คูมือการใชงาน
คูมือการติดตั้ง

AH-L10, AH-PN10* series
AH-L13, AH-PN13* series

AH-PP10* series
AH-PP13*
AH
PP series

AH-PN19, AH-PN24
AH-PN2

ตัวในบาน

AH-L10
AH-L13
AH-PN10* series
AH-PN13* series
AH-PP10* series
AH-PP13* series
AH-PN19
AH-PN24

ตัวนอกบาน
AU-L10
AU-L13
AU-PN10
AU-PN13
AU-PP10
AU-PP13
AU-PN19
AU-PN24

สารบัญ

หนา

ขอสำคัญดานความปลอดภัย

1

ชื่อสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ

2

การใชงานรีโมทคอนโทรล

5

หมวดทำงานอัตโนมัติ

5

การประหยัดพลังงาน

5

การใชงานเบื้องตน

6

การปรับทิศทางลม

7

การทำงานเต็มกำลัง

7

การควบคุมระบบทำความเย็น

8

การทำงานของระบบพลาสมาคลัสเตอร

8

การตั้งเวลา

9

การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง

10

ปุมปรับการแสดงผล

10

การบำรุงรักษา

11

เงื่อนไขการทำงาน

11

กอนเรียกชางบริการ

12

คูมือการติดตั้ง

13

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ทานใหความไววางใจในผลิตภัณฑ
ของชารป เพื่อใหการใชเครื่องปรับอากาศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
กรุณาอานคูม อื การใชงานอยางละเอียดกอนการใชงาน
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ภาษาไทย

ขอสำคัญดานความปลอดภัย
คำเตือน
• หามดึง หักหรืองอสายไฟของเครื่องปรับอากาศ จะมีผลทำ
ใหเครื่องปรับอากาศเสียหายไดหรืออาจจะเปนสาเหตุการ
เกิดไฟฟาลัดวงจรได
• ไมควรใหรางกายสัมผัสกับลมเย็นที่ออกจากเครื่องโดยตรง
เปนเวลานาน อาจจะมีผลกับสุขภาพได
• ควรแนใจวาไดปรับอุณหภูมิหองใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย
ของทารก เด็ก คนชรา คนปวย หรือคนพิการ
• หามสอดสิ่งของเขาไปในตัวเครื่อง อาจจะทำใหเกิดการ
บาดเจ็บไดระหวางที่พัดลมทำงานที่ความเร็วรอบสูง
• ตอสายดินของเครื่องปรับอากาศใหถูกตอง หามตอสายดิน
เขากับทอกาซ ทอน้ำ สายลอฟาหรือสายดินของโทรศัพท
การตอสายดินที่ผิดวิธีจะทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
• ถาเกิดอาการผิดปกติกับเครื่องปรับอากาศ (เชน มีกลิ่นไหม)
ใหปดเครื่องปรับอากาศทันที และปด Breaker
• ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตอสายสงกำลังไฟ การตอ
สายที่ไมเหมาะสมอันเนื่องมาจากการใชสายไฟ ปลั๊ก และ
กำลังไฟที่ไมเหมาะสม จะมีผลทำใหเกิดความรอนสูงและ
เปนสาเหตุของเพลิงไหม
• เมื่อมีการเปลี่ยนสายไฟ ตองใชเฉพาะสายไฟที่ทำจากผูผลิต
เดียวกันและมีคุณสมบัติเหมือนกัน ตองปรึกษาชารป หรือ
ตัวแทนจำหนายเทานั้น
• หามสาดน้ำหรือฉีดน้ำเขาไปยังตัวเครื่องโดยตรง จะทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณได
• หามทำการติดตั้ง เคลื่อนยาย หรือซอมบำรุงตัวเครื่อง
ปรับอากาศดวยตัวเอง การกระทําที่ผิดวิธีอาจเปนสาเหตุ
ใหเกิดไฟฟาลัดวงจร น้ำรั่ว หรือเกิดไฟไหมได ควรปรึกษา
ตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการชารป เมื่อตองการติดตั้ง
เคลื่อนยาย หรือซอมบํารุง

ภาษาไทย

ขอควรระวัง
• ควรเปดหนาตางหรือประตูเพื่อระบายอากาศในหอง โดย
เฉพาะเมื่อมีอุปกรณที่ใชกาซ การหมุนเวียนอากาศที่ไมดี
จะมีผลทำใหเกิดการขาดออกซิเจนได
• หามกดปุมใดๆ ขณะที่มือเปยก อาจทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
• เพื่อความปลอดภัย ควรปด Breaker ทุกครั้งเมื่อไมใช
เครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน
• ตรวจสอบตัวเครื่องปรับอากาศตัวนอกบานวาติดตั้งอยูใน
สถานที่ที่เหมาะสมและมั่นคงแลว
• หามวางสิ่งของหรือเหยียบเครื่องปรับอากาศตัวนอกบาน
สิ่งของหรือคนอาจตกลงมาทำใหเกิดความเสียหายหรือ
บาดเจ็บได
• เครื่องปรับอากาศถูกออกแบบให ใช ในที่พักอาศัย ไมเหมาะ
สำหรับใช ในสถานที่อื่น เชน คอกเลี้ยงสัตว หรือเรือนเพาะชำ
• หามวางแจกันที่มีน้ำบนตัวเครื่อง ถาน้ำหกใสตัวเครื่องจะ
ทำใหความตานทานทางไฟฟาเสื่อมลงและอาจมีผลทำให
เกิดไฟฟาลัดวงจรได
• หามปดกั้นทางเขาออกของลมที่ตัวเครื่องปรับอากาศ
จะทำใหเครื่องทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ
• ตองปดเครี่องปรับอากาศ และปด Breaker ทุกครั้งกอน
การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดเครื่อง การซอมบำรุงหรือ
การทำความสะอาดในขณะพัดลมทำงานอยูอาจทำใหเกิด
การบาดเจ็บได
• เด็กออนหรือผูทุพพลภาพไมควรใชเครื่องปรับอากาศโดย
ไมมีผูดูแล และระวังอยาใหเด็กเลนเครื่องปรับอากาศ
• เลือกใชกำลังไฟและความถี่ใหถูกตอง การใชกำลังไฟและ
ความถี่ไมถูกตอง จะทำใหอุปกรณเสียหายและอาจเกิด
เพลิงไหมได
• หามติดตั้งเครื่องปรับอากาศในที่ซึ่งอาจมีการรั่วของกาซ
อาจเกิดเพลิงไหมได ควรติดตั้งในที่ที่มีฝุน ควันและ
ความชื้นในอากาศนอย
• จัดวางทอน้ำทิ้งใหระบายน้ำไดสะดวก การระบายน้ำที่ไม
เหมาะสมจะทำใหเกิดน้ำรั่วได ทำใหหองเปยกและเกิด
ความเสียหายกับเครื่องใชอื่นๆ ได
• ควรติดตั้ง Breaker เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร

กรุณาอานคูมือการใชงานอยางละเอียดกอนการใชงาน
ควรเก็บคูมือการใชงานนี้ไว ในที่ปลอดภัยเพื่อความสะดวก
ในการอางอิง
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ชื่อสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ
ตัวในบาน

12

1
2
3

1 ชองลมเขา
2 หนากาก
3 แผนกรองอากาศ

4

4 ปุมทำงานอัตโนมัติ

5

5 ชองรับสัญญาณรีโมท

6
7
8

6 แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
7 แผนปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา
8 ชองลมออก

9

9

10

10

11

11

9
10
11
12

ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง )
ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีสม )
ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง (สีเขียว
)
ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอร (สีน้ำเงิน

)

AH-L10
AH-L13

AH-PN10* series
AH-PN13* series

1
2
3

1 ชองลมเขา
2 หนากาก
3 แผนกรองอากาศ

4

4 ปุมทำงานอัตโนมัติ

5

5 ชองรับสัญญาณรีโมท

6
7
8
9

6
7
8
9

10
11
12
13

10
11
12
13

สายไฟหลัก
แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
แผนปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา
ชองลมออก
ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอร (สีน้ำเงิน
ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง )
ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีสม )
ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง (สีเขียว
)

)

AH-PP10*/13* series
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ตัวในบาน

1 ชองลมเขา
2 หนากาก
3 แผนกรองอากาศ

4
5

4 ปุมทำงานอัตโนมัติ
5 ชองรับสัญญาณรีโมท

6
7
8

6 แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
7 แผนปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา
8 ชองลมออก

9

9 ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอร (สีน้ำเงิน

ภาษาไทย

ตัวนอกบาน

1
2
3

)

)

10

10 ไฟแสดงการทำงาน (สีแดง

11

11 ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงาน (สีสม

12

12 ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลัง

)

AH-PN19, AH-PN24
1
2
3

1
2
3

4
AU-PN19
AU-PP10

4

1
2
1

3

2
3
4

AU-PN24
AU-L10/13
AU-PN10/13
AU-PP13

1 ชองลมเขา
2 ทอน้ำยาและสายไฟระหวางตัวในบานและนอกบาน
3 ทอน้ำทิ้ง
4 ชองลมออก
หมายเหตุ:
ตัวเครื่องปรับอากาศอาจจะแตกตางจากรูปภาพเล็กนอย

4

T-3
OM+IM_AH-L10(A780)_TH.indd Sec1:3

11/12/12 4:51:53 PM

ชื่อสวนประกอบเครื่องปรับอากาศ
รีโมทคอนโทรล
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

: ลดความชื้น

18 สัญลักษณการทำงานเต็มกำลัง
21
22

19
20

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชองสงสัญญาณรีโมท
หนาจอแสดงผล
ปุมเปด/ปดการทำงาน
ปุมปรับอุณหภูมิ
ปุมปรับการแสดงผล
ปุมตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง
ปุมควบคุมพลาสมาคลัสเตอร
(เฉพาะรุน AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24)
ปุมตั้งเวลาเปด
ปุมเลือกหมวดการทำงาน
ปุมตั้งเวลาปด
ปุมเลือกความเร็วพัดลม
ปุมยกเลิกการตั้งเวลา
ปุมปรับทิศทางลม
ปุมรีเซต
ปุมทำงานเต็มกำลัง
ปุมควบคุมระบบความเย็น

17 สัญลักษณหมวดการทำงาน
: อัตโนมัติ
: การทำความเย็น

หนาจอแสดงผล
17
18

1
2
3
4
5
6
7

23
24

19 สัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอร (เฉพาะรุน AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24)
20 สัญลักษณแสดงความเร็วพัดลม
: อัตโนมัติ
: เลือกปรับดวยตัวเอง
21 สัญลักษณแสดงระบบควบคุมความเย็น
22 สัญลักษณแสดงการตั้งอุณหภูมิ และแสดงการตั้งเวลาการทำงาน
23 สัญลักษณแสดงการสงสัญญาณรีโมทคอนโทรล
24 สัญลักษณแสดงการตั้งเวลาเปด/ปด การทำงาน

T-4
OM+IM_AH-L10(A780)_TH.indd Sec1:4

11/12/12 4:51:53 PM

การใชงานรีโมทคอนโทรล

หมวดทำงานอัตโนมัติ

การใสแบตเตอรี่

1
2

การเริ่มทำงาน

ถอดฝาครอบออก

กดปุม AUX
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง ( ) จะติดสวางและเครื่อง
จะเริ่มทำงานในหมวดอัตโนมัติ
• ความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ

ใสแบตเตอรี่จำนวน 2 กอน (ขนาด AAA(R03))

โดยดูสัญลักษณ (+) และ (-) ใหถูกตอง

ใสฝาครอบตามเดิม
กดปุม RESET โดยใชวสั ดุปลายแหลมทีช่ อ ง RESET

การยกเลิกการทำงาน

กดปุม AUX อีกครั้งหนึ่ง
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง ( ) จะดับลง
AH-L10/13, AH-PN10*/13* series

ฝาครอบแบตเตอรี่

ภาษาไทย

3
4

ใชหมวดการทำงานนี้เมื่อรีโมทคอนโทรลไมสามารถใชงานได

AUX

ชอง RESET

AH-PP10*/13* series

หมายเหตุ:
• อายุการใชงานตามปกติของแบตเตอรี่ประมาณ 1 ป
• เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ควรเปลี่ยนทั้ง 2 กอน และควรเปน
ชนิดเดียวกัน
• ถาไมได ใชงานเปนเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจาก
รีโมทคอนโทรล

AUX

AH-PN19/24
AUX

การใชรีโมทคอนโทรล

ชี้ตัวรีโมทคอนโทรลไปที่ชองรับสัญญาณแลวกดปุมตาม
ตองการ ที่ตัวเครื่องจะมีเสียง "บี๊บ" เมื่อไดรับสัญญาณ
รีโมท
• แนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางระหวางรีโมทและตัวเครื่อง
• ระยะหางที่สามารถสงสัญญาณไดคือ 7 เมตร

การประหยัดพลังงาน
ขอแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟาเมื่อใช
เครื่องปรับอากาศ
ปรับอุณหภูมิใหเหมาะสม
• การปรับอุณหภูมิใหต่ำกวาระดับความเย็นที่ตองการ
จะทำใหสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
ปองกันไม ให โดนแสงแดดและกระแสลมโดยตรง
• ปองกันไมใหแสงแดดสองโดยตรงขณะทำความเย็น
จะชวยลดการใชพลังงาน
• ปดหนาตางและประตูใหเรียบรอยขณะทำความเย็น
ทำความสะอาดแผนกรองเพื่อเครื่องปรับอากาศจะได
ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
ปด Breaker เมื่อไมมีการใชงานเปนเวลานาน
• เครื่องภายในบานยังคงใชพลังงานเล็กนอย เมื่อไมมีการใชงาน

ชองรับสัญญาณรีโมท
7 ม.

ขอควรระวัง:
• อยาใหชองรับสัญญาณรีโมทกระทบกับแสงแดดโดยตรง
อาจมีผลตอการทำงานของรีโมท
• การใชหลอดฟลูออเรสเซนต ในหองเดียวกันกับเครื่องปรับ
อากาศจะมีผลตอการสงสัญญาณรีโมท
• ไมควรวางรีโมทคอนโทรลใหถูกแสงแดดโดยตรงหรือวาง
ใกลเครื่องทำความรอน ปองกันรีโมทคอนโทรลไมให
ถูกความชื้นหรือแรงสะเทือน
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การใชงานเบื้องตน

1

กดปุม MODE เพื่อเลือกหมวดการทำงาน
อัตโนมัติ การทำความเย็น ลดความชื้น

2
2
3
1
4

กดปุมเปด/ปดการทำงานเพื่อเริ่มการทำงาน
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง (

) จะติดสวาง

การยกเลิกการทำงาน

กดปุมเปด/ปดการทำงานอีกครั้งหนึ่ง
• ไฟแสดงการทำงานสีแดง ( ) จะดับลง

3

กดปุมปรับอุณหภูมิเพื่อกำหนดอุณหภูมิตามตองการ
(หมวดอัตโนมัติ/ลดความชื้น)
สามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิได
ถึง ±2°C จากอุณหภูมิที่ตั้งไว
โดยอัตโนมัติ
(หมวดการทำความเย็น)
คาผันแปรในการตั้งคาอุณหภูมิ:
16-30°C

4

กดปุมเลือกความเร็วพัดลมเพื่อกำหนดอุณหภูมิตาม
ตองการ
อัตโนมัติ

ต่ำสุด

เบา

สูง

หมายเหตุ:
หมวดการทำงานอัตโนมัติ
อุณหภูมิในหมวดอัตโนมัติจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติโดยอางอิงจากอุณหภูมิหองขณะเครื่องทำงาน
หมวดลดความชื้น
ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งคาไวเปนอัตโนมัติและไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
เมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
เครื่องปรับอากาศจะบันทึกการทำงานไวเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
และจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟากลับสูสภาวะปกติตามสภาวะที่ตั้งไวกอนไฟฟาดับ ยกเวนการตั้งเวลาทำงาน
จะถูกยกเลิกไป
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การปรับทิศทางลม

การทำงานเต็มกำลัง
เครื่องปรับอากาศจะทำงานแบบเต็มกำลังโดยจะปรับ
ตัวปรับทิศทางลมใหต่ำสุด เพื่อใหหองเย็นเร็วขึ้น

การปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำ
1 กดปุม SWING

1

• แผนปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางลม

2

• ขอบเขตการปรับลมจะแคบกวาขอบเขตของการปรับ
ลมเพื่อปองกันไมใหเกิดหยดน้ำ

• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “
”
• ตัวแสดงอุณหภูมิจะหายไป
• ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลังสีเขียว ( ) จะสวางขึน้
• ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางลงมา

ภาษาไทย

กดปุม SWING อีกครั้งเพื่อหยุดตามตำแหนง
ตามตองการ

ระหวางที่เครื่องทำงาน ใหกดปุมทำงานเต็มกำลัง

การยกเลิก
กดปุมทำงานเต็มกำลังอีกครั้งหนึ่ง
• ไฟแสดงการทำงานเต็มกำลังสีเขียว ( ) จะดับลง
• ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะกลับสูตำแหนงเดิม

1
2
การปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา
ปรับทิศทางลมแนวซาย-ขวา ดวยมือตามตำแหนงที่ตองการ
AH-L10/13, AH-PN10*/13* series

ตัวปรับทิศทางลม

ตัวปรับทิศทางลม

AH-PP10*/13* series

1

AH-PN19/24
หมายเหตุ:
• ไมสามารถกำหนดอุณหภูมิหรือความเร็วพัดลมไดเมื่ออยู
ในหมวดทำงานเต็มกำลัง
ตัวปรับทิศทางลม

ขอควรระวัง:
หามปรับตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำดวยมือ
• การปรับดวยมือจะเปนสาเหตุทำใหเกิดการทำงานผิดพลาดได
• เมื่อปรับใหอยูในแนวต่ำสุดในหมวดทำความเย็นและ
ลดความชื้นในชวงเวลานานๆ อาจทำใหเกิดหยดน้ำได
OM+IM_AH-L10(A780)_TH.indd Sec1:7
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การควบคุมระบบทำความเย็น

การทำงานของระบบพลาสมาคลัสเตอร

ตัวปรับทิศทางลมแนวสูง-ต่ำจะปรับทิศทางของอากาศ
ใหตรงไปยังเพดานเพื่อไม ใหทิศทางลมตรงลงมา

1

(เฉพาะรุน AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24)
ประจุพลาสมาคลัสเตอรที่ถูกปลอยออกมาภายในหองจะ
ลดปริมาณเชื้อราบางชนิดในอากาศได

ระหวางที่เครื่องทำงาน ใหกดปุมควบคุมระบบ
ความเย็น

• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “

”

1

การยกเลิก
กดปุมควบคุมระบบความเย็นอีกครั้งหนึ่ง

ระหวางที่เครื่องทำงาน ใหกดปุมควบคุม
พลาสมาคลัสเตอร
• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “
”
• ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน
( ) จะติดสวาง
การยกเลิก
กดปุมควบคุมพลาสมาคลัสเตอรอีกครั้งหนึ่ง
• ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน
( ) จะดับลง

1

1

หมายเหตุ:
• ถาตองการใหระบบควบคุมการทำความเย็นในหมวด
ทำงานเต็มกำลัง ใหกดปุมทำงานเต็มกำลังกอน
หลังจากนั้นกดปุมควบคุมการทำความเย็น

หมายเหตุ:
• การทำงานของระบบพลาสมาคลัสเตอรจะถูกบันทึกไว
และจะเริ่มทำงานอีกครั้งตอไป เมื่อเปดเครื่องปรับอากาศ
• ในการใชงานระบบพลาสมาคลัสเตอรเฉพาะในหมวด
ความเร็วพัดลม ใหกดปุมควบคุมพลาสมาคลัสเตอร
เมื่อเครื่องปรับอากาศไมไดทำงาน
สัญลักษณหมวดการทำงานจะไมปรากฏบนหนาจอ และ
ความเร็วของพัดลมจะเปนแบบเลือกเอง ไมสามารถปรับ
เปนความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติได
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การตั้งเวลา
การตั้งเวลาเปด

การตั้งเวลาปด

1

กดปุมตั้งเวลาปดที่ตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก
ตั้งเวลาตามความตองการ
0.5h

1.0h

1.5h

10h

11h

1

กดปุมตั้งเวลาเปดที่ตัวรีโมทคอนโทรลและเลือก
ตั้งเวลาตามความตองการ
0.5h

12h

1.0h

1.5h

10h

11h

12h

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม ( ) จะติดสวาง
• เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยูจริง

การยกเลิก
กดปุม CANCEL
• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (

การยกเลิก
กดปุม CANCEL
• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (

) จะดับลง

ภาษาไทย

• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม ( ) จะติดสวาง
• เวลาที่แสดงจะลดลงตามเวลาที่เหลืออยูจริง

) จะดับลง

1

1

ยกเลิก

ยกเลิก

หมายเหตุ:
• การตั้งเวลาสามารถตั้งเวลาไดตั้งแต 30 นาที ถึง 12 ชั่วโมง และสามารถเปลี่ยนแปลงการเพิ่ม/ลดเวลาไดครั้งละ 30 นาที
แตถาตั้งเวลาตั้งแต 10 ชั่วโมงขึ้นไปจะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดไดครั้งละ 1 ชั่วโมง
• ไมสามารถตั้งเวลาปดและเปดการทำงานไดพรอมกัน
• การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมงสามารถใชได ในขณะที่มีการตั้งเวลาเปดหรือปดเครื่องโดยใชหมวดการตั้งเวลา
• เมื่อมีการตั้งอุณหภูมิในชวงที่มีการตั้งเวลาการทำงานแลว ที่จอรีโมทคอนโทรลจะแสดงอุณหภูมิประมาณ 5 วินาที
หลังจากนั้นจะแสดงเวลาที่ตั้งไว
• หากไฟฟาดับขณะกำลังตั้งเวลาทำงาน การตั้งเวลาทำงานจะถูกยกเลิกไปและจะไมคืนคาเดิมหลังจากไฟฟากลับคืนสูสภาวะปกติ
การตั้งเวลาปด
• เมื่อมีการตั้งเวลาปดจะมีการปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหหองมีอุณหภูมิเย็นเกินไป (Auto Sleep) ในหมวด
ทำความเย็นหรือลดความชื้นหลังจากตั้งเวลาการทำงานแลว 1 ชั่วโมง อุณหภูมิจะถูกปรับเพิ่มขึ้น 1°C จากอุณหภูมิ
ที่กำหนดไว
การตั้งเวลาเปด
• เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานตามอุณหภูมิที่ตั้งคาไว (ฟงกชั่นเริ่มทำงาน)

T-9
OM+IM_AH-L10(A780)_TH.indd Sec1:9

11/12/12 4:51:57 PM

การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง

ปุมปรับการแสดงผล

กดปุมตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศจะหยุด
การทำงานภายใน 1 ชั่วโมง

1

กดปุมตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมง
• รีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ “
• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (
การยกเลิก
กดปุม CANCEL
• ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสม (

กดเมื่อไฟสัญญาณบนตัวเครื่องสวางเกินไป (ปดไฟแสดง
การทำงานสีแดงและไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานสีสมไมได)

1
”
) จะติดสวาง

ระหวางที่เครื่องทำงาน ใหกดปุมปรับการแสดงผล
• ไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรสีน้ำเงิน
(
) และ/หรือไฟแสดงการทำงานเต็มกำลังสีเขียว
) จะดับลง
(
การเปดไฟ
กดปุมปรับการแสดงผลอีกครั้งหนึ่ง

) จะดับลง

1

1
ยกเลิก

หมายเหตุ:
• การตั้งเวลาทำงาน 1 ชั่วโมงสามารถใชได ในขณะที่มีการ
ตั้งเวลาเปดหรือปดเครื่องโดยใชหมวดการตั้งเวลา
• เมื่อมีการตั้งเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง ขณะที่ปดเครื่อง
ปรับอากาศไว เครื่องจะเริ่มทำงานและหยุดการทำงาน
ภายใน 1 ชั่วโมง และเงื่อนไขการทำงานจะเหมือนกับที่
กำหนดไวที่รีโมทคอนโทรล
• ถาตองการใหเครื่องปรับอากาศทำงานตอเนื่องหลังจาก
ตั้งเวลาการทำงาน 1 ชั่วโมง แลวใหกดปุมการตั้งเวลา
ทำงาน 1 ชั่วโมง อีกครั้งหนึ่งกอนที่เครื่องจะหยุดการทำงาน
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การบำรุงรักษา
ตองแนใจวามีการปดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
แลวและปด Breaker ใหเรียบรอยกอนการทำความสะอาด
และซอมบำรุง

การทำความสะอาดแผนกรองอากาศ
ปดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ถอดแผนกรองอากาศออก
1
2

เปดหนากากออก
ดึงแผนกรองอากาศออก
AH-L10/13, AH-PN10*/13* series

ภาษาไทย

1
2

การดูแลเครื่องกอนหยุดใชงานเปนเวลานาน
1 ใหเครื่องปรับอากาศทำงานในหมวดทำความเย็น
และตั้งอุณหภูมิที่ 30°C ประมาณครึ่งวันเพื่อ
ใหดานในของเครื่องปรับอากาศแหงสนิท
2 ปดเครื่องและถอดปลั๊ก ปด Breaker หาก
เครื่องปรับอากาศมี Breaker แยกตางหาก
3 ทำความสะอาดแผนกรองและใสกลับที่เดิม

การดูแลเครื่องกอนชวงการใชงานปกติ
1 ดูแลแผนกรองใหสะอาดอยูเสมอ
2 อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางเขาและทางออกของลม

AH-PP10*/13* series

AH-PN19/24

เงื่อนไขการทำงาน

3
4

ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ
ใชลมเปาเพื่อขจัดฝุน ถาแผนกรองอากาศสกปรกมาก
ใหทำความสะอาดดวยน้ำอุนและผงซักฟอกชนิดออน
ตากในที่รมใหแหงกอนติดตั้งกลับเขาไปใหม

ประกอบแผนกรองอากาศเขาที่เดิมแลวปด
หนากากของเครื่องปรับอากาศลง

การทำความสะอาดตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรล
• ควรเช็ดดวยผานุม
• หามฉีดน้ำเขาที่ตัวเครื่องโดยตรง อาจทำใหเกิดไฟฟา
ลัดวงจรหรือเกิดความเสียหายกับตัวเครื่องได
• หามใชน้ำรอน ทินเนอร หรือสารเคมีที่มีความเขมขนสูง

อุณหภูมิ
ภายใน

อุณหภูมิ
ภายนอก

สูงสุด

32°C

43°C

ต่ำสุด

21°C

21°C

หมวด
การทำความเย็น

• เครื่องปรับอากาศอาจจะไมทำงานเมื่อสภาพแวดลอมอยู
นอกจากคาที่กำหนดในตาราง
• อาจจะมีหยดน้ำที่ชองลมออก ถาเครื่องทำงานตอเนื่องใน
หมวดทำความเย็นหรือหมวดลดความชื้น เมื่อความชื้นสูง
กวา 80%
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กอนเรียกชางบริการ
อาการดังตอไปนี้ไมไดบงชี้ถึงอาการผิดปกติของเครื่อง
ปรับอากาศ

ตรวจสอบสิ่งตางๆ เหลานี้กอนเรียกชางบริการ

เครื่องปรับอากาศไมทำงาน

• ตรวจสอบ Breaker วามีการตัดการทำงานหรือฟวสขาด
หรือไม

เครื่องปรับอากาศไมทำงาน

เครื่องปรับอากาศจะไมทำงาน เมื่อเปดเครื่องทันทีหลังจาก
ปดเครื่องปรับอากาศในทันที หรือเมื่อมีการเปลี่ยนหมวด
การทำงาน เพื่อปองกันความเสียหายของเครื่องปรับอากาศ
กรุณารอ 3 นาที กอนเริ่มการทำงาน

มีกลิ่นเหม็น

กลิ่นของพรมหรือเครื่องใชอื่นๆ อาจจะออกมาจากตัวเครื่อง

เสียงดัง

อาจจะมีเสียงของพลาสติกของชิ้นสวนดังขึ้นเล็กนอย
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของพลาสติก

• ตรวจสอบแผนกรองอากาศ หากสกปรกใหทำความสะอาด
• ตรวจสอบชองทางลมเขาและออกของตัวเครื่องนอกบาน
วาไมมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู
• ตรวจสอบวามีการตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม
• ปดประตูและหนาตางใหแนน

ถาเครื่องปรับอากาศไมรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

เสียงรบกวน

อาจจะมีเสียงน้ำยาทำความเย็นดังภายในเครื่องปรับอากาศ

มีฝาตรงชองลมออกของเครื่องปรับอากาศ

ในการทำความเย็น จะมีความแตกตางระหวางอุณหภูมิ
ภายในหองและอากาศที่ปลอยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ

กลิ่นจากระบบพลาสมาคลัสเตอร

เครื่องปรับอากาศไมเย็นเต็มประสิทธิภาพ

(เฉพาะรุน AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24)
อาจจะมีกลิ่นของโอโซนซึ่งเกิดจากการทำงานของพลาสม
าคลัสเตอร กลิ่นดังกลาวมีนอยมากและจะไมมีผลกับสุขภา
พของผู ใช เนื่องจากโอโซนที่เกิดขึ้นจะสลายตัวอยางรวดเ
ร็วและจะไมเพิ่มปริมาณโอโซนในหองใหสูงขึ้น

• ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
• ลองใชรีโมทคอนโทรลอีกครั้งโดยสงสัญญาณใหตรงกับ
ชองรับสัญญาณของตัวเครื่อง
• ตรวจสอบแบตเตอรี่วามีการใสขั้วถูกตองหรือไม

เมื่อไฟแสดงการทำงาน ไฟแสดงการตั้งเวลากะพริบใน
ทุกรุน/หรือไฟสัญลักษณระบบพลาสมาคลัสเตอรกะพริบ
(เฉพาะรุน AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24)
ใหเรียกชางบริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ

เสียงดังเบาๆ

(เฉพาะรุน AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24)
อาจเปนเสียงของเครื่องปรับอากาศกำลังปลอยประจุุ
พลาสมาคลัสเตอรออกมา
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คูมือการติดตั้ง
คูมือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ภาษาไทย

• ตองทำการติดตั้งตามคูมือการติดตั้งโดยชางผูชำนาญการ
การกระทำที่ผิดวิธีอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจร น้ำรั่วหรือเกิดไฟไหมได
• ในการติดตั้งควรแนใจวาได ใชชิ้นสวนที่เปนอุปกรณเสริมที่มีมาใหและใชชิ้นสวนที่กำหนดไวเทานั้น
การใชชิ้นสวนอื่นๆ อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจร น้ำรั่ว ไฟไหม หรือตัวเครื่องตกลงมาได
• ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการตอสายสงกำลังไฟ
การตอสายที่ไมถูกตองจะมีผลทำใหเกิดความรอนสูงหรือเพลิงไหม
• หลังติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบวาไมมีกาซรั่ว
หากน้ำยาสัมผัสกับไฟ จะทำใหเกิดกาซพิษได
• ระบายอากาศภายในหองถากาซรั่วระหวางการติดตั้ง
หากกาซน้ำยาสัมผัสกับไฟ จะทำใหเกิดกาซพิษได
• ใชสายไฟตามที่กำหนดไวเทานั้น
ตรวจสอบวาติดตั้งสายไฟถูกตองหรือไม และสายไฟไมกดทับขั้วตอสายไฟ
มิฉะนั้นอาจมีผลทำใหเกิดความรอนสูงหรือไฟไหมได
• จัดสายไฟใหเรียบรอยเพื่อไมใหฝาครอบกลองควบคุม ตัวยึดสายไฟตางๆ หลวม
มิฉะนั้นอาจมีผลทำใหความรอนสูง ไฟไหม หรือไฟฟาลัดวงจร
• ขัน flare nut ดวยประแจวัดแรงบิดตามวิธีที่กำหนดไว
หากขัน flare nut แรงเกินไป เมื่อเวลาผานไปอาจทำให flare nut แตกได และเปนสาเหตุใหเกิดน้ำยารั่วได
• เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรระวังไมใหสารอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำยา (R22) ที่กำหนดไวเขาไปในวงจรน้ำยาทำความเย็น
มิฉะนั้น จะเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดและการบาดเจ็บที่เกิดจากความดันสูงผิดปกติในวงจรน้ำยาทำความเย็น
• ตองตอทอน้ำยากอนที่จะเปดคอมเพรสเซอร
มิฉะนั้น จะเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดและการบาดเจ็บที่เกิดจากความดันสูงผิดปกติในวงจรน้ำยาทำความเย็น
• ตอสายดินเขากับเครื่องปรับอากาศ
การตอสายดินที่ไมสมบูรณอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได
• ติดตั้ง Breaker ที่ตัดกระแสไฟไดเมื่อมีกระแสไฟรั่วออกมา
ตองมีความไวตอกระแสที่รั่วออกมาและทำงานไดเร็ว เชน วัดกระแสรั่วไดต่ำกวา 30 มิลลิแอมแปร ทำงานได ในเวลาต่ำกวา 0.1 วินาที
• จัดวางทอน้ำทิ้งใหระบายน้ำไดสะดวก
การระบายน้ำที่ไมเหมาะสมจะทำใหเกิดน้ำรั่วได ทำใหหองเปยกและเกิดความเสียหายกับเครื่องใชอื่น ๆ ได

อุปกรณเสริม
รายการ
1

จำนวน

แผนเหล็ก
AH-L10/13, AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series

รายการ
3

จำนวน

แบตเตอรี่

1

รายการ
5

1

AH-PN19/24

AH-PN19/24
2

ฝาครอบสายไฟ
AH-L10/13, AH-PN10*/13* series
AH-PP10*/13* series

2

จำนวน

รีโมทคอนโทรล

4

ที่ใสรีโมทคอนโทรล

1

6

1

คูมือการใชงานและการติดตั้ง
1
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ขอสังเกตสำหรับสถานที่ติดตั้ง
ตัวในบาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางลมออกเพื่อใหลมออกมาไดอยางสะดวกทั่วทั้งหอง
ทำชองสำหรับทอน้ำทิ้งเพื่อใหสะดวกตอการระบายน้ำทิ้ง
จัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งดานซายและดานขวา รวมทั้งดานบนของตวเครื่อง
แผนกรองอากาศควรถอดออกและใสเขาไดงาย
ควรวางทีวี เครื่องเสียง หางจากตัวเครื่องและรีโมทคอนโทรลประมาณ 1 เมตร
อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางเขาของลม
สัญญาณรีโมทอาจจะไมทำงานหากในหองมีอุปกรณอื่น ๆ ที่มีรีโมทเชนเดียวกัน หรือมีหลอดไฟที่มีความถี่สูง
เลือกที่ตั้งที่ไมมีผลกับการเกิดเสียงและการสั่นสะเทือน

ตัวนอกบาน

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ตั้งบนที่ตั้งที่แข็งแรง
ตั้งในบริเวณที่มีที่วางพอเหมาะ เพื่อสะดวกตอการหมุนเวียนของอากาศ
ไมควรใหตัวเครื่องโดนลมแรง ๆ หรือโดนน้ำฝนสาดโดยตรง
ควรระบายน้ำที่ออกจากตัวเครื่องไดอยางสะดวก หากจำเปนใหวางทอน้ำทิ้งลง ในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นไมควรติดตั้งทอน้ำทิ้งเพราะอาจทำให
น้ำแข็งตัวได
ควรวางทีวี เครื่องเสียง หางจากตัวเครื่องประมาณ 1 เมตร
หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกลกับสถานที่ที่มีไอน้ำมัน ลมทะเล (เชน หันหนาเขา) ไอรอน หรือกรดกำมะถัน เปนตน สถานที่ดังกลาวอาจเปนสาเหตุให
เครื่องปรับอากาศหยุดทำงานได
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีโคลนกระเด็น เชน ริมถนน
เลือกที่ตั้งซึ่งลมออกและเสียงที่เกิดขึ้นจะไมไปรบกวนผูอื่น
อยาใหมีสิ่งกีดขวางชองลมออก เพราะจะมีผลตอประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและทำใหเกิดเสียงดังรบกวน

แผนผังการติดตั้ง
มากกวา
50 มม.

มากกวา 50 มม.

มากกวา 50 มม.

มากกวา
50 มม.

มากกวา
50 มม.

มากกวา 70 มม.
มากกวา 50 มม.

มากกวา
50 มม.

มากกวา 70 มม.

มากกวา 50 มม.

ติดที่ใสรีโมทคอนโทรลเขากับผนังโดยใชสกรูสั้น

มากกวา
50 มม.

2 รีโมทคอนโทรล
4 ที่ใสรีโมทคอนโทรล

มากกวา 70 มม.

สกรูสั้น
เทปหุม
(ซื้อเพิ่มเติม)
มากกวา 50 มม.

มากกวา 50 มม.
มากกวา
200 มม.
มากกวา
100 มม.
มากกวา
200 มม.

AU-PP10

มากกวา
300 มม.

มากกวา
200 มม.

AU-L10/13
AU-PN10/13
AU-PP13

มากกวา
400 มม.

มากกวา
400 มม.

มากกวา
300 มม.

มากกวา
200 มม.

มากกวา
100 มม.

เทปหุม (ซื้อเพิ่มเติม)
มากกวา
300 มม.

มากกวา 300 มม.

มากกวา
1000 มม.

AU-PN24

มากกวา
1000 มม.

AU-PN19

ควรใหมีที่พื้นที่สำหรับติดตั้งใหมากที่สุดเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
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ทอน้ำยา
ความยาวสูงสุด
ของทอน้ำยา:A
10 ม.
15 ม.
15 ม.

รุน
9K-Btu/h
12K-Btu/h
18K 24K-Btu/h

ระยะตางความสูง
สูงสุด:B
5 ม.
7 ม.
10 ม.

ความยาวนอยที่สุด
ของทอน้ำยา

น้ำยาที่เติมเพิ่ม
(ความยาวทอมากกวา 7.5 ม.)
15 กรัม/ม.

1 ม.

10 กรัม/ม.

• ความยาวทอตามมาตรฐานคือ 7.5 เมตร
• ถาเครื่องนอกบานอยูสูงกวาเครื่องในบาน ควรจัดใหจุดดักน้ำอยูใกลกับชองน้ำเขาของสายน้ำ

A

จุดดักน้ำ

ใชทอน้ำยาตามที่แสดงไว ในตารางดานลางนี้
ขนาดทอ
ทอน้ำยา
1/4" (ø 6.35 มม.)
3/8" (ø 9.52 มม.)
9K-Btu/h
12K-Btu/h
1/2" (ø 12.7 มม.)
ทอกาซ
18K 24K-Btu/h
5/8" (ø 15.88 มม.)
• ฉนวนกันความรอนควรหุมปดทั้งทอกาซและทอน้ำยา

ความหนาของทอ

ฉนวนกันความรอน

0.8 มม.

ภาษาไทย

B
B

ความหนา : 6 มม. ขึ้นไป
วัสดุ: โฟมโพลีเอธิลีน

1.0 มม.

ขนาดในการติดตั้งเครื่องในบาน
หนวยของความยาว: มม.

860 (ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ)
ตัวเครื่องปรับอากาศ

175

J

30

I

125
E

E
D
I

292

J
D

A

45

F

108

115
F

AH-PP10*/13* series

รูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง

A

ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ: 920 (ขนาดของตัวโครงเครื่องปรับอากาศ: 856)

ตัวเครื่องปรับอากาศ

14
28
53

รูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง

450

185

(ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ)

AH-L10/13,
AH-PN10*/13* series

185

ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ

290

260

39

65

รูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง
(สำหรับการตอทอดานซาย)

ดานบนของ
ทอเชื่อมตอ

124

77

314

52

86

115

X 70
X 65

(ดานขวาและดานซาย)

รูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง
(สำหรับการตอทอดานขวา)

965 (ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ)
E

24

88

88

ตัวเครื่องปรับอากาศ

I

J

E

E
D

D

50

0

80
F

F

C

A
B

G

รูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง

0

50

H

313

J

I

80
A

(ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ)

AH-PN19/24

รูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง
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การประกอบแผนเหล็กและการเจาะรูที่ผนัง
การติดตั้งแผนเหล็ก

(1) ดู “ขนาดในการติดตัง้ เครื่องในบาน” กำหนดตำแหนง
ของรูสำหรับยึดผนังและทอน้ำยา
• รูสำหรับยึดทอที่แนะนำกำหนดไวบนวงกลมรอบรู (7 จุด)
• แผนเหล็กควรวางอยูในแนวนอน
(2) ยึดแผนเหล็กใหติดกับผนังดวยสกรูยาวแลวตรวจสอบ
ความแข็งแรง

การเจาะรูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้ง

1

แผนเหล็ก

2

1

สกรูยาว

2

AH-L10/13
AH-PN10*/13* series

(1) เจาะรูสำหรับทอน้ำยาและทอน้ำทิ้งดวยดอกสวาน
เจาะคอนกรีตขนาดเสนผานศูนยกลาง 70 มม.
หรือเลื่อยเจาะรู โดยเจาะใหลาดเอียงประมาณ 5 มม.
ไปดานนอก

แผนเหล็ก

ผนัง

ในบาน

1

แผนเหล็ก

2

สกรูยาว

สกรูยาว

AH-PN10*/13* series AH-PN19/24
นอกบาน
ตัดดวยเลื่อย
ฝาครอบ
5 มม.

(2) ติดตั้งทอพลาสติกและฝาครอบ

ทอพลาสติก (ลาดเอียงไปดานนอก)

การติดตั้งเครื่องในบาน
AH-L10/13
AH-PN10*/13* series

ทิศทางของทอ

สำหรับการจัดทอตามแนว 1, 2, 4 และ 5 ตองตัดพลาสติกออก
ตามแนวรอยประโดยไมใหมีขอบคมเหลืออยู
(เก็บชิ้นสวนของพลาสติกไวเพื่อนำกลับมาใช ในอนาคต)

5
1

4
2

การติดตั้งเครื่องในบาน

สำหรับการตอทอดานขวา
(1) นำทอน้ำยาและทอน้ำทิ้งสอดเขาไปในรูที่เจาะไวที่ผนัง
(2) แขวนตัวเครื่องเขากับแผนเหล็ก
(3) ดึงสายไฟเชื่อมตอเขาไปในตัวเครื่อง
(4) กดตัวเครื่องแลวเกี่ยวตัวล็อกดานลางใหเขากับแผนเหล็ก
(5) ดึงที่ดานลางของตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบวายึดแนนกับแผนเหล็ก
สำหรับการตอทอดานซาย
(1) เปลี่ยนทิศทางของทอน้ำทิ้งและฝาครอบทอน้ำทิ้งไปอีกดาน
ดูที่ “การเปลี่ยนทอน้ำทิ้ง”
(2) ตอทอน้ำยาและพันรอบฉนวนขอตอทอดวยเทปใหแนนเพื่อไมใหหนาเกินไป
(3) พันทอน้ำยารวมกับสายไฟดวยเทป
(4) จัดแนวทอและสายไฟที่ดานหลังของตัวเครื่อง
แลวติดตัวล็อกทอ (เฉพาะรุน AH-PN19/24)
(5) เดินทอน้ำยา สายไฟ และทอน้ำทิ้งเขาไปในรูที่เจาะไวที่ผนัง
(6) แขวนตัวเครื่องเขากับแผนเหล็ก
(7) กดตัวเครื่องใหเขากับแผนเหล็ก
(8) ดึงที่ดานลางของตัวเครื่องเพื่อตรวจสอบวายึดแนนกับแผนเหล็ก
หมายเหตุ:
• งอทอดวยความระมัดระวังเพื่อไมใหทอแตกหัก
• วางทอน้ำทิ้งไวดานลางของทอน้ำยา

3

แผน

แผน

ตัดแผนตามรอยประ

แผน
แผนเหล็ก
พันเทป

ตัวล็อก

แผนเหล็ก

ทอน้ำทิ้ง
ฝาครอบทอน้ำทิ้ง
พันเทป
ฉนวน
ทอน้ำยา
พันเทป

ทอน้ำทิ้ง
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AH-PP10*/13* series
AH-PN19/24

ทิศทางของทอ

แผนเหล็ก
พันเทป

ตัวล็อก

สำหรับการจัดทอตามแนว 1, 2, 4 และ 5 ตองตัดพลาสติกออก
ตามแนวรอยประโดยไมใหมีขอบคมเหลืออยู
(เก็บชิ้นสวนของพลาสติกไวเพื่อนำกลับมาใช ในอนาคต)

แผน

แผนเหล็ก

1

2

3

แผน

แผน

5
4

แผน
ตัดแผนตามรอยประ

ภาษาไทย

การเปลี่ยนทอน้ำทิ้ง
ทอน้ำทิ้ง

(1) คลายสกรูแลวดึงออกจากทอน้ำทิ้ง
สกรู

ทอน้ำทิ้ง

ฝาครอบทอน้ำทิ้ง
พันเทป

(2) ดึงฝาครอบทอน้ำทิ้งออก

ฉนวน

ฝาครอบทอน้ำทิ้ง

ทอน้ำยา
พันเทป

ทอน้ำทิ้ง
ตัวล็อกทอ

(เฉพาะรุน AH-PN19/24)

(3) ตอทอน้ำทิ้งเขาไปใหมทางดานขวาแลวปดฝาครอบทอน้ำทิ้ง
ทางดานซาย
• สอดทอน้ำทิ้งเขาไปใหสุดจนกวาทอจะไมขยับ จึงขันสกรู
ที่คลายออกในขั้นตอนที่ (1)
• สอดประแจหกเหลี่ยม (เสนทแยงมุม 4 มม.
เขาไปในฝาครอบทอน้ำทิ้ง แลวกดฝาใหแนน
สกรู

ประแจหกเหลี่ยม

ทอน้ำทิ้ง

ฝาครอบทอน้ำทิ้ง

คำเตือน:
หลังจากติดตั้งเขาไปใหม ตองสอดทั้งทอน้ำทิ้งและฝาครอบ
ทอน้ำทิ้งเขาไปใหแนน

การตอสายไฟเขากับเครื่องในบาน
ใชสายทองแดง (หนาตัด: 2.0 มม.2 ) เฉพาะรุน 9,000-12,000-18,000 BTU
ใชสายไฟออนหุมพอลีคลอโรพรีน (รหัสขอกำหนด 60245 IEC 57)
หุมสายทองแดง (หนาตัด: 2.5 มม.2 ) เฉพาะรุน 24,000 BTU
สายไฟเชื่อมตอ
รุน 9K/12K-Btu/h
(AH-L10/13, AH-PN10*/13* series, AH-PP10*/13* series)
50
40
8

รุน 18K-Btu/h
(AH-PN19)

90
80

90
80

หนวยของความยาว: มม.

8

รุน 24K-Btu/h
(AH-PN24)
8

8
8

8

สายดิน

สายดิน

สายดิน
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AH-L10/13
AH-PN10*/13* series

(1) ตอสายไฟของเครื่องในบาน
(2) เปดหนากากของตัวเครื่องขึ้น
(3) ตอสายไฟ
(4) ยึดสายไฟเขากับฝาปดและสกรูสั้น
(5) ปดหนากากลง

สายดิน
ฝาครอบสายไฟ

5

สายไฟจากแหลง
จายไฟ

สายไฟตอกับ
ตัวนอกบาน

สกรูสั้น

AH-PP10*/13* series

N

5

ฝาครอบสายไฟ

AH-PN19/24

สายดิน
สายไฟเชื่อมตอ

สกรูสั้น

AH-PN24

AH-PN19
N

1

N

OUTDOOR UNIT

N

L
L

N

1

L

POWER SUPPLY

1

N

L

1

สายดิน

สายดิน
ตัวยึดสายไฟ
5 ฝาครอบสายไฟ
สกรูสั้น

L

OUTDOOR UNIT

POWER SUPPLY

N

1

ตัวยึดสายไฟ

ตอไปดานนอก สายไฟเครื่อง
ปรับอากาศ

ตอไปดานนอก สายไฟเครื่อง
ปรับอากาศ

คำเตือน:
• ระวังอยาตอสายไฟสลับตำแหนงกัน การตอสายไฟไมถูกตองอาจทำใหวงจรควบคุมภายในเสียหายได
• สัญลักษณของ Terminal board ของเครื่องในบานและเครื่องนอกบานตองเหมือนกัน

การตอทอน้ำทิ้ง
การตอทอน้ำทิ้ง

(1) ตอทอน้ำทิ้ง
(2) พันเทปตรงสวนที่เชื่อมตอ
ø16 มม.

หมายเหตุ:
• วางทอน้ำทิ้งลาดเอียงลงเพื่อใหสะดวกตอการระบายน้ำ
• ระวังอยาตอทอน้ำทิ้งในแนวเอียงขึ้น โคงงอ หรือใหปลายทอจมในน้ำ
ดังแสดงในรูปดานลาง
• พันทอน้ำทิ้งดวยฉนวนถามีการตอทอน้ำทิ้งไวภายในหอง
ไมมจี ดุ ดักน้ำ

ทอน้ำทิ้ง (ซื้อเพิ่มเติม)

การตรวจสอบการระบายน้ำ

(1) เปดหนากากของตัวเครื่องขึ้น
(2) ถอดแผนกรองอากาศ
(3) รินน้ำเขาไปในถาดรองน้ำ
(4) ตรวจสอบการระบายน้ำใหระบายไดสะดวก

ไมโคงงอ

ไมเอียงขึ้น

ไมมีจุดดักน้ำ
ไมจมในน้ำ
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การติดตั้งเครื่องนอกบาน
A

B
299
299
379
361

B

หนวยของความยาว: มม.

AH-PN10* series
AH-PN13* series
AH-L10
AH-L13

AH-PP10
AH-PP13

AH-PN19
AH-PN24

AU-PP10

223
292
860

240
290
920

250
313
965

265
495
598

กวาง
สูง
ยาว

AU-PN10
AU-PN13
AU-L10
AU-L13
AU-PP13
250
540
730

AU-PN19

AU-PN24

330
710
850

357
800
940

ภาษาไทย

ขันสลักเกลียวเขากับเครื่องนอกบานใหแนน ดังรูปภาพ
ระยะหางของขาตั้งตัวเครื่องปรับอากาศ
รุน
A
AU-PP10
407
AU-L10/13, AU-PN10/13, AU-PP13
515
AU-PN19
557
AU-PN24
590
ขนาดตัวเครื่องปรับอากาศ

การตอทอน้ำยา
การบานปลายทอ

การตอทอน้ำยา

(1) การตัดดวยคัตเตอรตัดทอตัดแนวตรง
(2) การลบขอบขรุขระออก

ตอทอที่เครื่องในบานกอน จากนั้นจึงตอที่เครื่องนอกบาน
(1) ขัน flare nut ดวยมือประมาณ 3-4 รอบ ใหแนน
(2) ใชประแจปากตายและประแจวัดแรงบิดขัน flare nut ใหแนน
• หามขันทอแนนเกินไป เพราะอาจทำใหทอเสียรูป
หรือแตกหักได

90°

ระวังอยาตัดเขาไปในทอน้ำยา

(3) การตอ flare nut
(4) การบานปลายทอ

Flare nut

ระยะในการบานปลายทอ (A)

เครื่องมือ

A

เครื่องมือสำหรับน้ำยา R22

0.5 - 1.0 มม.

(5) การตรวจสอบ

เพื่อใหการทำบานปลายทอเปนวงกลม
Flare nut ไมหายไป

A

ประแจวัดแรงบิด

ประแจปากตาย

แรงบิดในการขัน flare nut
ขนาดทอ

แรงบิด

ทอน้ำยา

1/4"

ทอกาซ

3/8"

9K-Btu/h

38 ± 4 N·m (3.8 ± 0.4 kgf·m)

1/2"

12K-Btu/h

55 ± 5 N·m (5.5 ± 0.5 kgf·m)

5/8"

18K 24K-Btu/h

70 ± 7 N·m (7.0 ± 0.7 kgf·m)

16 ± 2 N·m (1.6 ± 0.2 kgf·m)
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การตอทอน้ำยาระหวางชุดในบานและชุดนอกบาน (เฉพาะรุน 24000 BTU)
สามารถตอทอจากชุดนอกบานได 4 ทิศทางตามความเหมาะสมของการติดตั้ง

1. ถอดสกรู 3 ตัวออก ตามรูป ถอดฝาครอบดานหนาออกโดยเลื่อนลงดานลาง แลวดึงออก
สกรู
ฝาครอบชุดทอ
2. ถอดชองของฝาครอบชุดทอออก โดยกระแทกแผนเหล็กออกใหเปนรูตามทิศทางทอน้ำยาที่ตองการ ตัดเหล็กที่แหลมคมออกเพื่อปองกัน
ทอน้ำยาเสียหาย ควรพันเทปหรือพลาสติกเพื่อปองกันความคมของเหล็ก
หักเหล็กออกตามดานที่ตองการ

หักเหล็กออกตามดานที่ตองการ

3. ถอดฝาครอบชุดทอออกดานหลังออก

ฝาครอบชุดทอดานหนา

ฝาครอบชุดทอดานขาง

4. ตอทอน้ำยาจากชุดนอกบาน โดยขันนอตของทอน้ำยาดวยมือประมาณ 3-4 รอบหลังจากนั้นใหขันใหแนนดวยประแจ
ระวังไมใหทอน้ำยาสัมผัสกับตอภายในของชุดนอกบาน และควรพันฉนวนที่ทอน้ำยาดวย
5. ประกอบฝาครอบชุดทอเขาที่เดิม โดยตัดเหล็กสวนที่เหลือออกกอนประกอบเขาที่เดิม

รอยตัด

รอยตัด

รอยตัด

6. ปดชองวางระหวางทอน้ำยาและรูของฝาครอบชุดทอใหหมด เพื่อปองกันหนู แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเขาไปในตัวเครื่อง
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การดูดอากาศออกจากระบบน้ำยา

ภาษาไทย

(1) ถอดฝาปดของ 2-way valve และ 3-way valve ออก
(2) ถอดฝาปดของ service port ดาน 3-way valve ออก
(3) ตอสายเกจวัดความดันอากาศเขากับ service port และเครื่องดูดอากาศจะตองแนใจวาปลายสายเกจความดันตอกับเข็มของ service port
(4) เปดวาลวของเกจความดันต่ำ (Lo) และเปดเครื่องดูดอากาศประมาณ 10-15 นาที ใหแนใจวาเกจความดันอานได -0.1 MPa(-76 cmHg)
(5) ปดเกจความดัน
(6) ปดเครื่องดูดอากาศทิ้งไว 1-2 นาที ใหแนใจวาเข็มของเกจวัดความดันจะไมกลับไปยังตำแหนงเดิม
(7) เปด 2-way valve โดยใชประแจหกเหลี่ยมขันหมุนทวนเข็มนาฬิกา 90° ปดวาลวไว 5 วินาที แลวตรวจสอบวากาซรั่วหรือไม*
(8) ถอดสายตอของเกจวัดความดันออกจาก service port
(9) เปด 2-way valve โดยใชประแจหกเหลี่ยมโดยเปดใหสุด
(10) เปด 3-way valve โดยใชประแจหกเหลี่ยมโดยเปดใหสุด
(11) ขันฝาปด service port และฝาปดวาลวใหแนนดวยประแจวัดแรงบิดตามแรงบิดที่กำหนดไว
* ตรวจสอบการตอทอเพื่อหาการรั่วซึมของน้ำยาโดยใชเครื่องตรวจหรือใชน้ำสบู
แมนิโฟลดเกจ

เกจวัดความดัน

2-way valve

Lo

Hi

3-way valve
ฝาปดวาลว
Service port
ฝาปด Service port

เครื่องดูดอากาศ
ปด

แรงบิดในการขันฝาปดวาลว
ขนาดทอ
ทอน้ำยา
ทอกาซ

เปด

แรงบิด
24±3N · m (2.4±0.3 kgf · m)

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

ประแจหกเหลี่ยม
(เสนทแยงมุม 4 มม.)

9K-Btu/h
12K-Btu/h
18K 24K-Btu/h

31±3 N · m (3.1±0.3 kgf · m)
31±3 N · m (3.1±0.3 kgf · m)
31±3 N · m (3.1±0.3 kgf · m)

รุนเครื่องปรับอากาศ
AH/AU-L10, 13
AH/AU-PP10, 13
AH/AU-PN10, 13, 19, 24
AH/AU-L10, PN10, PP10
AH/AU-L13, PN13, PN19, PP13
AH/AU-PN24

ขนาดแรงบิดในการขันฝาปด Service port
แรงบิด
11±1 N · m (1.1±0.1 kgf · m)
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การตอสายไฟที่เครื่องนอกบาน
แบบ 9K 12K-Btu/h
(1) ตอสายไฟของเครื่องนอกบาน
(2) ถอดฝาครอบชุดควบคุมออก
(3) ตอสายไฟ
(4) ประกอบฝาครอบชุดควบคุมเขาที่เดิม
(5) ตรวจสอบความถูกตองของการตอสายไฟใหเรียบรอยอีกครั้งหนึ่ง

สายไฟเชื่อมตอ แบบ 9K 12K 18K-Btu/h
50
40

หนวยของความยาว: มม.

8
8

สายดิน
ฝาครอบชุดควบคุม

AU-PP10

แผงขั้วสายไฟ
N

ฝาครอบ
Terminal

1

สายดิน

AU-L10/13
AU-PN10/13
AU-PP13

ตัวยึดสายไฟ

สายไฟเชื่อมตอ
ฝาครอบชุดควบคุม

แบบ 18K-Btu/h
(1) ตอสายไฟของเครื่องนอกบาน
(2) ถอดฝาครอบชุดควบคุมและฝาครอบ termimal ออก
(3) ถอดตัวยึดสายไฟออกแลวตอสายไฟ
(4) ยึดปลอกสายไฟดวยตัวยึดสายไฟและสกรู
(5) ตรวจสอบความถูกตองของการตอสายไฟใหเรียบรอยอีกครั้งหนึ่ง
(6) ประกอบฝาครอบ terminal และฝาครอบชุดควบคุมเขาที่เดิม

ฝาครอบ Terminal
ตัวยึดสายไฟ

AU-PN19
แบบ 24K-Btu/h
(1) ถอดรูสําหรับตอสายไฟออก โดยกระแทกที่แผนเหล็กของถอดฝาชุดครอบทอออก
(2) ตอสายไฟเขากับชุดควบคุมโดยตอใหตรงกับที่ตอกับชุดภายในบาน
(3) ยึดสายไฟใหแนนดวยตัวยึดสายไฟ
(4) ตรวจสอบความถูกตองของการตอสายไฟใหเรียบรอยอีกครั้งหนึ่ง
(5) ปดชองวางระหวางสายไฟและรูของแผนใหหมดเพื่อปองกันสิง่ แปลกปลอมเขาไปในตัวเครื่อง
(6) ประกอบฝาปดเขาที่เดิม
รูสำหรับตอสายไฟ

รูสำหรับตอสายไฟ

8 มม.

45 มม.

แบบ 24 -Btu/h
. ,



AU-PN24
คำเตือน:
• ใสสายไฟที่ Terminal board ใหสุดและขันสกรูใหแนน เพื่อปองกัน ความรอนสูงหรือไฟไหม หรือการทำงานผิดปกติของตัวเครื่อง
• สัญลักษณของ Terminal board ของเครื่องในบานและเครื่องนอกบานตองเหมือนกัน
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สายไฟ
เตรียมสายไฟตามรายละเอียดดานลาง
แบบ 9K-Btu/h
แหลงจายไฟ
Breaker

แบบ 12K-Btu/h

แบบ 18K-Btu/h

แบบ 24K-Btu/h

220 โวลต – 240 โวลต, 1 เฟส
10 แอมแปร

15 แอมแปร

20 แอมแปร

25 แอมแปร

สายไฟเครื่องปรับอากาศ

สีน้ำเงิน
สีน้ำตาล
สีเขียว/แถบสีเหลือง

ภาษาไทย

• ติดตั้งสวิตชตัดไฟ ซึ่งมีหนาสัมผัสหางกันอยางนอย 3 มม. เขากับสายไฟ
แรงดันไฟฟา
สายกลาง
สายไฟ
สายดิน

ทดสอบการทำงาน
(1) เริ่มการทำงานโดยใชรีโมทคอนโทรล
(2) กดปุม AUX บนตัวเครื่องคางไว 5 วินาทีหรือนานกวานั้น
จะมีเสียงบี๊บและไฟแสดงการทำงานจะกะพริบ
และเริ่มการทำงานในหมวดทำความเย็น
(3) เมื่อแนใจวาเครื่องทำงานอยางถูกตอง
ใหกดปุม AUX อีกครั้งหนึ่ง เครื่องจะหยุดการทำงาน

AH-L10/13,
AH-PN10*/13* series

AH-PP10*/13* series
AUX
AUX

AH-PN19/24

AUX

รายการที่ตองตรวจสอบ
ใชแรงดันไฟฟาของแหลงจายไฟตามที่กำหนดไวหรือไม?
ตอสายไฟเขากับ terminal board แนนหรือไม?
ตอสายดินถูกตองหรือไม?
ระบายน้ำไดเหมาะสมหรือไม?
เครื่องในบานเกี่ยวเขากับแผนเหล็กแนนหนาหรือไม?
มีกาซรั่วจากการตอทอน้ำยาหรือไม?
สิ่งที่ควรแจงใหลูกคาทราบ
• อธิบายใหลูกคาทราบถึงวิธีการใชงานและการซอมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยอางอิงจากคูมือการใชงาน
• แจงใหลูกคาอานคูมือการใชงานใหละเอียด
• เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ควรมอบคูมือการติดตั้งคืนใหแกลูกคา
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การถอดตัวเครื่องในบานออกจากแผนเหล็ก
กดที่เครื่องหมาย “ ” ที่ดานลางของตัวเครื่อง และดึงดานลางของ
ตัวเครื่องเขาหาตัว เมื่อตัวเครื่องหลุดออกจากล็อกของแผนเหล็กแลว
ใหจับตัวเครื่องแลวยกขึ้น
เครื่องหมาย “ ”

การปดระบบ
ปดระบบเมื่อมีการเคลื่อนยายเพื่อติดตั้งใหม ทิ้ง หรือซอมแซม เปนตน การปดระบบคือการเก็บน้ำยาทำความเย็นไวที่เครื่องนอกบาน

ขั้นตอนการใชแมนิโฟลดเกจ (ขั้นตอนที่แนะนำ)
(1) ตอสายแมนิโฟลดเกจกับ service port ของ 3-way valve
2-way valve
(2) เปดเครื่องปรับอากาศใหทำงานในหมวดทดสอบทำความเย็น
(3) หลังจากเครื่องทำงานประมาณ 5-10 นาที ใหปด 2-way valve
(4) ปด 3-way valve เมื่อเกจวัดความดันอานคาไดประมาณ 0 MPa(0 cmHg)
3-way valve
(5) หยุดการทดสอบการทำงาน
(6) ถอดสายตอของเกจวัดความดันออกจาก service port
(7) ถอดทอน้ำยาทำความเย็นออก

แมนิโฟลดเกจ
เกจวัดความดัน

Lo

Hi

Service port

ขั้นตอนที่ ไมตองใชแมนิโฟลดเกจ

(1) เปดเครื่องปรับอากาศใหทำงานในหมวดทดสอบทำความเย็น (ดูที่ 10 ทดสอบการทำงาน)
(2) หลังจากเครื่องทำงานประมาณ 5-10 นาที ใหปด 2-way valve ใหสนิทโดยใชประแจหกเหลี่ยมหมุน
(3) หลังจากผานไป 2-3 นาที ใหรีบปด 3-way valve ใหสนิท
(4) หยุดการทดสอบการทำงาน
(5) ถอดทอน้ำยาทำความเย็นออก
คำเตือน:
• ปดคอมเพรสเซอรกอนถอดทอน้ำยา หากไมปด จะเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดหรือบาดเจ็บได
• หามปดระบบถาน้ำยาทำความเย็นรั่ว หรือไมมีน้ำยาทำความเย็นในวงจร หากปดหรือไมมีน้ำยาในระบบ จะเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิด
หรือบาดเจ็บได
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