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1) ขอควรระวัง 

ทานจำเปนตองอานคูมือนี้ กอนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร

เมื่อมีการเลือกสถานที่ในการติดตั้ง ใหอางอิงจากกระดาษตัวอยาง 

ตัวเครื่องปรับอากาศนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งในบาน แหลงการคา และอตุสาหกรรม

อยาติดตั้งหรือใชเครื่องปรับอากาศนี้ในหองตางๆ ดังตอไปนี้

หองที่เต็มไปดวยน้ำมันแรธาตุ หรือเต็มไปดวยไอระเหยน้ำมัน หรือละอองน้ำมัน เชนในหองครัว (เพราะสวนที่เปน

พลาสติกจะละลายได)

ที่ซึ่งมีกาซที่ทำใหสึกกรอนอยู เชน กาชกำมะถัน (ทอทองแดงและจุดเชื่อมตางๆ อาจจะสึกกรอนได)

ที่ซึ่งมีอุปกรณเครื่องใชที่ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา (ระบบการควบคุมอาจทำงานผิดพลาดได)

บริเวณที่มีเกลือในอากาศสูง เชน บริเวณที่พักอาศัยริมทะเล, พื้นที่ที่แรงดันไฟฟามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง เชนใน

โรงงานและไมควรใชในรถยนตหรือเรือเดินสมุทร

การเชื่อมตอทอระบายน้ำทิ้ง 

หามตอทอระบายน้ำทิ้งที่มีกลิ่นแอมโมเนีย กลิ่นแอมโมเนียในทอน้ำทิ้งอาจสงกลิ่นไปถึงทอระบายน้ำแลวกัดเซาะ

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนในอาคาร

ขอควรระวัง

1.2  คำแนะนำกอนทำการติดตั้ง
อยาเพิ่มแรงกดหรือความดัน บนสวนตางๆ  ที่เปน เรซิน ขณะที่เปดเครื่องปรับอากาศหรือเมื่อยายเครื่องหลังจากเปด 

กรุณาตรวจชนิดสารทำความเย็นชนิด ที่จะใชสำหรับการติดตั้ง (การใชสารทำความเย็นที่ไมถูกตองอาจทำใหเครื่องปรับ

อากาศทำงานผิดปกติได)

การรับสินคา
เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องที่ออกจากโรงงานไดรับการตรวจ สอบเพื่อรับประกันวาสินคาทีมีคุณภาพสูง จะไดรับการบรรจุ

หีบหอและผานการขนสงที่มีคุณภาพเพื่อปองกันความเสียหาย ขอใหทานตรวจสอบสินคาทุกชิ้นทันทีไดรับของ ถามีความเสีย

หายปรากฏใหบันทึกขอมูลลงในใบสงของและขอใหบริษัทขนสงจัดสงตัวแทนมาดูความเสียหาย การติดตอนี้อาจทำโดยทาง

โทรศัพทหรือดวยตนเอง แตทุกแบบตองเปนลายลักษณอักษร ใหแกะกลองสินคาตอหนาตัวแทน เพื่อที่จะไดรับทราบความ

เสียหายหรือสูญเสียตัวแทนบริษัทขนสงจะเขียนรายงานการตรวจสอบและตองสำเนาใหผูรับของหนึ่งฉบับ เพื่อแนบกับ

ใบเคลมที่จะตองสงใหบริษัทขนสง

เมื่อแกะกลองหรือเคลื่อนยายหลังจากแกะกลอง ใหทำการเคลื่อนยายโดยยกที่มือจับ ที่จะไมทำใหมีแรงกดที่สวนอื่นๆ 

โดยเฉพาะทอระบายน้ำ  และสวนอื่นที่เปนเรซิ่น

กำหนดเสนทางการเคลื่อนยายตัวเครื่องปรับอากาศไวลวงหนา

อยาแกะหีบหอออกในระหวางการเคลื่อนยายจนกวาเครื่องปรับอากาศจะถูกยายเขาไปในสถานที่ที่จะติดตั้งแลว หาก

ไมสามารถหลีกเลี่ยงการนำออกจากบรรจุภัณฑได กรุณาใชสายสลิงที่ทำจากวัสดุออนนุมหรือใชแผนปองกันกับเชือก

ในการยกเพื่อปองกันไมใหเกิดรอยขูดขีดบนตัวเครื่องหรือ ทำใหตัวเครื่องปรับอากาศเสียหาย

สำหรับติดตั้งตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร กรุณาดูคูมือการติดตั้งที่ใหมากับตัวเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคาร

อยายายอุปกรณตางๆ ที่จำเปนตอการติดตั้ง จนการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณสิ้น
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1.3 การเลือกสถานที่ติดตั้ง

การเลือกตำแหนงติดตั้งเครื่อง

ตัวเครื่องจะตองไมมีแหลงจายความรอน แสงแดด

หรือ ไอน้ำ ใกลกับสถานที่ติดตั้งตัวเครื่อง

ตำแหนงที่ติดตั้ง จะตองไมมีสิ่งกีดขวางที่จะบัง

กระแสลมที่เปาออกจากตัวเครื่อง

ไมควรติดตั้งตัวเครื่องใกลกับประตู

ควรเวนระยะหางจากสิ่งกีดขวาง,ผนัง,ฝา,เพดาน,รั่ว  

ดังแสดงในภาพ

ยึดฉากติดตั้ง ติดกับผนัง

ฉากยึดติดตั้ง

Min. 100mm.

Min. 100mm.
Min. 300mm.

ถามีการติดตั้งผาใบหรืออุปกรณบังแดด ตองไม

ใหสงผลกระทบตอการระบายความรอน 

ไมควรมีสัตว ตนไม ที่อาจไดรับผลกระทบ

จากลมรอนของตัวเครื่อง

ควรมีพื้นที่วางจากตัวเครื่องตามที่กำหนดในภาพ

ระยะมากกวา 20 cm.
ระย

ะมา
กกว

า 2
0 c

m.

ระย
ะมา

กก
วา 

20
0 c

m.

ระยะมากกวา 60 cm.

การเลือกสถานที่ติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต 
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2. ขอมูลการใชงาน

11. µéÍ§¤Çº¤ØÁ·Ñé§ÃÐºº (Master-Slave)

7. ¡Øá¨ÅêÍ¤

8. ¡ÒÃÃè¹àÇÅÒ

- ¨Í Temperature ¨ÐáÊ´§ÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¤ÍÂÅìÃÐËÇèÒ§ -9 oC ¶Ö§ 78 oC

- ¡´               à¾×èÍàÅ×Í¡´ÙÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§á¿¹¤ÍÂÅì LED ¢Í§ High fan ¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔº

- ¡´               à¾×èÍàÅ×Í¡´ÙÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¤Í¹à´¹à«ÍÃì¤ÍÂÅì LED ¢Í§ Medium fan ¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔº

- ÊÓËÃÑºÃÐºº 2 ¨Ñ§ËÇÐ ¡´              à¾×èÍàÅ×Í¡´Ù¢éÍÁÙÅ¢Í§ÃÐºº LED ¢Í§ Timer ¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔº

   áÅÐáÊ´§¢éÍÁÙÅ¢Í§·Ñé§ 2 ÃÐºº

¡Øá¨ÅêÍ¤ÁÕäÇéà¾×èÍ»éÍ§¡Ñ¹äÁèãËé¼éÙ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éÍ§ËÃ×Í»ÃÐÊ§¤ìÃéÒÂà¢éÒä»Ãº¡Ç¹ÃÐºº·ÕèµÑé§äÇé

¢³Ð·ÕèÃÐºº·Ó§Ò¹ ¡´»ØèÁ                áÅÐ»ØèÁ                 à»ç¹àÇÅÒ 3 ÇÔ¹Ò·Õ  à¾×èÍãËé¡Øá¨ÅêÍ¤·Ó§Ò¹

ÃÙ»¡Øá¨               ¨Ð»ÃÒ¡®¢Öé¹ ¶éÒÍÂÒ¡¨ÐÂ¡àÅÔ¡¡Øá¨ÅêÍ¤¡çãËé·ÓµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

¶éÒÍÂèÙã¹ MODE ÅêÍ¤ ÃÐººµèÍä»¹ÕéÂÑ§ãªé¡ÒÃä´é 

1. ¡ÒÃ                 à»Ô´ËÃ×Í»Ô´à¤Ã×èÍ§

2. ¡´               áÅÐ               1 ÇÔ¹Ò·Õ  à¾×èÍ´ÙÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§¤ÍÂÅì ¡´«éÓàËÁ×Í¹à´ÔÁà¾×èÍÂ¡àÅÔ¡

¿Ñ§ªÑè¹¹ÕéãªéÊÓËÃÑº¡ÒÃÃè¹àÇÅÒã¹àÁ¹ºÍÃì´

µéÍ§ãªééÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§  áÅÐãªé¡Ñº¡ÒÃ·´ÊÍºá¼§  FCB  à·èÒ¹éÑ¹

¿Ñ§ªÑè¹¹Õé¨Ð·Ó§Ò¹ä´é  1  ¹Ò·ÕËÅÑ§¨Ò¡à»Ô´à¤Ã×èÍ§

¡´              áÅÐ              à¾×èÍãËé¿Ñ§ªÑè¹¹Õé·Ó§Ò¹

9. ÊÑญÅÑ¡É³ìá¨é§¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´

¶éÒÁÕÍÐäÃ¼Ô´¾ÅÒ´·ÕèàÁ¹ºÍÃì´  ÊÑญÅÑ¡É³ì¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¨Ð»ÃÒ¡¯¢Öé¹º¹¨ÍáÊ´§ÍØ³ËÀÙÁÔ

¶éÒÁÕ¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ËÅÒÂÍÂèÒ§¾ÃéÍÁ¡Ñ¹  ÊÑญÅÑ¡É³ì¡ç¨Ð¢Öé¹µÒÁ¡Ñ¹ä»

ÊÑญÅÑ¡É³ìàËÅèÒ¹Õé¨ÐÊÅÑº¡Ñ¹ áÊ´§¡ÑºÍØ³ËÀÙÁÔ¢Í§ËéÍ§

ÊÑญÅÑ¡É³ì¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´¨ÐµèÒ§¡Ñ¹ä»µÒÁÃØè¹¢Í§àÁ¹ºÍÃì´

3. ¡´               áÅÐ               1 ÇÔ¹Ò·Õ à¾×èÍãËé¡ÒÃµÑé§àÇÅÒ  Defrost  ·Ó§Ò¹ LED  Auto fan  ¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔº 

    ¶éÒ¨ÐÂ¡àÅÔ¡¿Ñ§¡ìªÑè¹¹Õé ¡çãËé¡´àËÁ×Í¹à´ÔÁÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§

- ¡´              ËÃ×Í                à¾×èÍ·Õè¨Ðà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍØ³ËÀÙÁÔ·Õè¨ÐµÑé§ÃÐËÇèÒ§  10 oC - 15 oC  

10. ¡ÒÃÃÑºÊÑญญาณ  Infra Red

ÃÐºº¹ÕéÊÒÁÒÃ¶ÃÑºÊÑญญÒ³¨Ò¡ÃÕâÁ··ÕèäÁèãªèáºº LED ä´é

¶éÒµÑÇ¡´àª×èÍÁµèÍà¢éÒ¡Ñº Gateway card , µÑÇ Master ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁä´é

¶éÒµÑÇ Master ÍÂÙèã¹ global control mode LED ÅêÍ¤¨Ð¡ÃÐ¾ÃÔº »ØèÁµèÒ§æ ËÃ×ÍµÑÇÃÑºÊÑญญÒ³

·Ñé§ËÅÒÂ¨ÐäÁè·Ó§Ò¹¨¹¡ÇèÒµÑÇ Master ¨ÐÂ¡àÅÔ¡ global control mode 

¢éÍ¼Ô´¾ÅÒ´ ÃËÑÊ  

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

¢éÍÊÑ§à¡µØ

à«ç¹à«ÍÃìÍØ³ËÀÙÁÔËéÍ§ÁÕ»ÑญหÒ

à«ç¹à«ÍÃì¤ÍÂÅìàÂç¹ÁÕ»ÑญหÒ

à«ç¹à«ÍÃì¤ÍÂÅìÃéÍ¹ÁÕ»ÑญหÒ

»ÃÔÁÒ³¹ÓéÂÒäÁèà¾ÕÂ§¾Í

¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃì·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡à¡Ô¹ä»

âÅ-äÎà¾ÃÊàªÍÃìÊµÑ·ÁÕ»ÑญหÒ

จุด  HP ที่แผ่นวงจรไม่มีไฟเข้า
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3. การบำรุงรักษา

3.1 การบำรุงรักษา

การถอดทำความสะอาดแผ่นฟอกอากาศและแผ่นกรองอากาศ

ทำความสะอาดแผนกรองอากาศทุก  3-4 สัปดาห หรือตามความเหมาะสมหากปลอยใหแผนกรองอากาศ
อุดตันหรือฝุนจับหนาจะทำใหเปลืองคาไฟฟาและประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง

กอนทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่อง  จะตองปดเบรคเกอรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง

ผูที่จะทำการบำรุงรักษาตองเปนผูที่ไดรับรองเทานั้น
กอนจะสัมผัสอุปกรณไฟฟา ตองตัดวงจรจายไฟทั้งหมดกอน
การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศควรตรวจสอบใหแนใจวาไดหยุดเครื่องปรับอากาศหรือปดสวิทซจาย
ไฟแลว ไมเชนนั้นอาจถูกไฟฟาดูดและบาดเจ็บได
อยาใชน้ำลางเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจทำใหไฟฟาลัดวงจรได
ควรใชบันไดหรือนั่งรานดวยความระมัดระวัง (การทำงานบนที่สูงตองใชความระมัดระวัง)

1. เปดแผงหนากาก ลมกลับโดยการถอดสกรูยึดแผนหนากากลมกลับ ตามรูป
2. ถอด แผนกรองอากาศออกมา ระวังอยาใหฉีกขาด
3. ตรวจดูวาแผนฟอกอยูในสภาพที่ใชงานไดหรือไม หากชำรุดใหเปลี่ยนใหม

ขอควรระวัง

x  หลีกเลี่ยงการใชเปลวไฟทำแผนกรองอากาศใหแหง
x  อยาใสแผนกรองอากาศที่เปยกเขาไปในเครื่อง

4. ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ โดยใชน้ำสะอาดและแปรงชนิด
   ขนออนถูเบาๆ หรือใชเครื่องดูดฝุน หรือใชน้ำฉีด
5. ทิ้งใหแหงแลวจึงใสกลับเขาไปใหมตามเดิม

รูปแสดงตำแหนงของสกรู

ยึดแผนหนากากลมกลับ



32

3. การบำรุงรักษา

3.2 ขอขัดของและการแกไขเบื้องตน

หากเครื่องปรับอากาศมีปญหาขัดของ โปรดตรวจสอบตามขอแนะนำเบื้องตนขางลาง กอนเรียกชาง ซึ่งอาจแกไขปญหาไดอีกทั้งยัง

ประหยัดทั้งเวลาคาใชจาย

เครื่องปรับอากาศไมทำงานขณะกำลังใชงาน ตรวจดูสายไฟวาขาดหรือไม และดูวาสวิทซเบรคเกอรเปดอยูหรือไม
ตรวจดูวาไฟฟาขัดของหรือไม
หากเครื่องขัดของจากเหตุอื่นๆ ใหเรียกชาง

เครื่องปรับอากาศทำงานแตไมเย็นเทาที่ควร

ชุดรีโมทคอลโทรลไมทำงาน

หากไมพบขอขัดของขางตนใหแจงชางบริการจากตัวแทนใกลบานทานเขามาตรวจสอบ

แบตเตอรี่หมดอายุการใชงานหรือไม
ใสแบตเตอรี่ถูกตองตามขั้วที่กำหนดหรือไม

ตรวจสอบดูวาอุณหภูมิที่ตั้งไวเหมาะสมหรือไม
ตรวจสอบดูวาแสงแดดสองเขามาภายในหองโดยตรงหรือไม
ตรวจสอบดูวาหนาตางหรือประตูเปดอยูหรือไม
ตรวจสอบดูวามรสิ่งใดไปกีดขวางชองลมของเครื่องที่ดานในและดานนอกอาคารหรือไม
ตรวจสอบดูวามีแหลงใหความรอนมากไปอยูหรือไม
ตรวจสอบดูวาพัดลมระบายอากาศยังทำงานอยูหรือไม
ตรวจสอบดูวาแผนกรองอากาศอุดตันหรือไม

ขอขัดของ สาเหตุที่เปนไปได

คำแนะนำและขอควรระวังในการติดตั้งและใชงานเครื่องปรับอากาศ
1. เพื่อเปนการประหยัดพลังงานไฟฟาควรมีการปฏิบัติดังนี้
    1.1 ปดเครื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาควรมีการปฏิบัติดังนี้
    1.2 ปรับตั้งค่ำอุณหภูมิไปที่ 25 องศาเซลเซียล
    1.3 ลางทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 3 เดือน เปนอยานอย
2. ในขณะทำการบรรจุสารทำความเย็น ชนิด R410A ตองระมัดระวังไมใหมีการรั่วไหลสูบรรยากาศ เพราะจะทำใหชั้น
   บรรยากาศโอโซน เกิดรูรั่วและทำใหสิ่งมีชีวิตไดรับอันตรายจากรังสียูวีได
3. ในกรณีที่มีเชื่อมทอทองแดงในขณะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หาม ปฏิบัติดังตอไปนี้
   3.1 หามมิใหมีการเชื่อมทองแดงในขณะเดินเครื่องปรับอากาศ จะทำใหเกิดการระเบิดและอันตรายถึงชีวิตได
   3.2 กอนทำการเชื่อมทอทองแดงใหมีการตรวจสอบรอยรั่วบริเวณ ทอแกส สายทอแกส วาลวปรับลดความดดันและ
        หัวเชื่อมแกส ดวยฟองสบูทุกครั้งกอนลงมือปฏิบัติงาน
   3.3 ในขณะะเคลื่อนยายหรือติดตั้งทอแกส ตองมั่นใจวาทอแกสจะตองไมมีการลมหรือมีการกระแทกใดๆ
4. กอนทำการตอสายไฟหรือตรวจซอมระบบไฟของเครื่องปรับอากาศตองมีการสับสวิตชเบรกเกอรตัดไฟทุกครั้งเพื่อ
    ปองกันไฟฟาลัดวงจร
5. ตองมั่นใจไดวาขั้วตอสายไฟที่ตำแหนงตางๆ มีการยึดแนนแข็งแรงไมหลวมหลุดงาย
6. ควรติดตั้งระบบสายดินเพื่อปองกันไมใหไฟฟามีการรั่วไหลและเปนอันตรายตอผูใชงานได












