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ของชารป เพื่ อใหการใชเครื่ องปรับอากาศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ กรุณาอานคูมือการใชงานอยางละเอียด
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ภาษาไทย

T-1

คำเตือน
• หามดึง หักหรืองอสายไฟของเครื่ องปรับอากาศ จะมีผลทำ
ใหเครื่ องปรับอากาศเสียหายไดหรืออาจจะเปนสาเหตุการ
เกิดไฟฟาลัดวงจรได

• ไมควรใหรางกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่ องโดยตรง
เปนเวลานาน อาจจะมีผลกับสุขภาพได 

• ควรแนใจวาไดปรับอุณหภูมิหองใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย
ของทารก เด็ก คนชรา คนปวย หรือคนพิการ

• หามสอดสิ่งของเขาไปในตัวเครื่ อง อาจจะทำใหเกิดการ
 บาดเจ็บไดระหวางที่พัดลมทำงานที่ความเร็วรอบสูง

• ตอสายดินของเครื่ องปรับอากาศใหถูกตอง หามตอสายดิน
เขากับทอกาซ ทอน้ำ สายลอฟาหรือสายดินของโทรศัพท 
การตอสายดินที่ผิดวิธีจะทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

• ถาเกิดอาการผิดปกติกับเครื่ องปรับอากาศ (เชน มีกล่ินไหม) 
ใหปดเครื่ องปรับอากาศทันที และปด Breaker 

• ปฏิบัติตามระเบียบเก่ียวกับการตอสายสงกำลังไฟ การตอ
สายที่ไมเหมาะสมอันเนื่ องมาจากการใชสายไฟ ปลั๊ก และ
กำลังไฟท่ีไมเหมาะสม จะมีผลทำใหเกิดความรอนสูงและ
เปนสาเหตุของเพลิงไหม

• เมื่ อมีการเปล่ียนสายไฟ ตองใชเฉพาะสายไฟท่ีทำจากผูผลิต
 เดียวกันและมีคุณสมบัติเหมือนกัน ตองปรึกษาชารป หรือ
 ตัวแทนจำหนายเทานั้น

• หามสาดน้ำหรือฉีดน้ำเขาไปยังตัวเครื่ องโดยตรง จะทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณได

• หามทำการติดตั้ง เคลื่ อนยาย หรือซอมบำรุงตัวเครื่ อง
 ปรับอากาศดวยตัวเอง การกระทําที่ผิดวิธีอาจเปนสาเหตุ
 ใหเกิดไฟฟาลัดวงจร น้ำร่ัว หรือเกิดไฟไหมได ควรปรึกษา
ตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการชารป เมื่ อตองการติดตั้ง 
เคลื่ อนยาย หรือซอมบํารุง

ขอควรระวัง
• ควรเปดหนาตางหรือประตูเพื่ อระบายอากาศในหอง โดย
 เฉพาะเมื่ อมีอุปกรณที่ใชกาซ การหมุนเวียนอากาศที่ไมดี
 จะมีผลทำใหเกิดการขาดออกซิเจนได

• หามกดปุมใดๆ ขณะที่มือเปยก อาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

• เพื่ อความปลอดภัย ควรปด Breaker ทุกคร้ังเมื่ อไมใช
 เครื่ องปรับอากาศเปนเวลานาน

• ตรวจสอบตัวเครื่ องปรับอากาศตัวนอกบานวาติดตั้งอยูใน
สถานท่ีที่เหมาะสมและมั่นคงแลว

• หามวางส่ิงของหรือเหยียบเครื่ องปรับอากาศตัวนอกบาน 
ส่ิงของหรือคนอาจตกลงมาทำใหเกิดความเสียหายหรือ

 บาดเจ็บได

• เครื่ องปรับอากาศถูกออกแบบให ใช ในที่พักอาศัย ไมเหมาะ
สำหรับใช ในสถานท่ีอื่ น เชน คอกเล้ียงสัตว หรือเรือนเพาะชำ 

• หามวางแจกันที่มีน้ำบนตัวเครื่ อง ถาน้ำหกใสตัวเครื่ องจะ
ทำใหความตานทานทางไฟฟาเสื่ อมลงและอาจมีผลทำให

 เกิดไฟฟาลัดวงจรได

• หามปดก้ันทางเขาออกของลมที่ตัวเครื่ องปรับอากาศ 
 จะทำใหเครื่ องทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ 

• ตองปดเคร่ีองปรับอากาศ และปด Breaker ทุกคร้ังกอน
การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่ อง การซอมบำรุงหรือ
การทำความสะอาดในขณะพัดลมทำงานอยูอาจทำใหเกิด
การบาดเจ็บได

• เด็กออนหรือผูทุพพลภาพไมควรใชเครื่ องปรับอากาศโดย
ไมมีผูดูแล และระวังอยาใหเด็กเลนเครื่ องปรับอากาศ

• เลือกใชกำลังไฟและความถี่ใหถูกตอง การใชกำลังไฟและ
ความถี่ไมถูกตอง จะทำใหอุปกรณเสียหายและอาจเกิด

 เพลิงไหมได

• หามติดตั้งเครื่ องปรับอากาศในที่ซึ่งอาจมีการรั่วของกาซ 
อาจเกิดเพลิงไหมได ควรติดตั้งในที่ที่มีฝุน ควันและ

 ความชื้นในอากาศนอย  

• จัดวางทอน้ำทิ้งใหระบายน้ำไดสะดวก การระบายน้ำที่ไม
 เหมาะสมจะทำใหเกิดน้ำร่ัวได ทำใหหองเปยกและเกิด
 ความเสียหายกับเครื่ องใชอื่ น ๆ ได

• ควรติดตั้ง Breaker เพื่ อปองกันไฟฟาลัดวงจร

ภาษาไทย
กรุณาอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนการใชงาน 
ควรเก็บคูมือการใชงานนี้ไว ในที่ปลอดภัยเพื่ อความสะดวก
ในการอางอิง

ขอสำคัญดานความปลอดภัย  
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T-2

ชื่ อสวนประกอบเครื่ องปรับอากาศ

 1 ชองลมเขา

 2 หนากาก

 3 แผนกรองอากาศ

 4 ปุมทำงานอัตโนมัติ

 5 ชองรับสัญญาณรีโมท

 6 สายไฟหลัก

 7 แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ

 8 แผนปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา

 9 ชองลมออก 

10  ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอร
  (สีน้ำเงิน )

11  ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง  )

12  ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีสม  )

13  ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง 
  (สีเขียว  )

14  สัญลักษณแสดงกําลังไฟฟา

15 ชองลมเขา

16 ทอน้ำยาและสายไฟระหวางตัวในบาน
  และนอกบาน

17 ทอน้ำทิ้ง

18 ชองลมออก

หมายเหตุ:
ตัวเครื่ องปรับอากาศอาจจะแตกตาง
จากรูปภาพเล็กนอย

ตัวในบาน

ตัวนอกบาน

 1
 2
 3

 4

 5

 6
 7
 8
 9

10
11
12

13

14

15

16

17

18
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ภาษาไทย

T-3

รีโมทคอนโทรล

 1 ชองสงสัญญาณรีโมท

 2 หนาจอแสดงผล

 3 ปุมเปด/ปดการทำงาน

 4 ปุมปรับอุณหภูมิ

 5 ปุมการทํางานดวยกําลังไฟฟาขนาดต่ำอยางรวดเร็ว

 6 ปุมตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง

 7 ปุมควบคุมพลาสมาคลัสเตอร

 8 ปุมตั้งเวลาเปด 

 9 ปุมเลือกหมวดการทำงาน

 10 ปุมตั้งเวลาปด - หมวดนอนหลับ

 11 ปุมเลือกความเร็วพัดลม

 12 ปุมยกเลิกการตั้งเวลา

 13 ปุมปรับทิศทางลม

 14 ปุมรีเซต

 15 ปุมการทํางานแบบรวดเร็ว

  16 ปุมการทําความสะอาดอัตโนมัติ

 17 ปุมควบคุมระบบความเย็น

หนาจอแสดงผล

 18 สัญลักษณหมวดการทำงาน

           : อัตโนมัติ       : การทำความเย็น      : ลดความชื้น

 19 สัญลักษณการทำงานแบบรวดเร็ว

 20 สัญลักษณการทําความสะอาดอัตโนมัติ

 21 สัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอร

 22 สัญลักษณแสดงความเร็วพัดลม

           : อัตโนมัติ 

    : เลือกปรับดวยตัวเอง

 23 สัญลักษณแสดงระบบควบคุมความเย็น

 24 สัญลักษณแสดงการตั้งอุณหภูมิ และแสดงการตั้งเวลาการทำงาน 

 25 สัญลักษณแสดงการสงสัญญาณรีโมทคอนโทรล 

 26 สัญลักษณแสดงการตั้งเวลาเปด/ปด การทำงาน

18
19
20
21
22

23
24

25
26

 1

 2

 3
 4
 5

 6
 7
 8
 9

10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่ อสวนประกอบเครื่ องปรับอากาศ
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T-4

การใสแบตเตอร่ี

1 ถอดฝาครอบออก 

2 ใสแบตเตอร่ีจำนวน 2 กอน (ขนาด AAA(R03))
โดยดูสัญลักษณ (+) และ (-) ใหถูกตอง

3 ใสฝาครอบตามเดิม

4 กดปุม RESET โดยใชวัสดุปลายแหลมท่ีชอง RESET

หมายเหตุ:

• อายุการใชงานตามปกติของแบตเตอร่ีประมาณ 1 ป
• เมื่ อเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรเปล่ียนทั้ง 2 กอน และควรเปน
ชนิดเดียวกัน

• ถาไมได ใชงานเปนเวลานาน ควรถอดแบตเตอร่ีออกจาก
 รีโมทคอนโทรล

การใชงานรีโมทคอนโทรล

ฝาครอบแบตเตอรี่

การใชรีโมทคอนโทรล
ชี้ตัวรีโมทคอนโทรลไปท่ีชองรับสัญญาณแลวกดปุมตาม
ตองการ ท่ีตัวเครื่ องจะมีเสียง “บี๊บ” เมื่ อไดรับสัญญาณ
รีโมท

• แนใจวาไมมีส่ิงกีดขวางระหวางรีโมทและตัวเครื่ อง
• ระยะหางที่สามารถสงสัญญาณไดคือ 7 เมตร

ขอควรระวัง:

• อยาใหชองรับสัญญาณรีโมทกระทบกับแสงแดดโดยตรง 
 อาจมีผลตอการทำงานของรีโมท
• การใชหลอดฟลูออเรสเซนตในหองเดียวกันกับเครื่ องปรับ
 อากาศจะมีผลตอการสงสัญญาณรีโมท 
• ไมควรวางรีโมทคอนโทรลใหถูกแสงแดดโดยตรงหรือวาง
ใกลเครื่ องทำความรอน ปองกันรีโมทคอนโทรลไมให

 ถูกความชื้นหรือแรงสะเทือน

ใชหมวดการทำงานนี้เมื่ อรีโมทคอนโทรลไมสามารถใชงานได

การเปดทำงาน
กดปุม AUX
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง  (  ) จะติดสวางและเครื่ อง
จะเริ่มทำงานในหมวดอัตโนมัติ

• ความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

การปดทำงาน

กดปุม AUX อีกครั้งหนึ่ง
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง (  ) จะดับลง

7 ม.

ชองรับสัญญาณรีโมท

ชอง RESET

หมวดทำงานอัตโนมัติ

AUX

การประหยัดพลังงาน

ขอแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟาเมื่ อใช
เครื่ องปรับอากาศ

ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
• การปรับอุณหภูมิใหต่ำกวาระดับความเย็นที่ตองการ 
 จะทำใหสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น

ปองกันไมใหโดนแสงแดดและกระแสลมโดยตรง
• ปองกันไมใหแสงแดดสองโดยตรงขณะทำความเย็น 
 จะชวยลดการใชพลังงาน

• ปดหนาตางและประตูใหเรียบรอยขณะทำความเย็น

ทำความสะอาดแผนกรองเพื่ อเครื่ องปรับอากาศจะได
ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

ปด Breaker เมื่ อไมมีการใชงานเปนเวลานาน
• เครื่ องภายในบานยังคงใชพลังงานเล็กนอย เมื่ อไมมีการ
 ใชงาน
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ภาษาไทย

T-5

1 กดปุม MODE เพื่ อเลือกหมวดการทำงาน 

2 กดปุมเปด/ปดการทำงานเพื่ อเริ่มการทำงาน
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง (  ) จะติดสวาง

  การปดการทำงาน
กดปุมเปด/ปดการทำงานอีกครั้งหนึ่ง

• ไฟแสดงการทำงานสีแดง (  ) จะดับลง

3 กดปุมปรับอุณหภูมิเพื่ อกำหนดอุณหภูมิตามตองการ
(หมวดอัตโนมัติ/ลดความชื้น)
สามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได
ถึง ±2°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว
โดยอัตโนมัติ

(หมวดการทำความเย็น)
คาผันแปรในการตั้งคาอุณหภูมิ: 
16-30°C

4 กดปุมเลือกความเร็วพัดลมเพื่ อกำหนดความเร็วพัดลม
ตามตองการ

การใชงานเบื้องตน

หมายเหตุ:

หมวดการทำงานอัตโนมัติ
อุณหภูมิในหมวดอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดยอางอิงจากอุณหภูมิหองขณะเครื่ องทำงาน

หมวดลดความช้ืน
ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งคาไวเปนอัตโนมัติและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

เมื่ อกระแสไฟฟาขัดของ
เครื่ องปรับอากาศจะบันทึกการทำงานไวเมื่ อกระแสไฟฟาขัดของ
และจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่ อกระแสไฟฟากลับสูสภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไวกอนไฟฟาดับ ยกเวนการตั้งเวลาทำงาน
จะถูกยกเลิกไป

2
3
1
4

 อัตโนมัติ   การทำความเย็น  ลดความชื้น 

 อัตโนมัติ  ต่ำสุด เบา สูง
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การปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา

ปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา ดวยมือตามตำแหนงที่ตองการ

การปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ

1 กดปุม SWING 
• แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางลม 

2 กดปุม SWING อีกครั้งเพื่ อหยุดตามตำแหนง 
ตามตองการ 
• ขอบเขตการปรับทิศทางลมจะแคบกวาขอบเขตของ
 การปรับทิศทางลมเพื่ อปองกันไมใหเกิดหยดน้ำ

การปรับทิศทางลม

เครื่ องปรับอากาศจะทำงานแบบรวดเร็วโดยจะปรับ 
ตัวปรับทิศทางลมใหต่ำสุด เพื่ อใหหองเย็นเร็วขึ้น

1 ระหวางท่ีเครื่ องทำงาน ใหกดปุมทำงานแบบรวดเร็ว
• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “  ”

• ตัวแสดงอุณหภูมิจะหายไป

• ไฟแสดงการทำงานแบบรวดเร็วสีเขียว ( ) จะ
 สวางข้ึน

• แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางเอนลงมา

  การยกเลิก

กดปุมทำงานแบบรวดเร็วอีกครั้งหนึ่ง

• ไฟแสดงการทำงานแบบรวดเร็วสีเขียว ( )
 จะดับลง

• แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะกลับสูทิศทางเดิม

หมายเหตุ:

• เครื่ องปรับอากาศจะทำงานที่ความเร็วพัด “สูงพิเศษ” 
 เปนเวลา 15 นาที และจากนั้นเปลี่ยนเปนความเร็ว “สูง”

• ไมสามารถกำหนดอุณหภูมิหรือความเร็วพัดลมไดเมื่ ออยู
ในหมวดทำงานแบบรวดเร็ว

การทํางานแบบรวดเร็ว

1
2

1

ตัวปรับทิศทางลม

ขอควรระวัง:

หามปรับตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำดวยมือ

• การปรับดวยมือจะเปนสาเหตุทำใหเกิดการทำงาน
 ผิดพลาดได

• เมื่ อปรับใหอยูในแนวต่ำสุดในหมวดทำความเย็นหรือหมวด
 ลดความชื้นในชวงเวลานาน ๆ อาจทำใหเกิดหยดน้ำได
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ภาษาไทย
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ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางของอากาศ 
ใหตรงไปยังเพดานเพื่ อไมใหทิศทางลมตรงลงมา

1 ระหวางที่เครื่ องทำงาน ใหกดปุมควบคุมระบบ
ความเย็น
• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “  ”

  การยกเลิก
กดปุมควบคุมระบบความเย็นอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ:

• หากตองการใชงานควบคุมระบบความเย็นในหมวดการ
 ทํางานแบบรวดเร็ว ใหกดปุมควบคุมระบบความเย็น
 ระหวางการทํางานแบบรวดเร็ว

การทำงานของระบบพลาสมาคลัสเตอร

ประจุพลาสมาคลัสเตอรท่ีถูกปลอยออกมาภายในหองจะ
ลดปริมาณเช้ือราบางชนิดในอากาศได

1 ระหวางที่เครื่ องทำงาน ใหกดปุมควบคุม
 พลาสมาคลัสเตอร

• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “  ”

• ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน 
 (  ) จะติดสวาง

  การยกเลิก

กดปุมควบคุมพลาสมาคลัสเตอรอีกครั้งหนึ่ง

• ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน 
 (  ) จะดับลง

หมายเหตุ:

• การทำงานของระบบพลาสมาคลัสเตอรจะถูกบันทึกไว 
 และจะเริ่มทำงานอีกครั้งตอไป เมื่ อเปดเครื่ องปรับอากาศ

• ในการใชงานระบบพลาสมาคลัสเตอรเฉพาะในหมวด
 ความเร็วพัดลม ใหกดปุมควบคุมพลาสมาคลัสเตอร
 เมื่ อเครื่ องปรับอากาศไมไดทำงาน
 สัญลักษณหมวดการทำงานจะไมปรากฏบนหนาจอ และ
ความเร็วของพัดลมจะเปนแบบเลือกเอง ไมสามารถปรับ
เปนความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติได

การควบคุมระบบทำความเย็น

1 1
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การทำงานดวยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ

การทํางานดวยการทําความสะอาดอัตโนมัติ จะชวยลด
การเจริญเติบโตของเช้ือราดวยอนุภาคของพลาสมา
คลัสเตอรและทําใหดานในของเครื่ องแหง ใชการทํางาน
นี้ตามระยะการเปล่ียนแปลงฤดูหรือทุก ๆ 4 เดือน

1 กดปุมการทําความสะอาดอัตโนมัติ เมื่ อเครื่ อง
 ไมไดทํางานอยู
• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “ ”

• ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน 
 (  ) จะติดสวาง

• เครื่ องจะหยุดทํางานหลังจากผานไป 40 นาที

   การยกเลิก
  กดปุมการทําความสะอาดอัตโนมัติ
  • ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน 
   (  ) จะดับลง

1

กดปุมตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง เครื่ องปรับอากาศจะหยุด
การทำงานภายใน 1 ชั่วโมง

1 กดปุมตั้งเวลาทำงาน 1  ชั่วโมง

• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “ 
 
” 

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (  ) จะติดสวาง

  การยกเลิก

กดปุม CANCEL

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (  ) จะดับลง

หมายเหตุ:

• การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมงสามารถใชได ในขณะที่มีการ
ตั้งเวลาเปดหรือปดเครื่ องโดยใชหมวดการตั้งเวลา

• เมื่ อมีการตั้งเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง ขณะที่ปดเครื่ อง
ปรับอากาศไว เครื่ องจะทำงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

 เงื่ อนไขการทำงานที่กำหนดเดิม

• ถาตองการใหเครื่ องปรับอากาศทำงานตอเนื่ องหลังจาก
 ตั้งเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมงแลว ใหกดปุมการตั้งเวลา
 ทำงาน 1 ชั่วโมง อีกครั้งหนึ่งกอนที่เครื่ องจะหยุดการ
 ทำงาน 

การต้ังเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง

1

ยกเลิก

หมายเหตุ:

• จะไมสามารถตั้งคาอุณหภูมิ ความเร็วพัดลม ทิศทางลม 
หรือการตั้งเวลาไดระหวางการทํางานดวยการทําความ

 สะอาดอัตโนมัติ

• จะไมสามารถกําจัดเชื้อราที่เติบโตเต็มที่แลวไดดวย
 การทํางานนี้
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การต้ังเวลาเปด

1 กดปุมตั้งเวลาเปดที่ตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก
ตั้งเวลาตามความตองการ

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (  ) จะติดสวาง

• เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยูจริง

การยกเลิก

กดปุม CANCEL

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (  ) จะดับลง

การต้ังเวลา

การต้ังเวลาปด-หมวดนอนหลับ

1 กดปุมตั้งเวลาปดที่ตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก
ตั้งเวลาตามความตองการ

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (  ) จะติดสวาง
• เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยูจริง

การยกเลิก

กดปุม CANCEL

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (  ) จะดับลง

0.5h 1.0h 1.5h 10h 11h 12h 0.5h 1.0h 1.5h 10h 11h 12h

ยกเลิก

หมายเหตุ:

• การตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาไดตั้งแต 30 นาที ถึง 12 ชั่วโมง และสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่ม/ลดเวลาไดครั้งละ 30 นาที 
แตถาตั้งเวลาตั้งแต 10 ชั่วโมงขึ้นไปจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดไดครั้งละ 1 ชั่วโมง

• ไมสามารถตั้งเวลาปดและเปดการทำงานไดพรอมกัน 
• การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมงสามารถใชได ในขณะที่มีการตั้งเวลาเปดหรือปดเครื่ องโดยใชหมวดการตั้งเวลา
• เมื่ อมีการตั้งอุณหภูมิในชวงที่มีการตั้งเวลาการทำงานแลว ที่จอรีโมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ 5 วินาที 
 หลังจากนั้นจะแสดงเวลาที่ตั้งไว
• หากไฟฟาดับขณะกำลังตั้งเวลาทำงาน การตั้งเวลาทำงานจะถูกยกเลิกไปและจะไมคืนคาเดิมหลังจากไฟฟากลับคืนสูสภาวะปกติ

การตั้งเวลาปด-หมวดนอนหลับ
• เมื่ อตั้งคาเวลาปด เครื่ องจะปรับการตั้งคาอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่ อปองกันไมใหทําความเย็นมากจนเกินไปขณะที่กําลัง
 นอนหลับอยู หลังจากที่ไดตั้งคาเวลาปดผานไป 1 ชั่วโมงแลว เครื่ องจะคอย ๆ เพิ่มการตั้งคาอุณหภูมิใหสูงขึ้น 1°C ดวยกา
รเปด/ปด ซ้ำหลายครั้งเพื่ อใหนอนหลับไดอยางสบาย

การตั้งเวลาเปด 
• เครื่ องปรับอากาศจะเริ่มทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งคาไว (ฟงกชันเริ่มทำงาน)

ยกเลิก

11
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การทํางานดวยกําลังไฟฟาขนาดต่ำอยางรวดเร็ว

1

แสดงกําลังไฟฟา

สัญลักษณแสดงกําลังไฟฟา

1 ระหวางการใชงานนี้ ใหกดปุมการทำงานดวย
 กําลังไฟฟาขนาดต่ำอยางรวดเร็วเพื่ อเลือก

 กําลังไฟฟาสูงสุดที่ตองการ

• สัญลักษณแสดงกําลังไฟฟาจะเปล่ียนไปทุกคร้ังท่ีกดปุม

เครื่ องปรับอากาศจะทํางานดวยพลังงานสูงสุดท่ีไดลดคา
ลงแลวและจะหลีกเล่ียงการส้ินเปลืองพลังงานที่มากเกิน

(AH-PNX21)

กําลังไฟฟา
สูงสุด

สัญลักษณแสดงกําลังไฟฟา

ไมมี กําลังไฟฟา

1.0 กิโลวัตต
กําลังไฟฟา (เมื่ อนอย
กวา 1.0 กิโลวัตต)

0.8 กิโลวัตต
กําลังไฟฟา (เมื่ อนอย
กวา 0.8 กิโลวัตต)

(AH-PNX25)

กําลังไฟฟา
สูงสุด

สัญลักษณแสดงกําลังไฟฟา

ไมมี กําลังไฟฟา

1.5 กิโลวัตต
กําลังไฟฟา (เมื่ อนอย
กวา 1.5 กิโลวัตต)

1.0 กิโลวัตต
กําลังไฟฟา (เมื่ อนอย
กวา 1.0 กิโลวัตต)

หมายเหตุ:

• หลังจากไดแสดง “H” ในชวงวินาทีแรกจะเปนการแสดง
ถึงกําลังไฟฟา (เมื่ อไดตั้งคากําลังไฟฟาขนาดต่ำอยาง

 รวดเร็ว จะแสดง “L1” หรือ “L2” กอน)

• ระหวางการใชงานพลาสมาคลัสเตอรในหมวดพัดลมและ
การทํางานดวยการทําความสะอาดอัตโนมัติ จะไมมีการ

 แสดงกําลังไฟฟา

• แสดงสัญลักษณ “0.1” เมื่ อกําลังไฟฟานอยกวา 0.1 
 กิโลวัตต (กะพริบ)

หมายเหตุ:

• เครื่ องจะบันทึกการตั้งคากําลังไฟฟาขนาดต่ำอยางรวดเร็ว
คากอนหนานี้ไว แลวจะทํางานตามคาดังกลาวเมื่ อเปด

 เครื่ องในภายหลัง

• การทํางานดวยกําลังไฟฟาขนาดต่ำอยางรวดเร็วจะไม
 สามารถใชงานไดเมื่ อเครื่ องกําลังทํางานดวยระบบพลาสมา
คลัสเตอรในหมวดพัดลมและการทํางานดวยระบบทํา

 ความสะอาดอัตโนมัติ

• เมื่ อควบคุมการสิ้นเปลืองพลังงานดวยฟงกชันกําลังไฟฟา
 ขนาดต่ำอยางรวดเร็ว จะแสดง “L1” หรือ “L2” ขึ้นบน
 สัญลักษณแสดงกําลังไฟฟา

(กะพริบ)

(กะพริบ)

(กะพริบ)
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การบำรุงรักษา

ตองแนใจวามีการปดการทำงานของเครื่ องปรับอากาศ 
แลวและปด Breaker ใหเรียบรอยกอนการทำความสะอาด
และซอมบำรุง

การทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

1 ปดการทำงานของเครื่ องปรับอากาศ

2  ถอดแผนกรองอากาศออก
1 เปดหนากากออก

2 ดึงแผนกรองอากาศออก

การดูแลเครื่ องกอนหยุดใชงานเปนเวลานาน

1 ใหเครื่ องปรับอากาศทำงานในหมวดการทำความ
สะอาดอัตโนมัติเพื่ อใหดานในของเครื่ อง 
ปรับอากาศแหงสนิท

2 ปดเครื่ องและถอดปลั๊ก ปด Breaker หาก
 เครื่ องปรับอากาศมี Breaker แยกตางหาก

3 ทำความสะอาดแผนกรองและใสกลับที่เดิม

การดูแลเครื่ องกอนชวงการใชงานปกติ

1 ดูแลแผนกรองใหสะอาดอยูเสมอ

2 อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางเขาและทางออกของลม

3  ทำความสะอาดแผนกรองอากาศใชลมเปาเพื่ อขจัดฝุน ถาแผนกรองอากาศสกปรกมาก
ใหทำความสะอาดดวยน้ำอุนและผงซักฟอกชนิดออน 
ตากในที่รมใหแหงกอนติดตั้งกลับเขาไปใหม

4 ประกอบแผนกรองอากาศเขาที่เดิมแลวปด
 หนากากของเครื่ องปรับอากาศลง

การทำความสะอาดตัวเครื่ องและรีโมทคอนโทรล

• ควรเช็ดดวยผานุม

• หามฉีดน้ำเขาที่ตัวเครื่ องโดยตรง อาจทำใหเกิดไฟฟา
 ลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับตัวเครื่ องได 

• หามใชน้ำรอน ทินเนอร หรือสารเคมีที่มีความเขมขนสูง
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ตรวจสอบสิ่งตาง ๆ เหลานี้กอนเรียกชางบริการ

เครื่ องปรับอากาศไมทำงาน
• ตรวจสอบ Breaker วามีการตัดการทำงานหรือฟวสขาด
หรือไม

เครื่ องปรับอากาศไมเย็นเต็มประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบแผนกรองอากาศ หากสกปรกใหทำความสะอาด
• ตรวจสอบชองทางลมเขาและออกของตัวเครื่ องนอกบาน
วาไมมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู

• ตรวจสอบวามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม 
• ปดประตูและหนาตางใหแนน 

ถาเครื่ องปรับอากาศไมรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล
• ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
• ลองใชรีโมทคอนโทรลอีกครั้งโดยชี้ไปที่ชองรับสัญญาณ
 ของตัวเครื่ อง
• ตรวจสอบแบตเตอรี่วามีการใสขั้วถูกตองหรือไม

เมื่ อไฟแสดงการทำงาน ไฟแสดงการตั้งเวลากะพริบใน
ทุกรุน/หรือไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรกะพริบ
ใหเรียกชางบริการเพื่ อตรวจสอบความผิดปกติ 

กอนเรียกชางบริการ

อาการดังตอไปนี้ไมไดบงชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่ อง
ปรับอากาศ

เครื่ องปรับอากาศไมทำงาน
เครื่ องปรับอากาศจะไมทำงาน เมื่ อเปดเครื่ องทันทีหลังจาก
ปดเครื่ องปรับอากาศ หรือเมื่ อมีการเปลี่ยนหมวด
การทำงาน เพื่ อปองกันความเสียหายของเครื่ องปรับอากาศ 
กรุณารอ 3 นาที กอนเริ่มการทำงาน

มีกลิ่นเหม็น
กลิ่นของพรมหรือเครื่ องใชอื่ นๆ อาจจะออกมาจากตัวเครื่ อง

เสียงดัง
อาจจะมีเสียงของพลาสติกของชิ้นสวนดังขึ้นเล็กนอย 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

เสียงดังเบา ๆ
อาจเปนเสียงของเครื่ องปรับอากาศกำลังปลอยประจุุ
พลาสมาคลัสเตอรออกมา

เสียงรบกวน
อาจจะมีเสียงน้ำยาทำความเย็นดังภายในเครื่ องปรับอากาศ

มีฝาตรงชองลมออกของเครื่ องปรับอากาศ
ในการทำความเย็น จะมีความแตกตางระหวางอุณหภูมิ
ภายในหองและอากาศที่ปลอยออกมาจากเครื่ องปรับอากาศ

กลิ่นจากระบบพลาสมาคลัสเตอร
อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซึ่งเกิดจากการทำงานของพลาสมา
คลัสเตอร กลิ่นดังกลาวมีนอยมากและจะไมมีผลกับสุขภาพ
ของผู ใช เนื่ องจากโอโซนที่เกิดขึ้นจะสลายตัวอยางรวดเร็ว
และจะไมเพิ่มปริมาณโอโซนในหองใหสูงขึ้น

เงื่ อนไขการทำงาน

หมวด
อุณหภูมิ

ภายใน

อุณหภูมิ

ภายนอก

การทำความเย็น
สูงสุด 32°C 43°C

ต่ำสุด 21°C 21°C

• เครื่ องปรับอากาศอาจจะไมทำงานเมื่ อสภาพแวดลอมอยู 
นอกจากคาที่กำหนดในตาราง

• อาจจะมีหยดน้ำที่ชองลมออก ถาเครื่ องทำงานตอเนื่ องใน
หมวดทำความเย็นหรือหมวดลดความชื้น เมื่ อความชื้นสูง
กวา 80%
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