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ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างสมบรูณ์เต็มประสิทธิภาพ  ไม่มีปัญหาขัดข้องและทำให้เครื่องมีอายุการใช้งานที่

ยาวนาน ขอให้ท่านผู้ใช้โปรดทำตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้
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ข้อขัดข้องและการแก้ไขเบื้องต้น

หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหาขัดข้อง โปรดตรวจสอบตามข้อแนะนำเบื้องข้างล่าง ก่อนเรีียกช่าง  ซึ่งอาจแก้ไขปัญหาได้

ซึ่งช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

หากไม่พบข้อขัดข้องข้างต้นให้แจ้งช่างบริการจากตัวแทนใกล้บ้านท่านเข้ามาตรวจสอบ

ข้อขัดข้อง สาเหตุที่เป็นไปได้

- เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานขณะใช้งาน
- ตรวจดูสายไฟว่าขาดหรือไม่  และดูว่าสวิทซ์เบรคเกอร์เปิดอยู่หรือไม่

- ตรวจดูว่าไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ หรือเครื่องขัดข้องจากเหตุอื่นๆ

  ให้เรียกช่าง

- ตรวจสอบหาสาเหตุของกลิ่นอาจเกิดจากความชื้นที่ผนัง เช่น

  พรม, เฟอร์นิเจอร์ ,หรือเสื้อผ้าในห้อง

- ตรวจดว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่

- ตรวจดูว่าแสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยตรงหรือไม่

- ตรวจดูว่าหน้าต่างหรือประตูเปิดอยู่หรือไม่

- ตรวจดูว่ามีสิ่งใดไปกีดขวางช่องลมของเครื่องด้านใน

  อาคารหรือไม่

- ตรวจดูว่ามีแหล่งให้ความร้อนมากเกินไปอยู่ในห้องหรือไม่

- ตรวจดูว่าแผ่นกรองอากาศอุดตันหรือไม่

- เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ไม่เย็น

  เท่าที่ควร

- ลมที่ออกจากเครื่องภายในมีกลิ่น

   แปลกปลอม

ลักษณะภายนอกเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น

ใบปรับทิศทางลม
ในแนวขึ้น-ลง

ใบปรับทิศทางลม
ในแนวซ้าย-ขวา

แผงคอนโทรล

แผงหน้ากาก
ลมกลับ

แผ่นกรองอากาศ

การปรับทิศทางลมสามารถปรับได้ 4 ทิศทาง ตามรูป
     - ปรับ ซ้าย - ขวา  อัตโนมัติ  (Auto)
     - ปรับ  ขึ้น - ลง     แบบปรับเอง (Manual)

* การปรับทิศทางลมให้ใช้รีโมทคอนโทรลเท่านั้น อย่าใช้มือในการปรับ
   เพื่อกำหนดทิศทางลม

การปรับทิศทางลม
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ไฟ

POWER กะพริบต่อเนื่อง

กะพริบ  2 ครั้ง หยุดเป็นจังหวะ

กะพริบต่อเนื่อง

กะพริบต่อเนื่อง

TIMER

COMP

สัญญาณกะพริบ ปัญหา

Freeze หรือ Defrost 

Cooling / Heating Fail

Room หรือ Freeze หรือ Defrost sensor Open/Short

Comp. Overload 

ระบบจะใช้ไฟ 3 ดวงนี้ แสดงสถานะที่ผิดปกติต่างๆ ดังนี้

9.  Sensor Error

     หาก Room sensor ทำงานผิดปกติ (short / open circuit) ระบบจะทำงานโดยเปิด-ปิดคอมเพรสเซอร์เป็น

จังหวะทุกๆ 5 นาที พร้อมทั้งมีสัญญาณไฟเตือน

     หาก  Freeze  หรือ Defrost sensor ทำงานผิดปกติ ระบบจะทำงานโดยไม่ใช้ sensor ที่ผิดปกติดังกล่าว

มาเป็นเกณฑ์ตัดสินในการทำงาน และจะมีสัญญาณไฟเตือน

10. Alarm signal

     10.1  Display  WIRELESS จะมีไฟ LED 3 ดวงคือ

                    ไฟ Power  แสดงสถานะเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ

                    ไฟ Timer  แสดงสถานะการตั้งเวลา เปิด - ปิด

                    ไฟ Comp  แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์ 

การเลือกตำแหน่งติดตั้้งเครื่อง

Indoor Unit (เครื่องตัวในอาคาร)

Min. 100

Min. 100
Min. 300

Outdoor Unit (เครื่องตัวนอกอาคาร)

** ข้อควรระวัง
ให้หลีกเลี่ยงการติดตั้งในบางพื้นที่ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อเครื่องปัญหากับเครื่องปรับอากาศ เช่น

การติดตั้ง

ตัวเครื่องจะต้องไม่มีแหล่งจ่ายความร้อน แสงแดด

หรือ ไอน้ำ ใกล้กับสถานที่ติดตั้งตัวเครื่อง

ตำแหน่งที่ติดตั้ง จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่จะบัง

กระแสลมที่เป่าออกจากตัวเครื่อง

น้ำทิ้งจากตัวเครื่องสามารถที่จะระบายออกได้ง่าย

ไม่ควรติดตั้งตัวเครื่องไกล้กับประตู

ควรเว้นระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง,ผนัง,ฝ้า,เพดาน,รั่้ว  

ดังแสดงในภาพ

ไม่ควรติดตั้งที่บริเวณที่มีฝนสาดถูกได้ง่าย หรือ

โดนแสงแดด  เกือบทั้งวัน

ติดตั้งในบริเวณที่ระบายความร้อน ออกได้สะดวก

และมีฝุ่นน้อย

หลีกเลี่ยงผลกระทบอันเกิดจากเสียง หรือ ความร้อน

ที่จะเกิดแก่เพื่อนบ้านต้นไม้และสัตว์เลี้ยง

ควรเว้นระยะห่างจากสิ่งกีดขวาง,ผนัง,ฝ้า,เพดาน,รั่้ว  

ดังแสดงในภาพ

ระยะมากกว่า 2
0 cm

.
ระยะมากกว่า 20 cm.

ระยะมากกว่า 60 cm.
ระยะมาก

กว่า 2
00 cm

.

หลีกเลี่ยงติดตั้งในบริเวณที่มีน้ำมันเครื่องจำนวนมาก

หลีกเลี่ยงในพื้นที่ซึ่งมีเกลือมาก เช่น  ชายทะเล

หลีกเลี่ยงพื้นที่แหล่งน้ำพุร้อน

หลีกเลี่ยงพื้นที่ซึ่งมีแก๊สซัลไฟด์

หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีบรรยากาศผิดแตกต่างไปจากปกติทั่วไป
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5. Sleep

    กดปุ่ม  Sleep  เพื่อให้ระบบทำงานในระบบปรับอุณหภูมิอัติโนมัติขณะนอนหลับ ซึ่งจะปรับอุณหภูมิ

    เพิ่ม 1 oC เมื่อครบ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะรักษาอุณหภูมิที่ระดับนี้ต่อไป และสัญลักษณ์ Sleep บน

    ตัวรีโมทก็จะหายไป

    ยกเลิกการทำงานของ Sleep ได้โดยกดปุ่ม Sleep อีกครังหนึ่งขณะที่ Sleep ทำงานอยู่

6. Sweep (optional)

    กดปุ่ม Sweep  เพื่อเปิด/ปิดมอเตอร์กระจายลม

7. Clock  Setting

    การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมททำได้โดย

กดปุ่ม          สัญลักษณ์         ที่จอ LCD  จะกระพริบ

กดปุ่ม           เพื่อตั้งนาฬิกา

กดปุ่ม   SEND  เพื่อยืนยัน

กดปุ่ม          สัญลักษณ์ ON  ที่จอ OFF  จะกระพริบ  

กดปุ่ม           เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลา

กดปุ่ม   SEND  เพื่อยืนยัน

8. Timer on/off

    สามารถตั้งเวลาทั้งเปิดและปิดล่วงหน้าได้   24  ชั่วโมง

Remark

ยกเลิกการทำงานโดยการกดปุ่ม           สัญลักษณ์  ON  หรือ OFF  ที่จอ  LCD  จะกระพริบ จากนั้น

กดปุ่ม CANCEL

1. การดัดท่อน้ำยาและสายไฟ

    - ใช้คัดเตอร์ ตัดท่อ (Pipe Cutter) ในการตัดท่อน้ำยา

    - ตัดสายไฟให้ยาวกว่า  ความยาวท่อน้ำยาประมาณ 1.5m

Unit Size
PIPE SIZE

GAS LIQUID

25-36
42-60

5/8
3/4

3/8
1/2

2. ลบคมของท่อน้ำยา

    - ลบขอบคมของท่อน้ำยาที่เกิดจากการตัดท่อ

    - คว่ำท่อลง เพื่อป้องกันฝุ่นผงจากโลหะเข้าไปในท่อ

ระวัง : ถ้าไม่ทำการลบคมตรงขอบท่อ อาจจะทำให้เกิดการ

           ร่ัวของน้ำยาได้

3. การบานท่อ

    - ใส่ แฟร์นัทที่ติดมากับตัวแอร์  สวมเข้าไปในท่อทองแดง

      ที่เตรียมไว้ทั้งด้านเครื่องตัวในอาคาร และด้านนอกอาคาร

    - เลือกขนาดช่องของบาร์ให้พอดีกับท่อให้ท่ออยู่สูงจาก

      บาร์ 0.05 mm.

    - ใช้ชุดบานท่อ ขันท่อให้บานออกจนสุด

การเตรียมท่อน้ำยา

 หมายเหตุ : ควรใช้เทปพันปิดปลายท่อก่อนสวมฉนวนหุ้มท่อ เพื่อป้องกันฝุ่น

                     และความชื้น
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มุมดัดไม่ควรเกิน 90 องศา

มุมดัดที่ดีคือตรงกลางยิ่งรัศมีกว้างยิ่งดี

ห้ามดัดท่อเกิน 3 ครั้ง

เมื่อต่อแฟร์นัท

ให้ขันด้วยมือ 3-4 รอบก่อนที่จะขันด้วยเครื่องมือ

ดัดท่อในแนวที่ถูกต้องอย่าให้เสียหาย

ต่อตัวเครื่องภายในก่อนจากนั้นจึงต่อตัวเครื่องภายนอก

Bend the pipe with thumb

min-radius 100mm

ถ้าจะขันเข้าหรือถอดออกให้ใช้ประแจทุกครั้ง

1. Power

    กดปุ่ม            เพื่อเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ โดยจะทำงานตามโปรแกรมสุดท้ายที่ตั้งไว้ที่ชุดรีโมท

2. Fan

    กดปุ่ม            เพื่อเลือกระบบการทำงานพัดลม

3. Temperature setting

    กดปุ่ม              เพื่อปรับอุณหภูมิที่ต้องการ

4. Mode
    กดปุ่ม Mode  เพื่อเลือกระบบการทำงาน

หน้าจอ LCD 

ปุ่มเลือกระบบการ
ทำงานของพัดลม

ปุ่มเพื่อให้ระบบทำงานในระบบ
ปรับอุณหภูมิขณะหลับนอน

ระบบทำงานในระบบปรับ
อุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ

ปุ่มเพื่อปรับอุณหภูมิ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มเลือกระบบการทำงาน

ปุ่มเพื่อยืนยัน

การตั้งนาฬิกาที่ชุดรีโมท

ปุ่มยกเลิกการทำงาน

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

FAN  จะทำงานเป็นพัดลมอย่างเดียว
COOL จะทำงานเป็นเครื่องปรับอากาศ
DRY    จะทำงานเป็นเครื่องลดความชื้น
แผง Display จะแสดง LED ติดที่ตำแหน่ง FAN & COOL พร้อมกัน
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4. TEMPERATURE SETING

    กดปุ่ม         + หรือ  -  เพื่อปรับตั้งค่าอุณหภูมิ

5. TIMER OFF

    การตั้งเวลา ปิด เครื่องอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาได้ 1-15 ชม.

    กดปุ่ม Timer ในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ หน้าจอแสดงกระพริบ

    กดปุ่ม + หรือ - เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง

6. TIMER ON

    การตั้งเวลา ปิด เครื่องอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาได้ 1-15 ชม.

    กดปุ่ม Timer ในขณะที่เครื่องปิดอยู่ หน้าจอแสดงกระพริบ

    กดปุ่ม + หรือ - เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง

8. SWING

    กดปุ่ม Swing เพื่อให้ปรับทิศทางลมแบบอัตโนมัติทำงาน

7. SLEEP

    เมื่อทำงานในโหมด Cool กดปุ่ม Sleep  เพื่อให้ปรับอุณหภูมิ อัตโนมัติในขณะที่นอนหลับ

    โดยจะปรับ อุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 oC เมื่อครบ 1 ชั่วโมง

9. ERROR CODE

   จะแสดงผลที่จอ  LED  โดยจะมีความหมายดังนี้

   9.1) สัญลักษณ์  “rE” จะกระพริบเมื่อสายสัญญาณ  Room Sensor  ขาดหรือลัดวงจร ส่งผลให้

           ไม่สามารถตั้งอุณหภูมิให้เครื่องทำงานตามอุณหภูมิที่ต้องการได้

  9.2) สัญลักษณ์ “FE” จะกระพริบเมื่อสายสัญญาณ  Freeze  Sensor  ขาดหรือลัดวงจร

  9.3) สัญลักษณ์ “CF” จะกระพริบเมื่อระบบเกิด  Cooling Fail จาก 2 สาเหตุ คือ 

          - Compressor  ไม่มีแรงอัดหรือดูด

          - น้ำยาสารทำความเย็นในระบบรั่ว

  9.4) สัญลักษณ์ “Ft” จะกระพริบเมื่อระบบ Filter  ตันหรือสกปรก (Filter Dirty)

ข้อแนะนำ

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
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ท่อของเหลว ท่อแก๊ส ท่อของเหลว ท่อแก๊ส ท่อของเหลว ท่อแก๊ส ท่อของเหลว ท่อแก๊ส ท่อของเหลว ท่อแก๊ส
12000 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"

16000-20000 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 1/2" 3/4"

25000 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

30000-32000 3/8" 5/8" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 7/8"

40000 3/8" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 7/8" 1/2" 7/8"

36000 3/8" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 7/8" 1/2" 7/8"

45000 1/2" 3/4" 1/2" 7/8" 1/2" 7/8" 1/2" 7/8" 5/8" 7/8"

48000 1/2" 3/4" 1/2" 7/8" 1/2" 7/8" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8"

56000 1/2" 3/4" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8"

60000 1/2" 3/4" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8" 5/8" 7/8" 5/8" 1-1/8"

15 ม. 25 ม. 30 ม. 50 ม.ขนาด(บีทียู/ชั่วโมง) 20 ม.

หมายเหตุ : ในกรณีท่อติดตั้งยาวตั้งแต่ 25 เมตร ขึ้นไปควรจะติดตั้งแอคคิวมูเลเตอร์ซึ่งสามารถรับปริมาณน้ำยาได้ 

                   อย่างน้อย 60% ของปริมาณน้ำยาทั้งหมด

ข้อแนะนำในการเลือกขนาดท่อติดตั้ง

ความยาวท่อติดตั้ง

คอยล์เย็น

แคปปิลารี่ทิ้ว

คอยล์ร้อน

คอมเพรสเซอร์

แอคคิวมูเลเตอร์

ผังวงจรน้ำยาของเครื่องปรับอากาศ

Mode

Timer

Sleep

Swing

Display

Power

Temp. Setting

Fan Speed

1. POWER

    กดปุ่ม  POWER  เพื่อ เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ

2. FAN

    กดปุ่ม FAN  เพ่ือปรับระดับความเร็วของพัดลม 

    ซึ่งมีระดับความเร็วของพัดลม ดังแสดง

    ความเร็วของพัดลมแบบอัตโนมัติ พัดลมจะปรับความเร็วไปตามความแตกต่างของอุณหภูมิ

ห้องกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้หากแตกต่างกันมาก แสดงว่าห้องร้อน พัดลมจะทำงานที่ระดับสูงสุด 

เม่ือห้องเย็นลงพัดลมจะลดระดับลงจนเป็นระดับต่ำสุด

FAN : ระบบจะทำงานเฉพาะพัดลมอย่างเดียว

COOL : ระบบจะทำงานเป็นระบบทำความเย็น

HEAT (OPTION) : ระบบจะทำงานเป็นระบบทำความร้อน

3. MODE

    กดปุ่ม Mode เพื่อเลือกระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เป็นระบบ  FAN, COOL, HEAT

 (OPTION)

ปุ่มต่างๆ บนแผงคอนโทรล






