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ลักษณะภายนอกของเครื่องปรับอากาศ

ท่อน้ำยาออก

รูยึดติดตั้ง

ขาฐานล่าง

ฝาครอบด้านบน

แผ่นปิดบน

โบลเวอร์กล่องเทอร์มินอล
ท่อน้ำยาเข้า

ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศ
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3.5 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

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

 4.2  Foree power off  (OP5)
        เมื่อไม่ใส่ OP5 ระบบจะทำงานโดยยกเลิก Auto restart ถ้าใส่จะทำงานเป็น Auto restart

4.  OPTION

สำหรับไฟสัญลักษณ์  จะแสดงผลดังนี้

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



 

1. การดัดท่อน้ำยาและสายไฟ

    - ใช้คัดเตอร์ ตัดท่อ (Pipe Cutter) ในการตัดท่อน้ำยา

    - ตัดสายไฟให้ยาวกว่า  ความยาวท่อน้ำยาประมาณ 1.5m

    - ขนาดท่อ ดูที่ (หน้า 6)

2. ลบคมของท่อน้ำยา

    - ลบขอบคมของท่อน้ำยาที่เกิดจากการตัดท่อ

    - คว่ำท่อลง เพื่อป้องกันฝุ่นผงจากโลหะเข้าไปในท่อ

ระวัง : ถ้าไม่ทำการลบคมตรงขอบท่อ อาจจะทำให้เกิดการ

           ร่ัวของน้ำยาได้

3. การบานท่อ

    - ใส่แฟร์นัทที่ติดมากับตัวแอร์  สวมเข้าไปในท่อทองแดง

      ที่เตรียมไว้ทั้งด้านเครื่องตัวในอาคาร และด้านนอกอาคาร

    - เลือกขนาดช่องของบาร์ให้พอดีกับท่อให้ท่ออยู่สูงจาก

      บาร์ 0.05 mm.

    - ใช้ชุดบานท่อ ขันท่อให้บานออกจนสุด

 หมายเหตุ : ควรใช้เทปพันปิดปลายท่อก่อนสวมฉนวนหุ้มท่อ เพื่อป้องกันฝุ่น

                     และความชื้น

การเตรียมท่อน้ำยา

 3.3 Sensor Error
       หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short/open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะโดย On 10 นาที
       และ Off  5 นาที สลับกันไปเรื่อยๆพร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน
       หาก Freeze sensor ทำงานผิดปกติ  ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ Sonsor ที่ผิดปกติดังกล่าวมาเกณฑ์ตัดสินในการทำงาน และจะมี
       สัญญาณไฟเตือน

Display  WIRELESS จะมีไฟ LED 4 ดวงคือ

ระบบจะใช้ไฟ 4 ดวงนี้ แสดงสถานะที่ผิดปกติต่าง ดังนี้

 3.4 Display Diagnostic

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

 3.2 Cooling Fanil
       เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL  หรือ  DRY  และคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 นาที แต่ T indoor coil  ยังไม่ลดลงต่ำกว่า
       25 oC  แสดงว่า คอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ ไม่สามารถทำความเย็นได้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่  Display Unit
       เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเปลี่ยน MODE การทำงาน จะทำให้ระบบออกจาก COOLING FAIL ได้
 3.3 Sensor Error
       หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short/open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็นจังหวะ
       โดย On 10 นาท ี และ Off  5 นาที สลับกันไปเรื่อยๆ พร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน
       หาก Freeze sensor ทำงานผิดปกติ  ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ Sonsor ที่ผิดปกติดังกล่าวมาเกณฑ์ตัดสินในการทำงาน 
       และจะมสีัญญาณไฟเตือน

 3.1 Freeze (Anti-ice) Function
       เมื่อทำงานอยู่ในระบบ COOL  หรือ  DRY  MODE ถ้าอุณหภูมิที่  indoor coil ต่ำมากแสดงว่าเกิดน้ำแข็ง (Freeze) ระบบจะ
       หยุดการทำงานของคอมเพรสเซอร์

3. SYSTEM FEATURES

2.11 Dim (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)
       สามารถกดปุ่ม          และ        ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อทำการลดแสงสว่างของ Display DT08 กดอีกครั้งเพื่อทำการยกเลิก

Cool only version



 

การกดปุ่ม  Turbo/Econo ที่ display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ระบบควบคุมอาจจะออก Turbo ก่อนเวลาที่กำหนดได้เมื่อ

หมายเหตุ:

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

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

หมายเหตุ:
การปิด และเปิด เครื่องใหม่ จะไม่ยกเลิกการทำงานของระบบ Econo
หากมีการใช้งาน Turbo และ Econo พร้อมกัน ระบบจะทำงาน Turbo จนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำงาน Econo
การกดปุ่ม Turbo/Econo ที่ Display DT08 เพื่อเปลี่ยน Function การทำงานได้ตามรูปด้านล่าง

ในขณะที่อยู่ใน Turbo  ระบบควบคุมจะทำงานโดย

2.9  Turbo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)

       สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง         ค้างพร้อมสัญลักษณ์         แสดง ถึงการเข้า Turbo

       สามารถออกได้ด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์         ดับลง

2.8  Econo (สำหรับ Display DT08 เท่านั้น)
       สามารถกดปุ่ม TURBO/ECONO จนหน้าจอ DT08 แสดง         ค้างพร้อมสัญลักษณ์         แสดง ถึงการเข้า Turbo
       สามารถออกได้ด้วยการกด ปุ่ม TURBO/ECONO จนสัญลักษณ์         ดับลง

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



 

การติดตั้งท่อน้ำยา

ใช้ท่อให้สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ท่อแก๊สและท่อของเหลวต้องหุ้มฉนวนแยกกัน

ให้อุปกรณ์การดัดท่อที่ถูกต้องในการดัดท่อ

ยึดท่อด้วยแคล้มล็อคท่อและตรวจดูว่าการสั่นของท่อส่งผลกระทบต่อตัวเครื่องหรือไม่

ใช้ท่อน้ำยาที่มาตราฐานสามารถและทนความดันได้ 450 Psig

หมายเหตุ  :  ในกรณีท่อติดตั้งยาวเกิน  7.5 เมตร ควรชาร์จน้ำยาเพิ่มตามปริมาณที่แนะนำในตาราง

g/m

1/4" 15

1/2" 80
5/8" 140

ขนาดท่อของเหลว ปริมาณ R22

การชาร์จน้ำยาเพิ่มในการติดตั้ง

หมายเหตุ  :  ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตติดตั้งสูงกว่าแฟนคอยล์ยูนิตเกิน 5 เมตร จะต้องทำ  Oil trap 

                     (อุปกรณ์ดักน้ำมัน) ที่ท่อแก๊สทุกๆ 5 เมตร

D

L

H

L

ท่อของเหลว

ท่อของเหลว

ท่อแก๊ส

ท่อแก๊ส

3/8" 50

ความยาวท่อสูงสุด

2.7  Timer on/off 
       2.7.1 การตั้งเวลาบน  Remote LCD5.2 ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงบน Remote ทำได้โดย

กดปุ่ม        จนกระทั้งสัญลักษณ์   ON  หรือ  OFF  กะพริบ
กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม  SEND  เพื่อยืนยัน

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

หมายเหตุ : สามารถยกเลิกการตั้งค่าได้ โดยการกดปุ่ม TIMER อีกครั้ง

2.7.2 การตั้งเวลาบน Display DT08  ทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้  24  ชั่วโมงทำได้โดย

กดปุ่ม  TIMER   ในขณะเครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ช.ม

สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

กดปุ่ม  TIMER   ในขณะเครื่องปิด ไฟแสดงสถานะ จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
กดปุ่ม        หรือ         เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง ล่วงหน้าได้ 1-24 ช.ม

สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย

2.6  Clock
       การตั้งนาฬิกาบน   Remote LCD5.2 ทำได้โดย

การตั้งนาฬิกาจะไม่มีผลใดๆ ต่อการทำงานของระบบยกเว้นการตั้งเวลาเปิด/ปิด (Auto start/Auto stop)

กดปุ่ม        สัญลักษณ์       ที่จอ LCD จะกะพริบ
กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา
กดปุ่ม  SEND  เพื่อยืนยัน

2.5  Louver
เมื่อกดปุ่ม LV จะเป็นการปรับใบพัดของ Stepper motor  ให้อยู่ที่มุมต่างๆ และเมื่อกดปุ่มนี้ขณะที่ Stepper motor
ทำงานอยู่ จะเป็นการสั่งหยุดการทำงาน
การใช้งานแบ่งเป็น 2 แบบคือ
       กดปุ่มแล้วปล่อย เพื่อเปิด/ปิดระบบกระจายลมของ Stepper motor 
       กดปุ่มค้างไว้มุมของใบพัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออก ใบพัดจึงจะหยุดในตำแหน่งนั้นเมื่อเราปิด
       เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดซึ่งมรการตั้งระดับไว้ จะยังคงอยู่ในระดับเดิมซึ่งตั้งไว้ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ
       แต่ถ้ามีการตัดไฟที่จ่ายให้แก่เครื่องปรับอากาศ มุมของใบพัดเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศจะอยู่ในระดับต่ำที่สุด 



 

การเชื่อมต่อระหว่างท่อน้ำยา (การต่อแฟร์นัท)

- ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่อง พร้อมตรวจสอบขนาดความยาวที่ท่อได้กำหนดไว้

- ก่อนการเชื่อมต่อท่อน้ำยาควรทำตามขั้นตอนดังนี้

- ถ้ามีการติดตั้งครื่องตัวในอาคารและตัวนอกอาคาร แล้วมีความแตกต่างของความสูง

  เกิน 5 เมตร ให้ทำที่ดักน้ำมัน (OIL TRAP) ในทุกๆ 5 เมตร และท่อทางดูด (SUCTION LINE)

  ควรลาดเอียงขึ้น 2 % ก่อนกลับเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ในแนวระดับ

- ถ้าการเดินท่อน้ำยามีความโค้งงอมากและมีที่ดักน้ำมัน (OIL TRAP) หลายแห่งควรมี

  การปรับแต่ง หัวจ่ายน้ำมันของคอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR OIL CHARGE)

เลือกขนาดของท่อทองแดงตามขนาดท่อที่ตัวเครื่อง

ตรวจสอบท่อว่าไม่มีส่ิงแปลกปลอมในท่อ

ใส่แฟร์นัทตรงปลายของท่อน้ำยาที่จะทำการติดตั้ง

การทำสูญญากาศให้ลงถึง -28 mmHg แล้วแวกซ์ต่อไปอีกอย่างน้อย  20 นาที และควรทำสูญญากาศ

ให้นานขึ้นถ้าท่อน้ำยามีความยาวเป็นพิเศษ หรือเป็นเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดใหญ่พิเศษ

เมื่อทำสูญญากาศแล้วปิดวาล์วของเกจวัดความดันทิ้งไว้ 15 นาที

ถ้าค่าที่อ่านได้จากเกจมีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่ามีการรั่วเกิดขึ้นควรตรวจเช็คและทำซ้ำขั้น

ตอนเดิมอีกคร้ัง

- หากไม่พบว่ามีการรั่วให้แวกซ์ซ้ำอีก 15 นาทีแล้วทำการชาร์จน้ำยาเข้าสู่ระบบ ในการชาร์จ

   น้ำยาควรไล่อากาศในสายชาร์จก่อนทำการชาร์จ

ข้อแนะนำ

1.  ฟังช์การทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2 
1.2  Power no/off
       กดปุ่ม        จะเป็นการเปิด/ปิด  หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้เดิมยกเว้นฟังก์ชั่นของ
       Sleep  กับ  Timer on/off      

บนตัว display  LCD5.2  จะแสดงผลที่ตำแหน่ง POWER ติด

บนตัว display  DT08   จะแสดงค่าอุณหภูมิของห้องที่ตำแหน่ง 7-SEG

2.2  Fan
       2.2.1 บน Remote  LCD5.2
       กดปุ่ม         เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลมได้ 3 ระดับดังนี้

2.2.2 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

2.4  Temperature setting
       2.4.1 บน Remote  LCD5.2  กดปุ่ม          เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC (58-88oF)
       2.4.2 บน Display DT08  กดปุ่ม       หรือ       เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC (58-88oF)

2.3  Operating Mode
       กดปุ่ม MODE บน  Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังน้ี



 

รีโมทการทำงาน DT08,LCD5.2

รีโมท LCD5.2 (Opiton)

ปุ่มพลาสม่า

หน้าจอLED LCD5.2

»èØÁàÅ×Í¡ÃÐºº¡ÒÃ
·Ó§Ò¹¢Í§¾Ñ´ÅÁ

กดปุ่ม เพื่อเปิด/ปิดมอเตอร์
กระจายลม

»ØèÁเพื่ิอปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

»ØèÁà»Ô´/»Ô´à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

»èØÁàÅ×Í¡ÃÐºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹

การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมท

เมื่อกดปุ่ม LV จะเป็นการปรับใบพัด

ปุ่มยกเลิกในการทำงาน

รีโมท DT08

กดปุ่มTurbo/Econo 
(สำหรับ DT08เท่านั้น)

สายรีโมท

ปุ่มการตั้งเวลาเปิด/ปิด

ปุ่มพลาสม่า

ตัวรับสัญญาณ

 เพื่อปรับอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มเพื่อเลือกความเร็วพัดลม

เพื่อปรับอุณหภูมิ โดยสามารถตั้งได้ในช่วง

ปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่อง

หน้าจอ LED DT08

กดปุ่ม เพื่อเปิด/ปิดมอเตอร์ กระจายลม

»èØÁàÅ×Í¡ÃÐºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹

เมื่อกดปุ่ม LV จะเป็นการปรับใบพัด



 

การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

การทดสอบการระบายน้ำทิิ้ง

ทำได้โดยการเติมน้ำที่ถาดน้ำทิ้งแล้วสังเกตว่าการระบายน้ำเป็นปกติหรือไม่

ท่อต่อท่อระบายน้ำทิ้งสามารถหักงอได้จึงสามารถติดแนบไปตามแนวท่อน้ำทิ้งได้

ปลายท่อน้ำทิ้งควรทำ U-trap เพื่อป้องกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เข้าไปในห้องปรับอากาศ

15 mm.

AIR FLOW

การใช้งานรีโมทคอนโทรลมีสาย WLP

แผงรับสัญญาณรีโมทมีสาย

POWER

TEMP
TEMP

TIMER

COMP

1. ปุ่ม   ON/OFF    สำหรับ เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
2. ปุ่ม   TEMP   -    +   สำหรับปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามต้องการ
     2.1  TOO WARW  ลดอุณหภูมิ
     2.2  TOO COOL    เพิ่มอุณหภูมิ
3. ปุ่ม    FAN   สำหรับปรับความเร็วพัดลม  4  ระดับ
      3.1  LOW           เบา
      3.2  MEDUIM            ปานกลาง
      3.3  HI                 แรง
      3.4  AUTO                  อัตโนมัติ
4. ปุ่ม    MODE    สำหรับ เลือกโหมดการทำงาน
       4.1  COOL           โหมดทำความเย็น
       4.2   DRY            โหมดทำความเย็น
    พร้้อมกับลดความชื้นให้เหมาะสมกับอุฌหภูมิใน
    ขณะนั้น (SLEEP, TEMP  -  +  จะไม่สามารถทำงานในโหมดนี้)
       4.3  FAN              โหมดการทำงานเฉพาะพัดลมอย่างเดียว 
              (SLEEP, TEMP  -  +  จะไม่ สามารถทำงานในโหมดนี้)
       4.4  HEAT            โหมดเพิ่มความร้อน (ระบบจะทำงานเป็น Heater)
       4.5 AUTO             ระบบจะเลือกการทำงานระหว่าง  COOL กับ  HEAT เอง
5.  ปุ่ม   SLEEP    สำหรับเลือกช่วงเวลานอน
     ในโหมด   COOL  อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะเพิ่มขึ้นเอง  1  องศา  หลังจากเวลาผ่านไป  1  ชม.
                                       โดยอัตโนมัติ
                                       ในโหมด   HEAT  อุณหภูมิที่ตั้งไว้จะลดลงเอง  1 องศา  หลังจากเวลาผ่านไป  1  ชม.
                                       โดยอัตโนมัติ
                                       การยกเลิก  โดยการกดปุ่ม  SLEEP  อีกครั้ง  หรือเปลี่ยน  MODE
6. ปุ่ม   SWING             สำหรับ  เปิด-ปิด  ระบบกระจายความเย็น
7. ปุ่ม   LOUVER          สำหรับเลือกมุมที่จะกระจายความเย็น (ทำงานโดย  stepper motor) เมื่อกดปุุ่มนี้
                                       1 ครั้ง ใบกระจายความเย็นจะเคลื่อน ที่ 1  ระดับ
8. ปุ่ม  ECONO              สำหรับตั้งอุณหภูมิ  25  องศา  และระดับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ  (AUTO) จะทำงาน
                                       เฉพาะในโหมด  COOL  และจะยกเลิก SLEEP
9. ปุ่ม  SEND                 สำหรับยืนยันการทำงานตามคำสั่งที่ตั้งไว้
10. ปุ่ม  START             สำหรับการตั้งเวลาเปิดล่วงหน้า สามารถตั้งเวลาได้  24  ชั่วโมง
11. ปุ่ม  STOP                สำหรับการตั้งเวลาปิดล่วงหน้า สามารถตั้งเวลาได้  24  ชั่วโมง    
12. ปุ่ม  HOUR              สำหรับตั้งเวลาในหน่วยชั่วโมง
13. ปุ่ม  MIN                  สำหรับตั้งเวลาในหน่วยนาที

การตั้งเวลาเปิด  กดปุ่ม  START (เริ่มตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ  กดปุ่ม  HR  เพื่อ
ตั้งชั่วโมงและกดปุ่ม  MIN  เพื่อตั้งนาที)
การตั้งเวลาปิด กดปุ่ม STOP (เริ่มตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ  กดปุ่ม  HR  เพื่อ
ตั้งชั่วโมงและกดปุ่ม  MIN  เพื่อตั้งนาที)

หมายเหตุ                        -  ปุ่ม  6  และ  7  จะใช้กับเครื่องที่มีบานสวิง
                                       -  เครื่องทำงานอัตโนมัติ  (AUTO  RESTART) เมื่อไฟฟ้าปกติิหลังจากขัดข้อง
                                       -  สามารถเร่งอัตราการทำความเย็นสูงสุดโดยอัตโนมัติ (POWER  COOL  MODE)
                                           เมื่ออยู่ใน  MODE   COOL  และ FAN
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การใช้รีโมทคอนโทรลแบบสาย  WDP

11. µéÍ§¤Çº¤ØÁ·Ñé§ÃÐºº (Master-Slave)

7. ¡Øá¨ÅêÍ¤

8. ¡ÒÃÃè¹àÇÅÒ

¡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

- ¨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

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

¿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

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¡

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



 

1. »ØèÁ à»Ô´/»Ô´ ¡´»ØèÁà¾×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈâ´Âä¿ÊÕá´§¨ÐÊÇèÒ§¢Öé¹ 

         ä¿ÊÕá´§ÊÇèÒ§  áÊ´§ÇèÒ  ÁÕä¿¨èÒÂà¢éÒà¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ

         ä¿ÊÕà¢ÕÂÇÊÇèÒ§ áÊ´§ÇèÒ  ¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃì¡ÓÅÑ§·Ó§Ò¹

2. »ØèÁ Mode   àÅ×Í¡âËÁ´¡ÒÃ·Ó§Ò¹ â´Â¡ÒÃàÅ×èÍ¹»ØèÁä»ÂÑ§µÓáË¹è§¢Í§âËÁ´·ÕèµéÍ§¡ÒÃÁÕ 2 âËÁ´¤×Í

        FAN    âËÁ´¾Ñ´ÅÁ·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ ¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃìäÁè·Ó§Ò¹

        COOL  âËÁ´·Ó¤ÇÒÁàÂç¹

3. »ØèÁ Fan Speed àÅ×Í¡¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¾Ñ´ÅÁâ´Â¡ÒÃàÅ×èÍ¹»ØèÁä»ÂÑ§µÓáË¹è§¢Í§¤ÇÒÁàÃçÇ¾Ñ´ÅÁ·ÕèµéÍ§¡ÒÃ ÁÕ 3 ÃÐ´Ñº

        LOW   ¤ÇÒÁàÃçÇ¾Ñ´ÅÁªéÒ

        MED   ¤ÇÒÁàÃçÇ¾Ñ´ÅÁ»Ò¹¡ÅÒ§

        HIGH   ¤ÇÒÁàÃçÇ¾Ñ´ÅÁÊÙ§   

4. »ØèÁËÁØ¹µÑé§ÍØ³ËÀÙÁÔ ( 15-30 Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ ) ËÁØ¹»ØèÁãËéµÓáË¹è§ÍØ³ËÀÙÁÔµÃ§¡Ñºà¢çÁªÕéÍØ³ËÀÙÁÔ

    ¶éÒÍØ³ËÀÙÁÔÀÒÂã¹ËéÍ§µèÓÅ§¶Ö§¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃì̈ ÐËÂǾ ·Ó§Ò¹  áÅÐ¨Ð·Ó§Ò¹ÍÕ¡¤ÃÑé§àÁ×èÍÍØ³ËÀÙÁÔÀÒÂã¹

    ËéÍ§ÊÙ§¡ÇèÒ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé 
15

20

25

30

FAN    COOL

MOOD

FAN       SPEED

FAN  MED HIGH

ä¿ÊÕá´§
ä¿ÊÕà¢ÕÂÇ

»ØèÁ MODE

»ØèÁ FAN SPEED 

»ØèÁµÑé§ÍØ³ËÀÙÁÔ

à¢çÁªÕéÍØ³ËÀÙÁÔ

»ØèÁ à»Ô´/»Ô´

- ÍØ»¡Ã³ì¤Çº¤ØÁÍØ³ËÀÙÁÔ¨ÐË¹èÇ§àÇÅÒ¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃìãËé·Ó§Ò¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ËÅÑ§¨Ò¡ËÂØ´·Ó§Ò¹ÍÂèÒ§¹éÍÂ 3 ¹Ò·Õ 

   Â¡àÇé¹  àÁ×èÍ»Ô´à¤Ã×èÍ§äÇéà»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹æ àÁ×èÍà»Ô´à¤Ã×èÍ§ÍÕ¡¤ÃÑé§¤ÍÁà¾ÃÊà«ÍÃì¨Ð·Ó§Ò¹·Ñ¹·Õ

ËÁÒÂàËµØ ÍØ»¡Ã³ì¤Çº¤ØÁÍØ³ËÀÙÁÔ·Ñé§ÃÕâÁ·ª¹Ô´ÁÕÊÒÂáÅÐäÃéÊÒÂ

การใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย  WDB

สัญญาณการล็อคการทำงาน

Sleep button

ปุ่มเปลี่ยน Mode การทำงาน

ปุ่มกดเปิด/ปิด

ตัวรับสัญญาณ Infra Redตัวเลขแสดงอุณหภูมิ

การใช้งานรีโมทคอนโทรลมีสาย SATURN



 

DT04

 

Fan : ¨Ð·Óหน้าที่เป็นพัดลมÍÂèÒ§à´ÕÂÇ โดยไฟ แสดง

         สถานะ จะติดที่ตำแหน่ง FAN

Cool : ¨Ð·Ó§Ò¹à»ç¹à¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ โดยไฟแสดง

           สถานะจะติดที่ตำแหน่ง Cool

Heat (Optional) : สำหรับรุ่นที่มี  Heat Mode

Dry : ¨Ð·Ó§Ò¹à»ç¹à¤Ã×èÍ§Å´¤ÇÒÁª×é¹ ·Õèá¼§  Display  

         ¨ÐáÊ´§  LED  µÔ´·ÕèµÓáË¹è§  FAN  & COOL

         ¾ÃéÍÁ¡Ñ¹

1. Power
    กดปุ่ม             เพื่อเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ 

2. Fan 

    กดปุ่ม            เพื่อเลือกความเร็วพัดลมต่ำ,กลาง,สูง 

    หรือตั้งให้อยู่ในระบบอัตโนมัติ (AUTO)

4. Mode
    กดปุ่ม  MODE  เพื่อเลือกระบบการทำงาน

3. Temperature setting

    กดปุ่ม             or           เพื่อปรับอุณหภูมิ โดย

    สามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 oC

5. Sweep (Optional)

    ¡´»ØèÁ Sweep à¾×èÍà»Ô´/»Ô´ÁÍàµÍÃì¡ÃÐ¨ÒÂÅÁ

6.Sleep
    ¡´»ØèÁ Sleep   à¾×èÍãËéÃÐºº·Ó§Ò¹ã¹ÃÐºº»ÃÑº
    ÍØ³ËÀÙÁÔÍÑµâ¹ÁÑµÔ¢³Ð¹Í¹ËÅÑº

หมายเหตุ : ฟังก์ช่ัน  Sleep  จะทำงานเม่ืออยู่ใน Cool   Mode   
                   เท่านั้น

7.Timer on
  สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย
       กดปุ่ม TIMER ในขณะเครื่องปิด ไฟแสดงสถานะ
       จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
       กด HR+ หรือ HR-  เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่องล่วงหน้า
       ได้  (1-15 ชม.)
  สามารถยกเลิกการต้ังค่าได้  โดยการกดปุ่ม TIMER อีกคร้ัง

8.Timer off
   สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้าได้โดย
       กดปุ่ม TIMER ในขณะเครื่องเปิด ไฟแสดงสถานะ
       จะติดที่ตำแหน่ง TIMER
       กด HR+ หรือ HR-  เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องล่วงหน้า
      ได้  (1-15 ชม.)
 สามารถยกเลิกการต้ังค่าได้  โดยการกดปุ่ม  TIMER อีกคร้ัง

การใช้งานรีโมทคอนโทรลมีสาย DT05


