรเปไนักบัลส ีทาน 5  ffO ะลแ ีทาน 01   นอืต
 นางำทรากนในิสดัต์ฑณกเามวา่ลกงัดิตกปดิผ่ีท rosneS ้ชใ่มไยดโนางำทะจบบะร  ิตกปดิผนางำท rosnes ezeerF กาห   

นอืตเฟไณาญญัสีมะจะลแ   

อืคงวด 4 DEL ฟไีมะจ SSELERIW  yalpsiD
4. Display Diagnostic

ศากาอบัรปงอ่ืรคเดิป-ดิปเะนาถสงดสแ rewoP  ฟไ
ดิป-ดิปเาลวเง้ัตรากะนาถสงดสแ  remiT ฟไ

ไฟ Comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์
ไฟ Plasma (Sleep) แสดงสถานะการทำงานของ Plasma

2. Cooling Fail
    T ่ตแ ีทาน 01 า่วกกามงอ่ืนเอ่ตงา่ยอนางำท์รอซเสรพเมอคะลแ YRD  อืรห LOOC บบะรนใู่ยอนางำทอ่ืมเ indoor coil   งัย

า่วกำ่ตงลดล่มไ    25 o บบะร ้ดไน็ยเมาวคำทถรามาส่มไ ิตกปดิผนางำท์รอซเสรพเมอค า่วงดสแ  C   ่ีทนอืตเณาญญัสง่สะจ
ทราก EDOM นย่ีลปเอืรห ศากาอบัรปงอ่ืรคเดิปอ่ืมเ  tinU yalpsiD   ้ดไ LIAF GNILOOC กาจกออบบะร้หใำทะจ นางำ

1. Freeze (Anti-ice) Function
   odni  ่ีทิมูภหณุอา้ถ EDOM  YRD  อืรห  LOOC บบะรนใู่ยอนางำทอ่ืมเ  )ezeerF( ง็ขแำ้นดิกเา่วงดสแกามำ่ต lioc ro

์รอซเสรพเมอคงอขนางำทรากดุยหะจบบะร   

SYSTEM FEATURES

)น้ันา่ทเ 80TD yalpsiD บัรหำส( miD .9
     ากำทอ่ืพเ ีทานิว 5 ณามะรป้วไงา้ค        ะลแ        มุ่ปดกถรามาส ง้ัรคกีอดก 80TD yalpsiD งอขงา่วสงสแดลร

กิลเกยรากำทอ่ืพเ     

Cool only version

้ีนงัด งา่ติตกปดิผ่ีทะนาถสงดสแ ้ีนงวด 4 ฟไ้ชใะจบบะร




