
 

 

เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที ่

คู่มือการใช้งาน 

 

 

 

 

ขอขอบคุณท่ีเลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณภาพของเรา โปรดอ่านคู่มือผูใ้ชน้ี้อยา่งละเอียดก่อนใช ้ 

ค าถามใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการระดบัมืออาชีพเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

 



ข้อควรระวงัที่ส าคัญ 

● เด็กอายตุั้งแต่ 8 ปีข้ึนไปสามารถใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าน้ีได ้บุคคลท่ีมีความสามารถทางร่างกายประสาทสมัผสัหรือ

จิตใจไม่สมบูรณ์หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ควรไดรั้บค าแนะน าในการใชง้านอยา่งปลอดภยัก่อนเร่ิม

ใชง้าน 

● หา้มเด็กเล่นกบัเคร่ืองน้ี 

● หา้มเด็กท าความสะอาดและบ ารุงรักษาผูใ้ชโ้ดยไม่มีผูดู้แล 

● ถอดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟระหวา่งการซ่อมบ ารุงและเม่ือมีการเปล่ียนช้ินส่วน 

● ตอ้งติดตั้งเคร่ืองใชต้ามขอ้บงัคบัการเดินสายไฟของประเทศ 

● ค าเตือน: ก่อนเขา้ถึงเทอร์มินลัตอ้งตดัการเช่ือมต่อวงจรจ่ายทั้งหมด 

● หากสายไฟช ารุดตอ้งเปล่ียนโดยตวัแทนผูผ้ลิตหรือผูเ้ช่ียวชาญเพื่อหลีกเล่ียงอนัตราย 

● ถอดแหล่งจ่ายไฟก่อนท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

● หา้มติดตั้งเคร่ืองในร้านซกัแหง้ 

● โปรดทราบ: ตรวจสอบแผน่ป้ายส าหรับประเภทของสารท าความเยน็ท่ีใชใ้นเคร่ืองของคุณ 

● ขอ้มูลเฉพาะเก่ียวกบัเคร่ืองใชท่ี้มีก๊าซท าความเยน็ 

R410A, R134a, R290 เป็นสารท าความเยน็ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานระบบนิเวศของยโุรป อยา่งไรก็ตามขอแนะ 

น าวา่อยา่เจาะวงจรระบายความร้อนของเคร่ือง เม่ือหมดอายกุารใชง้านแลว้ใหส่้งเคร่ืองไปยงัศูนยร์วบรวม 

ขยะพิเศษเพ่ือน าไปก าจดั 

● ภายในตวัเคร่ืองประกอบดว้ยก๊าซเรือนกระจก 

● ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม: หน่วยน้ีประกอบดว้ยก๊าซเรือนกระจกท่ีมีฟลูออรีนซ่ึงอยูภ่ายใตพิ้ธีสารเกียวโต 

● การบ ารุงรักษาและการก าจดัตอ้งด าเนินการโดยบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัสารท าความเยน็ไดท่ี้ฝาหลงั) 

   GWP(Global Warming Potential):  R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3. 



● อยา่ใชเ้คร่ืองน้ีเพ่ือฟังกช์ัน่อ่ืนนอกเหนือจากท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือการใชง้านน้ี 

● หากสายไฟสึกหรอหรือเสียหายควรเปล่ียนสายโดยช่างผูช้  านาญการโดยใชอ้ะไหล่แทเ้ท่านั้น 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เสียบปลัก๊เขา้กบัเตา้เสียบอยา่งแน่นหนาและสมบูรณ์ อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟ

ไหมไ้ด ้

● อยา่เสียบปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอ่ืนเขา้กบัเตา้เสียบเดียวกนัเพราะอาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได ้

● หา้มถอดประกอบหรือดดัแปลงเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหรือสายไฟเพราะอาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหมไ้ด ้

บริการอ่ืน ๆ ทั้งหมดควรส่งถึงช่างผูช้  านาญการ 

● อยา่วางสายไฟหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใกลก้บัเคร่ืองท าความร้อนหมอ้น ้ าหรือแหล่งความร้อนอ่ืน ๆ อาจท าใหเ้กิด

ไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหมไ้ด ้

● เคร่ืองน้ีมาพร้อมกบัสายไฟท่ีมีสายดินเช่ือมต่อกบัหมุดสายดินหรือสายดิน ตอ้งเสียบปลัก๊เขา้กบัเตา้รับท่ีติดตั้ง

และต่อสายดินอยา่งเหมาะสมหา้มตดัหรือถอดหมุดสายดินหรือแถบกราวดอ์อกจากปลัก๊น้ีไม่วา่ในกรณีใด ๆ 

● ควรใชห้รือจดัเก็บหน่วยในลกัษณะท่ีป้องกนัความช้ืนเช่น การควบแน่นน ้ ากระเซ็น ฯลฯ ถอดปลัก๊ทนัทีหาก

เกิดเหตุการณ์น้ี 

● เคล่ือนยา้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของคุณในแนวตั้งเสมอและวางบนพ้ืนผิวท่ีมัน่คงและไดร้ะดบัระหวา่งการใชง้าน 

หากขนยา้ยเคร่ืองวางตะแคงควรลุกข้ึนยนืและถอดปลัก๊ท้ิงไวเ้ป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

● ใชส้วติชท่ี์แผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลเพ่ือปิดเคร่ืองทุกคร้ังและอยา่เร่ิมหรือหยดุการท างานโดยการเสียบ

ปลัก๊หรือถอดปลัก๊ไฟ อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได ้

● อยา่สมัผสัปุ่มบนแผงควบคุมดว้ยน้ิวท่ีเปียกและช้ืน 

● อยา่ใชส้ารเคมีอนัตรายในการท าความสะอาดหรือสมัผสักบัเคร่ือง เพ่ือป้องกนัพ้ืนผิวเสียหายใหใ้ชผ้า้นุ่ม ๆ 

เพ่ือท าความสะอาดเคร่ืองเท่านั้น อยา่ใชแ้วก็ซ์ทินเนอร์หรือผงซกัฟอกแรง ๆ อยา่ใชเ้คร่ืองในบริเวณท่ีมีสาร

หรือไอท่ีติดไฟไดเ้ช่นแอลกอฮอลย์าฆ่าแมลงน ้ ามนัเบนซินเป็นตน้ 

● เด็กเลก็ควรไดรั้บการดูแลเพ่ือใหแ้น่ใจวา่พวกเขาไม่ไดเ้ล่นใชง้านหรือปีนข้ึนไปบนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 



● หากเคร่ืองส่งเสียงผดิปกติหรือมีควนัหรือกล่ินผิดปกติใหถ้อดปลัก๊ทนัที 

● อยา่ท าความสะอาดเคร่ืองดว้ยน ้ า น ้ าสามารถเขา้ไปในตวัเคร่ืองและท าใหฉ้นวนเสียหายท าใหเ้กิดอนัตรายจาก

ไฟฟ้าช็อตได ้หากน ้ าเขา้เคร่ืองใหถ้อดปลัก๊ทนัทีและติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ 

● ใชค้นสองคนข้ึนไปเพ่ือยกและติดตั้งเคร่ือง 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดน้ าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากบรรจุภณัฑก่์อนใชง้าน 

● เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลีกเล่ียงการสมัผสักบัช้ินส่วนโลหะของเคร่ืองเม่ือถอดหรือติดตั้งตวั

กรองใหม่ อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อการบาดเจบ็ได ้

● อยา่ปิดกั้นช่องอากาศหรือทางออกของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การไหลของอากาศท่ีลดลงจะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการ

ท างานต ่าและอาจท าใหเ้คร่ืองเสียหายได ้

● จบับริเวณหวัปลัก๊ทุกคร้ังเม่ือเสียบหรือถอดปลัก๊เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อยา่ถอดปลัก๊โดยดึงท่ีสาย อาจส่งผลใหเ้กิด

ไฟฟ้าช็อตและความเสียหายได ้

● ติดตั้งเคร่ืองใชบ้นพ้ืนระดบัท่ีมัน่คงและรองรับน ้ าหนกัไดถึ้ง 110 ปอนด ์(50 กก.) การติดตั้งบนพ้ืนท่ีอ่อนแอ

หรือไม่มีระดบัอาจท าใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและการบาดเจบ็ได ้

● ปิดประตูและหนา้ต่างทั้งหมดในหอ้งเพ่ือการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

GWP(Global Warming Potential):  R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3. 

 

ส าคัญ – วิธีการต่อสายดิน 

  ผลิตภัณฑน์ี้มาจากโรงงานที่มีสายไฟที่มีปลั๊กแบบกราวด์สามขา ต้องเสียบเข้ากบัเต้ารับชนิดสายดนิ 

ที่ผลิตตามประมวลกฎหมายไฟฟ้าแห่งชาตแิละรหัสและข้อก าหนดท้องถิน่ที่เกี่ยวข้อง หากวงจรไม่มีเต้ารับ 

ชนิดต่อสายดิน ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบและมีหน้าท่ีในการแลกเปลีย่นเต้ารับที่มีอยู่ตามประมวลกฎหมาย 

ไฟฟ้าแห่งชาติและรหัสและขอ้ก าหนดท้องถิน่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรตดัหรือถอดง่ามกราวด์ท่ีสามไม่ว่าในกรณี 

ใด ๆ ห้ามใช้สายไฟปลั๊กหรอืเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อมรี่องรอยความเสียหาย อย่าใช้เครื่องของคุณกับสายไฟต่อเว้น 



แต่จะได้รับการตรวจสอบและทดสอบโดยผู้จ าหน่ายไฟฟ้าท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม การเชื่อมต่อปลั๊กสายดิน 

ที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าช็อตและ / หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ตรวจสอบกบัตัวแทนบรกิารที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมหากมขี้อสงสัยว่าเครื่องมีการต่อสายดินอย่างเหมาะสม 

 

การเช่ือมต่อไฟฟ้า 

ก่อนเสียบเคร่ืองเขา้กบัเตา้รับหลกัใหต้รวจสอบวา่: 

● แหล่งจ่ายไฟหลกัสอดคลอ้งกบัค่าท่ีระบุบนป้ายพิกดับนดา้นหลงัของเคร่ือง 

● ปลัก๊ไฟและวงจรไฟฟ้าเพียงพอส าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

● เตา้รับหลกัตรงกบัปลัก๊ หากไม่เป็นเช่นนั้นใหเ้ปล่ียนปลัก๊ใหม่. 

● เตา้รับไฟมีการต่อลงดินอยา่งเพียงพอ การไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าดา้นความปลอดภยัท่ีส าคญัเหล่าน้ีท าให้

ผูผ้ลิตตอ้งรับผดิทั้งหมด 

 

  ขอ้มูลส าคญัส าหรับการท้ิงผลิตภณัฑอ์ยา่งถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด EC 2012/19 / EU 

เม่ือส้ินสุดอายกุารใชง้านผลิตภณัฑจ์ะตอ้งไม่ถูกก าจดัเป็นขยะในเมือง 

จะตอ้งน าไปยงัศูนยร์วบรวมของเสียท่ีมีอ านาจพิเศษในทอ้งถ่ินหรือ

ตวัแทนจ าหน่ายท่ีใหบ้ริการน้ี การท้ิงเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแยกต่างหาก

เพ่ือหลีกเล่ียงผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนั

เน่ืองมาจากการก าจดัท่ีไม่เหมาะสมและช่วยใหส้ามารถกูคื้นวสัดุท่ีเป็น

ส่วนประกอบเพ่ือใหป้ระหยดัพลงังานและทรัพยากรไดม้าก เพ่ือเป็นการ

เตือนความจ าถึงความจ าเป็นในการท้ิงเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนแยกจากกนัผลิตภณัฑจ์ะมีถงัขยะมี

เคร่ืองหมายกากบาท 



ค าอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ตะขออาจไม่มีมาให ้(ตอ้งซ้ือแยกต่างหาก) ติดตั้งตะขอในรูจากนั้นจึงจะเก็บสายเคเบิลได ้

  

 

 

 

1. แผงควบคุม 

2. บานพบัดา้นนอก 

3. หนา้จอแสดงผล 

4. ท่ีจบั (2ดา้น) 

5. ลอ้เล่ือน 

6. ช่องระบายอากาศ 

7. ท่ีวางรีโมทควบคุม 

 

8. สายไฟ 

9. ช่องระบายอากาศ 

10. ช่องระบายน ้ า (ดา้นล่าง) 

11. ท่อระบายน ้ าคอนเดนเซอร์ 

12. ตวัยดึปลัก๊ 

13. ช่องลมร้อน 



อุปกรณ์เสริม 

รูปอะไหล่ ช่ืออะไหล่ จ านวน 

 

ฝาครอบท่อระบายอากาศ 

ท่อระบายอากาศ 

ปลายท่อระบายอากาศ 

1 ชุด 

(ส าหรับตวัเลือก A) 

 ชุดต่อบานเล่ือนหนา้ต่าง 1 ชุด 

 ตวัเล่ือนหนา้ต่างไม่มีรู 
1 ชุด 

(อาจไม่มี) 

 รีโมทควบคุม 1 ชุด 

 ท่อระบายน ้ า 
1 ชุด 

(อาจไม่มี) 

 

หมายเหตุ: ภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายเท่านั้น  

สินคา้จริงของคุณอาจแตกต่างกนัเลก็นอ้ย 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดน้ าอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากบรรจุภณัฑก่์อนใชง้าน 

 

ค าแนะน าในการติดตั้ง 

การระบายอากาศร้อน 

ในโหมด Cool ตอ้งวางเคร่ืองไวใ้กลก้บัหนา้ต่างหรือเปิดเพ่ือให ้สามารถระบายอากาศร้อนออกไปขา้งนอกได ้

ควรบนพ้ืนเรียบและตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีขั้นต ่า ระยะห่าง 18 น้ิว (45 ซม.) รอบตวัเคร่ืองและอยูใ่นบริเวณ 

ใกลเ้คียงกบัเตา้รับไฟฟ้าวงจรเด่ียว 



1 .ขยายท่อดา้นใดดา้นหน่ึง (รูปท่ี 1) แลว้ขนัทางเขา้ของท่อ (รูปท่ี 2)    

2 .ขยายอีกดา้นของท่อและขนัเขา้กบัเตา้รับของท่อ (รูปท่ี 3) 

3 .ติดตั้งท่อทางเขา้กบัตวัเคร่ือง (รูปท่ี 4) 

4 .ติดเตา้รับท่อเขา้กบัชุดตวัเล่ือนหนา้ต่างและบานเล่ือน (รูปท่ี 5 และ 6) 

 

 

 ชุดตวัเล่ือนหนา้ต่างของคุณไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือใหเ้หมาะกบัการใชง้านหนา้ต่างแนวตั้งและแนว 

นอนมาตรฐานส่วนใหญ่อยา่งไรก็ตามคุณอาจจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนขั้นตอนการติดตั้งส าหรับหนา้ต่าง 

บางประเภท ชุดเล่ือนหนา้ต่างสามารถยดึไดด้ว้ยสกรู 

หมายเหตุ: หากช่องเปิดหนา้ต่างนอ้ยกวา่ความยาวต ่าสุดของชุดตวัเล่ือนหนา้ต่าง ใหต้ดัส่วนทา้ยโดยไม่ตอ้ง 

ถือใหส้ั้นพอท่ีจะพอดีกบัช่องเปิดหนา้ต่าง อยา่ตดัรูในชุดตวัเล่ือนหนา้ต่างออก 

 

 

 

 



การติดตั้งตัวต่อหน้าต่างและบานเลื่อน 

1:เตรียมอุปกรณ์ 

A) ชุดตวัต่อ 

B) แผงแบบมีรู 

C) แผงแบบไม่มีรู 

D) สกรูส าหรับยดึเขา้กบัหนา้ต่าง 

2: การประกอบ 

เล่ือนแผง B และ C เขา้ไปในแผง A และปรับขนาดใหก้วา้ง ขนาด Windows แตกต่างกนัไป เม่ือปรับ 

ขนาดความกวา้งของหนา้ต่างตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชุดประกอบชุดหนา้ต่างไม่มีช่องวา่งจากช่องวา่งและ 

 / หรือช่องระบายอากาศเม่ือท าการวดั 

3.ลอ็คสกรูเขา้กบัรูท่ีสอดคลอ้งกนั 

4.ตรวจสอบความกวา้งท่ีหนา้ต่างของคุณตอ้งการเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ไม่มีช่องวา่งหรือช่องอากาศใน 

ชุดอุปกรณ์หนา้ต่างหลงัการติดตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ต าแหน่ง 

● ควรวางเคร่ืองบนฐานท่ีมัน่คงเพ่ือลดเสียงรบกวนและการสัน่สะเทือน เพ่ือการวางต าแหน่งท่ีปลอดภยั 

วางเคร่ืองบนพ้ืนเรียบและไดร้ะดบัท่ีแขง็แรงพอท่ีจะรองรับเคร่ืองได ้

● เคร่ืองน้ีมีลอ้เล่ือนเพ่ือช่วยในการจดัวาง แต่ควรเล่ือนบนพ้ืนผิวเรียบและราบเท่านั้น ใชค้วาม

ระมดัระวงัเม่ือกล้ิงบนพ้ืนพรม ใชค้วามระมดัระวงัและป้องกนัพ้ืนเม่ือกล้ิงทบัพ้ืนไม ้อยา่พยายามกล้ิง

เคร่ืองไปทบัส่ิงของต่างๆ 

● ตอ้งวางเคร่ืองใหอ้ยูใ่กลก้บัซ็อกเก็ตท่ีมีการต่อสายดินอยา่งเหมาะสม 

● อยา่วางส่ิงกีดขวางรอบ ๆ ช่องอากาศหรือทางระบายอากาศของเคร่ือง 

● เวน้ระยะห่างจากผนงัอยา่งนอ้ย 18 น้ิว (45 ซม.) เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

● ท่อสามารถขยายได ้ แต่ควรรักษาความยาวใหน้อ้ยท่ีสุดตามความตอ้งการ ตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยวา่

สายยางไม่มีการโคง้งอหรือยอ้ยท่ีแหลมคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าอธิบายหน้าจอแสดงผล 

 

1: โหมด Cool 

2: โหมด Heat (ไม่มีในรุ่นน้ี) 

3: ความเร็วลม 

4: ตั้งเวลา  

 

5. สญัลกัษณ์อุณหภูมิ 

6. ตวัเลขอุณหภูมิ 

7. WIFI 

 

หมายถึงเฉพาะรุ่น WIFI เท่านั้นท่ีมีฟังกช์นัน้ี 

หมายเหตุ: เม่ือเคร่ืองเช่ือมต่อกบัโทรศพัทส์ญัลกัษณ์ WIFI จะสวา่งข้ึนและวธีิการเช่ือมต่อกบัโทรศพัทโ์ปรด 

ดูค  าแนะน าของ Wifi APP (หนา้ 31 ถึง 38) 

การสั่งการจากแผงควบคุม 

แผงควบคุมอยูด่า้นบนของเคร่ืองช่วยใหคุ้ณจดัการฟังกช์นับางส่วนไดห้ากไม่มีรีโมทคอนโทรล แต่ในการ 

ใชป้ระโยชนจ์ากศกัยภาพอยา่งเตม็ท่ี คุณตอ้งใชรี้โมทคอนโทรล 

 

 

 



 

1: ปุ่มปรับความเร็วลม 

2: ปุ่มลดอุณภูมิ 

3: ปุ่มเพ่ิมอุณภูมิ 

 

4. ปุ่ม MODE  

5. ปุ่ม ON/OFF 

การเปิดเครื่องใช้งาน 

    เสียบปลัก๊เขา้กบัเตา้รับ ตวัเคร่ืองจะอยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายกดปุ่ม เพื่อเปิดเคร่ืองฟังกช์นัล่าสุดท่ี 

ใชง้านอยูก่่อนปิดเคร่ืองจะปรากฏข้ึน 

√ หา้มปิดเคร่ืองโดยการชกัปลัก๊ออกจากเตา้เสียบ กดปุ่ม  เพื่อปิดเคร่ืองเสมอ จากนั้นรอสกัพกั

หน่ึงแลว้จึงดึงปลัก๊ออก ส่ิงน้ีช่วยใหเ้คร่ืองสามารถด าเนินการตรวจสอบรอบหน่ึงเพ่ือยนืยนัการ

ท างาน 

 

โหมด COOL  

เหมาะส าหรับสภาพอากาศร้อนช้ืนเม่ือคุณตอ้งการระบายความร้อนและ  

ลดความช้ืนในหอ้ง 

เพ่ือการใชง้านโหมดน้ีอยา่งถูกตอ้ง: 

● กดปุ่ม   จนสญัลกัษณ์  ปรากฎข้ึน  

● เลือกช่วงอุณหภูมิระหวา่ง 18℃-32℃  (64℉-90℉) ดว้ยการกดปุ่ม 

  - หรือ + จนกวา่จะถึงช่วงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 



● เลือกความเร็วพดัลมท่ีตอ้งการโดยกดปุ่ม  รีโมทคอนโทรล 

มีความเร็ว 4 ระดบัใหเ้ลือกใชง้าน: High, Medium, low, Auto 

 ความเร็วสูง: ส าหรับก าลงัพดัลมสูงสุด 

 
ความเร็วปานกลาง : ลดระดบัเสียงรบกวน 

แต่ยงัคงรักษาระดบัความสบายไวไ้ดดี้ 

 
ความเร็วต ่า : ส าหรับการท างานท่ีเงียบ 

 

เลือกความเร็วอตัโนมติั : เคร่ืองจะเลือกความเร็วพดั 

ลมท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยอตัโนมติัโดยสมัพนัธ์กบั 

อุณหภูมิท่ีตั้งไวบ้นหนา้จอ 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับหอ้งในช่วงฤดูร้อนแตกต่างกนัไปตั้งแต่ 24 ℃ถึง 27 ℃ (75 ℉ถึง 81 ℉)  

อยา่งไรก็ตามขอแนะน าวา่อยา่ตั้งอุณหภูมิใหต้  ่ากวา่อุณหภูมิภายนอกมากนกั ความแตกต่างของความเร็วพดัลม 

จะสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนมากข้ึนเม่ือเคร่ืองอยูใ่นโหมด FAN แต่อาจไม่สามารถสงัเกตเห็นไดใ้นโหมด COOL 

 

โหมด HEAT (ไม่มีในรุ่นนี)้ 

“ *” หมายถึงเ ฉพาะรุ่นปั๊มความร้อนเท่านั้นที่มีฟงัก์ชันนี้                        

● กดปุ่ม   จนสญัลกัษณ์  ปรากฎข้ึน 

● เลือกช่วงอุณหภูมิระหวา่ง 13℃-27℃  (55℉-81℉) ดว้ยการกดปุ่ม 

  - หรือ + จนกวา่จะถึงช่วงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 

● เลือกความเร็วพดัลมท่ีตอ้งการโดยกดปุ่ม  รีโมทคอนโทรล 

มีความเร็ว 4 ระดบัใหเ้ลือกใชง้าน: High, Medium, low, Auto 



● น าน ้ าออกจากเคร่ือง แลว้รวมไวใ้นถงั 

● เม่ือถงัเตม็เคร่ืองจะปิดสญัลกัษณ์ "  " (เตม็ถงั) จะปรากฏบนหนา้จอ ตอ้งท าการถอดและเอาฝาถงัออก 

หลงัจากนั้นเทน ้ าท้ิงลงในอ่าง เม่ือน ้ าหมดแลว้ใหใ้ส่ฝากลบัเขา้ท่ีเดิม 

  เม่ือถงัถูกลา้งแลว้เคร่ืองจะเร่ิมกลบัมาท างานอีกคร้ัง 

หมายเหตุ: 

 - เม่ือท างานในหอ้งท่ีเยน็มากเคร่ืองจะตดัโดยอตัโนมติั และจะขดัจงัหวะการท างานตามปกติชัว่ขณะ  

สญัลกัษณ์ ” ”  จะปรากฏบนจอแสดงผล ในระหวา่งการท างานน้ีเป็นเร่ืองปกติท่ีเสียงรบกวนจากเคร่ือง 

จะเปล่ียนไป 

- ในโหมดน้ีอาจจะตอ้งรอสกัครู่ก่อนท่ีเคร่ืองจะเร่ิมปล่อยลมร้อน 

- ในโหมดน้ีพดัลมอาจท างานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แมว้า่จะถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไวแ้ลว้ก็ตาม 

 

โหมด FAN 

เม่ือใชง้านเคร่ืองในโหมดน้ี ไม่จ าเป็นตอ้งต่อท่อระบายอากาศ   

● กดปุ่ม  จนกวา่สญัลกัษณ์   จะปรากฎข้ึน 

● เลือกความเร็วพดัลมท่ีตอ้งการดว้ยการกดปุ่ม  

 มี 3 ระดบัความเร้วใหเ้ลือกใชง้าน High/Med/Low 

 

โหมด DRY 

เหมาะอยา่งยิง่ในการลดความช้ืนในหอ้ง (หอ้งช้ืนช่วงท่ีฝนตก ฯลฯ ) 

ในโหมด DRY ควรเตรียมเคร่ืองในลกัษณะเดียวกนัส าหรับโหมด COOL  

พร้อมกบัต่อท่อระบายอากาศเพ่ือ 

ระบายความช้ืนออกไปขา้งนอก 



ในการใชง้านโหมดน้ีอยา่งถูกตอ้ง: 

● กดปุ่ม  จนกวา่สญัลกัษณ์ “ ” ปรากฎบนจอแสดงผล 

● ในโหมดน้ีความเร็วพดัลมจะถูกเลือกโดยอตัโนมติัโดยตวัเคร่ืองและไม่สามารถตั้งค่าดว้ยตนเองได ้

 

ปรับเปลี่ยนหน่วยอุณหภูม ิ

เม่ือเคร่ืองท างานใหก้ดปุ่ม“ +” และ” -” คา้งไวพ้ร้อมกนั 3 วนิาทีจากนั้นคุณจะเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิได ้

ตวัอยา่งเช่น: ก่อนการเปล่ียนแปลงในโหมดเยน็จะแสดงหนา้จอเหมือนรูปท่ี 1 หลงัจากเปล่ียนแลว้ใน 

โหมดเยน็หนา้จอจะแสดงเหมือน รูปท่ี 2  

 

 

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนจากตัวเครื่อง 

เคร่ืองน้ีมีระบบการแจง้เตือนจากตวัเคร่ืองเพ่ือระบุความผิดปกติหลายประการ ขอ้ความแสดงขอ้ผิดพลาด 

จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ 

 

หากสญัลกัษณ์น้ีปรากฎข้ึน ส่ืงท่ีควรท า 

 

อุณหภูมิต ่า 

เคร่ืองน้ีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัน ้ าคา้งแขง็ 

เพื่อหลีกเล่ียงการก่อตวัของน ้ าแขง็มาก 

เกินไป และเคร่ืองจะเร่ิมท างานอีกคร้ังโดย 

อตัโนมติัเม่ือกระบวนการละลายน ้ าแขง็ 

เสร็จส้ิน 



 

การวเิคราะห์ปัญหาลม้เหลว  

(เซ็นเซอร์ไดรั้บความเสียหาย) 

หากปรากฏข้ึน ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการใน

พ้ืนท่ีของคุณ 

 

แท็งคน์ ้ าเตม็ (แท็งคน์ ้ าเตม็) 

ลา้งแท็งคน์ ้ าภายใน 

ท าตามค าแนะน าในหวัขอ้ 

"ขอ้ควรกระท าเม่ือส้ินสุดฤดูกาล" 

 

 

คู่มือการใช้งานรีโมตคอนโทรล 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปุ่มปรับความเร็วลม  ปุ่ม ON/OFF 

 ปุ่ม Swing  ปุ่ม MODE 

 ปุ่ม Sleep  ปุ่มตั้งเวลา 

 ปุ่มเพ่ิมอุณหภูมิ  ปุ่มปรับหน่วยอุณหภูมิ 

 ปุ่มลดอุณหภูมิ   



√ ช้ีรีโมทคอนโทรลไปท่ีตวัรับสญัญาณบนเคร่ือง 

√ รีโมทคอนโทรลตอ้งอยูห่่างจากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน 7 เมตร (โดยไม่มีส่ิงกีดขวางระหวา่งรีโมทคอนโทรลและ

ตวัเคร่ือง) 

√ ตอ้งใชรี้โมทคอนโทรลอยา่งระมดัระวงั อยา่วางหรือใหโ้ดนแสงแดดหรือแหล่งความร้อนโดยตรง หากรีโมท

คอนโทรลไม่ท างานโปรดลองถอดแบตเตอร่ีออกและใส่กลบัเขา้ไปใหม่ 

 

การใส่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี ่

● ถอดฝาปิดท่ีดา้นหลงัของรีโมทคอนโทรล 

● ใส่แบตเตอร่ี 1.5V AAA สองกอ้นในต าแหน่งท่ีถูกตอ้ง 

  (ดูค  าแนะน าภายในช่องใส่แบตเตอร่ี) 

หมายเหตุ: 

√ หากมีการเปล่ียนหรือก าจดัชุดรีโมทคอนโทรล จะตอ้งถอดและท้ิงแบตเตอร่ีตามกฎหมายปัจจุบนั เน่ืองจากเป็น

อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

√ อยา่ผสมแบตเตอร่ีเก่าและใหม่ อยา่ผสมแบตเตอร่ีอลัคาไลน์มาตรฐาน (คาร์บอน - สงักะสี) หรือแบบชาร์จได ้

(นิกเกิล - แคดเมียม) 

√ อยา่ท้ิงแบตเตอร่ีลงในกองไฟ แบตเตอร่ีอาจระเบิดหรือร่ัวได ้

√ หากไม่ไดใ้ชรี้โมทคอนโทรลเป็นระยะเวลาหน่ึง ใหถ้อดแบตเตอร่ีออก 

 

 

 

 

 



โหมด COOL  

เหมาะส าหรับสภาพอากาศร้อนช้ืนเม่ือคุณตอ้งการระบายความร้อนและลดความช้ืน  

ในหอ้งเพ่ือการใชง้านโหมดน้ีอยา่งถูกตอ้ง: 

● กดปุ่ม  จนสญัลกัษณ์ “Cool” ปรากฎข้ึน  

● เลือกช่วงอุณหภูมิระหวา่ง 18℃-32℃  (64℉-90℉) ดว้ยการกดปุ่ม ∧ หรือ ∨ จนกวา่จะถึงช่วงอุณหภูมิท่ี

ตอ้งการ 

 เลือกความเร็วลมท่ีตอ้งการโดยกดปุ่ม “ ” สามารถปรับความเร็ว High/Med/Low/Auto 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับหอ้งในช่วงฤดูร้อนแตกต่างกนัไปตั้งแต่ 24 ℃ถึง 27 ℃ (75 ℉ถึง 81 ℉) 

อยา่งไรก็ตามขอแนะน าวา่อยา่ตั้งอุณหภูมิใหต้  ่ากวา่อุณหภูมิภายนอกมากนกั ความแตกต่างของความเร็วพดัลม 

จะสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนมากข้ึนเม่ือเคร่ืองอยูใ่นโหมด FAN แต่อาจไม่สามารถสงัเกตเห็นไดใ้นโหมด COOL 

 

โหมด HEAT (ไม่มีในรุ่นนี)้ 

“ *” หมายถึงเ ฉพาะรุ่นปั๊มความร้อนเท่านั้นที่มีฟงัก์ชันนี้                        

● กดปุ่ม   จนสญัลกัษณ์ HEAT ปรากฎข้ึน  

● เลือกช่วงอุณหภูมิระหวา่ง 13℃-27℃  (55℉-81℉) ดว้ยการกดปุ่ม 

  - หรือ + จนกวา่จะถึงช่วงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 

● เลือกความเร็วพดัลมท่ีตอ้งการโดยกดปุ่ม  รีโมทคอนโทรล 

มีความเร็ว 4 ระดบัใหเ้ลือกใชง้าน: High, Medium, low, Auto 

● น าน ้ าออกจากเคร่ือง แลว้รวมไวใ้นถงั 

● เม่ือถงัเตม็เคร่ืองจะปิดสญัลกัษณ์ "  " (เตม็ถงั) จะปรากฏบนหนา้จอ ตอ้งท าการถอดและเอาฝาถงัออก 

หลงัจากนั้นเทน ้ าท้ิงลงในอ่าง เม่ือน ้ าหมดแลว้ใหใ้ส่ฝากลบัเขา้ท่ีเดิม 

  เม่ือถงัถูกลา้งแลว้เคร่ืองจะเร่ิมกลบัมาท างานอีกคร้ัง 



หมายเหตุ: 

 - เม่ือท างานในหอ้งท่ีเยน็มากเคร่ืองจะตดัโดยอตัโนมติั และจะขดัจงัหวะการท างานตามปกติชัว่ขณะ  

สญัลกัษณ์ ” ”  จะปรากฏบนจอแสดงผล ในระหวา่งการท างานน้ีเป็นเร่ืองปกติท่ีเสียงรบกวนจากเคร่ือง 

จะเปล่ียนไป 

- ในโหมดน้ีอาจจะตอ้งรอสกัครู่ก่อนท่ีเคร่ืองจะเร่ิมปล่อยลมร้อน 

- ในโหมดน้ีพดัลมอาจท างานเป็นระยะเวลาสั้น ๆ แมว้า่จะถึงอุณหภูมิท่ีตั้งไวแ้ลว้ก็ตาม 

 

โหมด FAN 

เม่ือใชง้านเคร่ืองในโหมดน้ี ไม่จ าเป็นตอ้งต่อท่อระบายอากาศ 

● กดปุ่ม  จนกวา่สญัลกัษณ์ “Fan” จะปรากฎข้ึน 

● เลือกความเร็วพดัลมท่ีตอ้งการดว้ยการกดปุ่ม  มี 3 ระดบัความเร้วใหเ้ลือกใชง้าน High/Medium/Low 

● จอแสดงผลจะแสดง  คือความเร็วลมสูง               คือความเร็วลมปานกลาง  คือความเร็วลมต ่า 

   

 

โหมด DRY 

เหมาะอยา่งยิง่ในการลดความช้ืนในหอ้ง (หอ้งช้ืนช่วงท่ีฝนตก ฯลฯ )  

ในโหมด DRY ควรเตรียมเคร่ืองในลกัษณะเดียวกนัส าหรับโหมด COOL  

พร้อมกบัต่อท่อระบายอากาศเพ่ือระบายความช้ืนออกไปขา้งนอก 

ในการใชง้านโหมดน้ีอยา่งถูกตอ้ง: 

● กดปุ่ม  จนกวา่สญัลกัษณ์ “Dry” จะปรากฎข้ึน จอแสดงผลจะแสดงสญัลกัษณ์ “ ”  

● ในโหมดน้ีความเร็วพดัลมจะถูกเลือกโดยอตัโนมติัโดยตวัเคร่ืองและไม่สามารถตั้งค่าดว้ยตนเองได ้

 



ฟังก์ชัน SWING 

ฟังกช์นัน้ีมีประโยชน์ส าหรับการเลือกสวงิซา้ย / ขวาของการส่งอากาศ 

ในการตั้งค่าฟังกช์นัน้ีใหถู้กตอ้ง: 

● เลือกใชง้านโหมด (COOL, DRY, FAN) ตามขั้นตอนท่ีระบุดา้นบน 

● กดปุ่ม  ตวัเบ่ียงจะหยดุต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัหรือแกวง่ไปเร่ือย ๆ. 

 

ฟังก์ชัน SLEEP 

ฟังกช์นัน้ีมีประโยชนใ์นตอนกลางคืนเน่ืองจากจะค่อยๆลดการท างานของเคร่ือง 

ในการตั้งค่าฟังกช์นัน้ีใหถู้กตอ้ง: 

● เลือกโหมด COOL ตามขั้นตอนท่ีระบุไวด้า้นบน 

● กดปุ่ม    

เม่ือคุณเลือกฟังกช์ัน่ SLEEP หนา้จอจะลดความสวา่งและความเร็วพดัลมจะต ่าลงฟังกช์นั SLEEP จะรักษาหอ้ง 

ท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมโดยไม่มีความผนัผวนของอุณหภูมิหรือความช้ืนมากเกินไปดว้ยการท างานท่ีเงียบความ 

เร็วพดัลมจะอยูท่ี่ระดบัต ่าเสมอในขณะท่ีอุณหภูมิหอ้งและความช้ืนจะค่อยๆเปล่ียนไปเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ 

สะดวกสบายท่ีสุดส าหรับการนอนหลบั 

เม่ืออยูใ่นโหมด COOL อุณหภูมิท่ีเลือกจะเพ่ิมข้ึน 1 ℃ (1 ℉) ต่อชัว่โมงในช่วงเวลา 2 ชัว่โมง อุณหภูมิใหม่น้ี 

จะคงอยูต่่อไปอีก 6 ชัว่โมง จากนั้นเคร่ืองจึงปิดเคร่ือง 

ฟังกช์นั SLEEP สามารถยกเลิกไดต้ลอดเวลาระหวา่งการท างานโดยกดปุ่ม "SLEEP", "MODE" หรือ "FAN  

SPEED" โหมด SLEEP ไม่สามารถใชก้บัโหมด DRY และ FAN ได ้

 

 

 



การตั้งเวลา 

การตั้งเวลาสามารถใชเ้พ่ือชะลอการเร่ิมตน้หรือปิดเคร่ืองเพ่ือประหยดัพลงังานโดยการปรับระยะเวลาการท า 

งานใหเ้หมาะสม 

การเริ่มต้นใช้งาน 

● เปิดเคร่ืองเลือกโหมดท่ีคุณตอ้งการ เช่นโหมด Cool 24 องศาเซลเซียส ความเร็วพดัลมสูง และท าการปิดเคร่ือง 

ปุ่ม       หนา้จอจะแสดงตวัเลข 1-24 ชมและสญัลกัษณ์   จะมีแสง (รูปท่ี.3) ● กด

● กดหลาย ๆ คร้ังจนกวา่เวลาจะปรากฏข้ึน รอประมาณ 5 วนิาทีตวัจบัเวลาจะท างานจากนั้นจะแสดงสญัลกัษณ์

บนหนา้จอ (รูปท่ี.4) 

อีกคร้ังตวัจบัเวลาจะถูกยกเลิกและสญัลกัษณ์ จะหายไปจากหนา้จอ ● กดปุ่ม หรือปุ่ม

 

 

 

การตั้งเวลาปิดเครื่อง 

● เม่ือเคร่ืองท างานใหก้ดปุ่ม หนา้จอจะแสดงชัว่โมงและสญัลกัษณ์หลายตวัจะกะพริบพร้อมกนั 

 (รูปท่ี 5) 

● กดหลาย ๆ คร้ังจนกระทัง่เวลาปรากฏข้ึน รอประมาณ 5 วนิาทีตวัจบัเวลาจะท างานจากนั้น 

สญัลกัษณ์ จะแสดงบนหนา้จอ (รูปท่ี 6) 

อีกคร้ังตวัจบัเวลาจะถูกยกเลิกและสญัลกัษณ์ จะหายไปจาก ● กดปุ่ม หรือปุ่ม

      หนา้จอ (รูปท่ี 7) 

 



การเปลี่ยนหน่วยอณุหภูม ิ

ในขณะท่ีเคร่ืองท างาน กดปุ่ม  เพ่ือเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิ 

ตวัอยา่ง: 

ก่อนเปล่ียน ในโหมด COOL หนา้จอจะแสดงเหมือนรูปท่ี 1 

หลงัเปล่ียน ในโหมด COOL หนา้จอจะแสดงเหมือนรูปท่ี 2 

 

 

เคล็ดลับส าหรับการใช้งานท่ีถูกตอ้ง 

เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุดของตวัเคร่ืองของคุณ ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าเหล่าน้ี: 

● ปิดหนา้ต่างและประตูในหอ้งท่ีจะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ(รูปท่ี 21)เม่ือติดตั้ง 

     เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า แบบก่ึงถาวร คุณควรเปิดประตูท้ิงไวเ้ลก็นอ้ย (ประมาณ 1 ซม.)  

     เพื่อการระบายอากาศท่ีดี 

● ป้องกนัไม่ใหห้อ้งโดนแสงแดดโดยตรง ปิดม่านและ / หรือมู่ล่ีบางส่วนเพ่ือให ้

     เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังานในการท างานมากข้ึน (รูปท่ี 22) 

● หา้มวางส่ิงของใด ๆ บนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

● อยา่ปิดกั้นช่องอากาศหรือทางออกของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การไหลของอากาศท่ีลดลง 

     จะส่งผลให ้ประสิทธิภาพการท างานไม่ดีและอาจท าใหเ้คร่ืองเสียหายได ้(รูปท่ี 23) 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีแหล่งความร้อนในหอ้ง 

● หา้มใชเ้คร่ืองในหอ้งท่ีมีความช้ืนสูง (ตวัอยา่งเช่น ร้านซกัรีด) 

● หา้มใชเ้คร่ืองนอกอาคาร 

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองตั้งอยูบ่นพ้ืนผิวเรียบ ตอ้งใส่ลูกลอ้ลอ็คไวใ้ตล้อ้หนา้หากจ าเป็น 



 

วิธีการระบายน้ า 

เม่ือมีการควบแน่นของน ้ าส่วนเกินภายในตวัเคร่ืองเคร่ืองจะหยดุท างานและแสดง " " (แท็งคน์ ้ าเตม็  

ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ ฟังกช์นัการแจง้เตือนจากตวัเคร่ือง) ส่ิงน้ีบ่งช้ีวา่จ าเป็นตอ้งระบายน ้ าท่ีกลัน่ตวัเป็นหยด 

น ้า โดยใชข้ั้นตอนต่อไปน้ี: 

การระบายน้ าด้วยตนเอง (รูปที่ 24) 

อาจตอ้งระบายน ้ าในบริเวณท่ีมีความช้ืนสูง 

1. ถอดปลัก๊เคร่ืองจากแหล่งจ่ายไฟ 

2. วางถาดรองน ้ าท้ิงไวใ้ตป้ลัก๊ท่อระบายน ้ าดา้นล่าง (ดูแผนภาพ) 

3. ถอดปลัก๊ท่อระบายน ้ าดา้นล่าง 

4. น ้าจะระบายออกและสะสมในถาดรองน ้ าท้ิง (อาจไม่ไดใ้หม้า) 

5. หลงัจากระบายน ้ าแลว้ใหเ้ปล่ียนปลัก๊ท่อระบายน ้ าดา้นล่างใหแ้น่น 

6. เปิดเคร่ือง 

การระบายน้ าอย่างต่อเนื่อง (รูปที ่25) 

ในขณะท่ีใชเ้คร่ืองในโหมดลดความช้ืนแนะน าใหร้ะบายน ้ าอยา่งต่อเน่ือง 

1. ถอดปลัก๊เคร่ืองออกจากแหล่งจ่ายไฟ 

2. ถอดปลัก๊ท่อระบายน ้ า ในขณะท่ีด าเนินการน้ีน ้ าท่ีเหลือบางส่วนอาจหกดงันั้นโปรดมีกระทะเพ่ือรวบรวมน ้ า 

3. ต่อท่อระบายน ้ า (1/2 "หรือ 12.7 มม.) ดูแผนภาพ 

4. สามารถระบายน ้ าผา่นท่อลงสู่ท่อระบายน ้ าหรือถงัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5. เปิดเคร่ือง 

 



 

รูปท่ี 24                                                    รูปท่ี 25 

หมายเหตุ 

โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ความสูงและส่วนของท่อระบายน ้ าไม่ควรสูงกวา่ช่องระบายน ้ ามิฉะนั้นถงัน ้ าอาจ 

ไม่สามารถระบายออกได ้(รูปท่ี 26 และรูปท่ี 27) 

 

 

                                                รูปท่ี 26                                                    รูปท่ี 27 

 

การท าความสะอาด 

   ก่อนท าความสะอาดหรือบ ารงุรกัษาให้ปิดเครื่องโดยกดปุม่บนแผงควบคุมหรือรีโมทคอนโทรลรอสักครู่ 

จากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้ารบัหลัก 

 

การท าความสะอาดตัวเครื่อง 

คุณควรท าความสะอาดเคร่ืองดว้ยผา้ชุบน ้ าเลก็นอ้ยแลว้ซบัใหแ้หง้ดว้ยผา้แหง้ 

● หา้มลา้งเคร่ืองดว้ยน ้ า อาจเป็นอนัตรายได ้

● หา้มใชน้ ้ ามนัแอลกอฮอลห์รือตวัท าละลายในการท าความสะอาดเคร่ือง 



● หา้มฉีดพน่น ้ ายาฆ่าแมลงหรือของเหลวท่ีคลา้ยกนั 

การท าความสะอาดไส้กรองอากาศ 

เพ่ือใหเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าของคุณท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพคุณควรท าความสะอาดตวักรองทุกสปัดาห์ 

การด าเนินการ.ตวักรองสามารถดึงออกมาไดเ้หมือนรูป 28 

 

ตวักรองคอนเดนเซอร์มีสองช้ิน 

ขั้นตอน 1: น าตวักรองออกมาหน่ึงตวัเช่นรูป 29.  

ขั้นตอน 2: น าฟิลเตอร์อ่ืน ๆ ออกเช่นรูปท่ี 30-31 

เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ควรหลีกเล่ียงการสมัผสักบัช้ินส่วนโลหะของเคร่ืองเม่ือถอดหรือติดตั้ง 

ตวักรองใหม่ อาจส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นเพื่อขจดัฝุ่ นท่ีสะสมออกจากตวักรอง หากสกปรกมากใหจุ่้มลงในน ้ าอุ่นแลว้ลา้งหลาย ๆ คร้ัง 

 น ้ าไม่ควรร้อนเกิน 40 ℃ (104 ℉) หลงัจากลา้งแลว้ใหท้ิ้งตวักรองไวใ้หแ้หง้จากนั้นติดตะแกรงเขา้กบัเคร่ือง 

 

 



เริ่มต้น - สิ้นสุดการใช้งานตามฤดูกาล 

การเริ่มใช้งานตามฤดกูาล 

ตรวจสอบว่าสายไฟและปลัก๊ไม่เสียหายและระบบสายดินมีประสทิธิภาพ 

ปฏิบัตติามค าแนะน าในการติดตั้งอย่างแม่นย า 

ส้ินสุดการใชง้านตามฤดูกาล 

หากตอ้งการลา้งวงจรภายในใหห้มด ใหถ้อดฝาออก (รูปท่ี 32) 

เทน ้ าท้ิงลงในอ่าง เม่ือน ้ าถูกระบายออกจนหมด ใส่ฝากลบัเขา้ท่ี 

ท าความสะอาดแผน่กรองและเช็ดใหแ้หง้ก่อนใส่กลบั                                                        

 

ท าตามขั้นตอนเพ่ือติดตั้งตะขอเก่ียวเพ่ือจดัเก็บสายเคเบิลเขา้กบัตะขอ 

1) ใส่ตะขอตามรูปดา้นล่างแลว้ใส่เขา้ไปในรูจากนั้นหมุนรอบ 45 ° C.W. 

 

2) สายไฟสามารถพนัรอบตะขอและยดึปลัก๊ไวใ้นรูดงัรูป 

 



สภาพแวดล้อมการท างานที่หนักที่สุด 

โหมดท าความเยน็: 18 ℃ -35 ℃ (64 ℉ -95 ℉), 30% RH ~ 90% RH 

โหมดท าความร้อน: 10 ℃ -25 ℃ (50 ℉ -77 ℉), 30% RH ~ 90% RH 

 

การแก้ไขปัญหาเบื้องตน้ 

ปัญหา สาเหต ุ การแกไ้ข 

เคร่ืองเปิดไม่ติด ● ไม่มีกระแสไฟเขา้ 

● ไม่ไดเ้สียบปลัก๊กบัเตา้รับ 

● อุปกรณ์ความปลอดภยัภายใน

ไม่ท างาน 

● รอสกัครู่ 

● เสียบปลัก๊กบัเตา้รับ 

● รอประมาณ 30 นาทีแลว้เปิดใหม่ หาก

ยงัไม่หาย ใหติ้ดต่อศูนยใ์หบ้ริการ

ใกลบ้า้น 

เคร่ืองใชง้านไดใ้น 

ช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น 

● มีรอยหกัท่ีท่อระบายอากาศ 

● มีบางอยา่งขดัขวางการระบาย

อากาศออก 

● จดัต าแหน่งท่อระบายอากาศอยา่ง

ถูกตอ้ง ท าใหส้ั้นและไม่มีส่วนโคง้

มากท่ีสุดเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาคอขวด 

● ตรวจสอบและขจดัส่ิงกีดขวางท่ี

ขดัขวางการระบายอากาศ 

เคร่ืองใชท่ี้ใชง้านได ้

ไม่ไดท้ าใหห้อ้งเยน็ลง 

● หนา้ต่าง ประตูและ / หรือ

ผา้ม่านเปิดอยู ่

 

● ปิดประตหูนา้ต่างและผา้ม่านตาม"

เคลด็ลบัส าหรับการใชง้านท่ีถูกตอ้ง" 

ระบุดา้นบน 

● มีแหล่งความร้อนในหอ้ง 

    (เตาอบเคร่ืองเป่าผม ฯลฯ ) 

● ก าจดัแหล่งความร้อน 

● ท่อระบายอากาศไม่ไดต้่อออก ● ใส่ท่อระบายอากาศเขา้ในท่ีอยูอ่าศยั



จากเคร่ือง ดา้นหลงัของเคร่ือง 

 

มีกล่ินไม่พึงประสงคใ์น

หอ้งระหวา่งการใชง้าน 

 

● ไสก้รองอากาศอุดตนั 

 

● ท าความสะอาดตวักรองตามค าอธิบาย

ขา้งบน 

เคร่ืองไม่ท างานเป็น 

เวลาประมาณสามนาที 

หลงัจากรีสตาร์ท 

● อุปกรณ์ความปลอดภยัภายใน

คอมเพรสเซอร์ป้องกนัไม่ให้

รีสตาร์ทเคร่ืองจนกวา่จะผา่น

ไปสามนาทีนบัตั้งแต่ปิด

เคร่ืองคร้ังล่าสุด 

● รอสกัครู่ ความล่าชา้น้ีเป็นส่วนหน่ึง

ของการท างานปกติ 

 

ขอ้ความต่อไปน้ีปรากฏ

บนจอแสดงผล 

: /  /  

● เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีการแจง้เตือน

จากตวัเคร่ืองเพื่อระบุความ

ผิดปกติหลายประการ 

● ดูหวัขอ้ การแจง้เตือนจากตวัเคร่ือง 

 

   
 

 

 

 

 

 



คู่มือผูใ้ชฟั้งกช์นั WIFI 

 

ค าอธิบายน้ีใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีฟังกช์นั WIFI โปรดอ่านคู่มืออยา่งละเอียดก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเก็บไว้

เพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

คู่มือการใชง้านแอพ WI-FI 

โปรดสแกนรหสั QR เพื่อดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ App ล่าสุfซอฟตแ์วร์แอพล่าสุดในตวัเคร่ืองปรับอากาศเคร่ือง

ลดความช้ืนและเคร่ืองปรับอากาศแบบพกพา 

 

เงื่อนไขการบรกิาร 

ขอบคุณท่ีเลือกเคร่ืองปรับอากาศของเรา คู่มือน้ีใชก้บัเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีฟังกช์นั WiFi โปรดอ่านคู่มืออยา่ง

ละเอียดก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเก็บไวอ้ยา่งถูกตอ้งเพ่ือตรวจสอบเพ่ิมเติม โปรดอยา่ถอดปลัก๊โมดูล WFI ดว้ย

ตวัเอง ส าหรับการอปัเดตทางเทคนิคอาจมีความคลาดเคล่ือนของรายการจริงจากคู่มือ เราขอแสดงความขอโทษ 

โปรดดูผลิตภณัฑจ์ริงของคุณ 

 



ติดตั้งแอป 

หลงัจากดาวน์โหลดซอฟตแ์วร์ APP คุณสามารถติดตั้งลงในโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของคุณได ้หลงัจาก 

ติดตั้งแลว้คุณจะพบไอคอน "Smart Life" บนโทรศพัทข์องคุณ 

เปิดใช้งานรหัส QR 

1. เม่ือคุณเขา้สู่แอพคร้ังแรกมนัจะแสดงหนา้การเปิดใชง้านคุณสามารถเลือกการเปิดใชง้านการสแกน 

รหสั QR (คลิกปุ่ม "สแกน" และสแกนรหสั QR เพื่อเปิดใชง้านในหนา้ดา้นล่างหรือป้อนขอ้มูล) 

"รหสัเปิดใชง้าน" (ในหนา้ดา้นล่างใหค้ลิกปุ่ม "เปิดใชง้าน" เพื่อเปิดใชง้าน) 

 

 



2. รหสั QR เปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ 

 

3. รหสัเปิดใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ (WORDS_TCL) 

ลงทะเบียนบญัชีผู้ใช ้

เม่ือคุณใชแ้อพคร้ังแรกคุณตอ้งลงทะเบียนบญัชี คลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" เพ่ือเขา้สู่หนา้ของการลงทะเบียน 

คุณสามารถลงทะเบียนดว้ยอีเมลหรือหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของคุณ 

 

เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช ้

1. ในการเขา้สู่ระบบบญัชีท่ีลงทะเบียนกรุณากรอกอีเมลท่ีลงทะเบียนหรือบญัชีหมายเลขโทรศพัทแ์ละรหสัผา่น

จากนั้นกดปุ่ม "เขา้สู่ระบบ" 

 



2. เขา้สู่ระบบดว้ยหมายเลขโทรศพัทก์ดปุ่ม "ลงช่ือเขา้ใชด้ว้ย SMS" เพ่ือเขา้สู่หนา้ถดัไปกรอกหมายเลขโทรศพัท์

และกดปุ่ม "รับ" เพ่ือรับรหสัยนืยนัและกรอกขอ้มูลจากนั้นกดปุ่ม "เขา้สู่ระบบ" 

 

ลืมรหัสผ่าน 

1. กดปุ่ม "ลืมรหสัผา่น" ไปท่ีหนา้ถดัไป 

2. กรอกหมายเลขโทรศพัทห์รือบญัชีอีเมลท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้กดปุ่ม "Next" เพื่อไปยงัหนา้ถดัไป 

3. คุณจะไดรั้บรหสัยนืยนั และตั้งรหสัผา่นใหม่กดปุ่ม "ยนืยนั" 

 

 



เพิ่มอุปกรณ ์

1. กดปุ่มเพ่ิมอุปกรณ์ ในหนา้ถดัไปเลือก “ประเภทผลิตภณัฑ”์ 

2. มีสองวธีิในการจบัคู่อุปกรณ์ "โหมด CF หรือ AP" คุณสามารถเลือกโดยกดปุ่มมุมขวาบน 

 

เพิ่มอุปกรณ์ (โหมด CF) 

1. ระบบเร่ิมตน้เป็นโหมด CF ในตอนแรกใหก้ด "ขั้นตอนถดัไป" เพ่ือด าเนินการต่อ 

2. เลือกเราเตอร์ท่ีบา้นและกรอกรหสัผา่นของเราเตอร์กด "Next" เพ่ือด าเนินการต่อ 

3. ในโหมดสแตนดบ์ายใหก้ดปุ่ม "FAN" บนแผงควบคุม (หรือรีโมทคอนโทรล) 6 คร้ังภายใน 4 วนิาทีจนกระทัง่

หนา้จอ LCD แสดง "CF" หรือ "AP" จากนั้นคุณสามารถรีเซ็ต WIFI ไดแ้ละจะมีสวติช ์ระหวา่ง "CF" และ "AP 

หากกดหลาย ๆ คร้ัง 

 

 

 



4. ซอฟตแ์วร์ APP จะท าการจบัคูอุ่ปกรณ์โดยอตัโนมติั 

5. หลงัจากจบัคู่ส าเร็จหนา้จอจะแสดงขอ้ความแจง้ดงัต่อไปน้ี 

6. คุณสามารถ “เปล่ียนช่ือ” ช่ืออุปกรณ์ไดต้ามท่ีคุณตอ้งการหรือแบ่งปันกบัครอบครัวหรือกด “เสร็จส้ิน” เพ่ือเร่ิม

ควบคุมอปุกรณ์ 

 

เพิ่มอุปกรณ์ (โหมด AP) 

1. คลิก "โหมด AP" ไปท่ีหนา้ "AP" กด "ขั้นตอนต่อไป" เพ่ือด าเนินการต่อ 

2. เลือกเราเตอร์ท่ีบา้นและกรอกรหสัผา่นกด "Next" เพ่ือด าเนินการต่อ 



3. ในโหมดสแตนดบ์ายใหก้ดปุ่ม "FAN" บนแผงควบคุม (หรือรีโมทคอนโทรล) 6 คร้ังภายใน 4 วินาทีจนกระทัง่

หนา้จอ LCD แสดง "CF" หรือ "AP" จากนั้นคุณสามารถรีเซ็ต WIFI ได ้จะมีสวติช ์ระหวา่ง "CF" และ "AP" 

หากกดหลาย ๆ คร้ัง 

 

4. เลือกอุปกรณ์ AC ท่ีมีช่ือ "SmartLife-XXX" ท่ีการตั้งค่า WLAN จากนั้นกลบัไปท่ีหนา้ APP แอปจะจบัคู่โดย

อตัโนมติั 

 

5. หลงัจากจบัคู่ส าเร็จหนา้จะแสดงขอ้ความแจง้ดงัต่อไปน้ี 

6. หากการจบัคู่ลม้เหลว APP จะแสดงและกด "ลองใหม่" เพ่ือลองอีกคร้ัง 



 

การควบคุมเครื่องปรับอากาศ 

1. คลิกท่ีช่ือเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือเขา้สู่หนา้การควบคุมเปิด / ปิด ปรับตั้งอุณหภูมิแอร์ 

2. ปรับโหมดการท างานท่ีแตกต่างกนัโหมด เยน็ / ความร้อน / แหง้ / พดัลม / อตัโนมติั 

3. การตั้งค่าเพ่ิมเติมกดไอคอน "ปากกา" ท่ีมุมขวาบนเพื่อเปล่ียนช่ืออุปกรณ์ตรวจสอบการอพัเกรดเฟิร์มแวร์คืน

ค่าการตั้งค่าจากโรงงาน เพื่อน าอุปกรณ์ออกเพ่ิมการแชร์และอ่ืน ๆ 

 

* ส าหรับการอพัเดตแอปอาจมีการเบ่ียงเบนของรายการจริงจากส่ิงท่ีอยูใ่นคู่มือโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เราตอ้งขอแสดงความขอโทษ 



การแก้ไขปัญหา 

 

 

ค าอธิบาย การวเิคราะห์สาเหต ุ

ไม่สามารถปรับค่าของ

เคร่ืองปรับอากาศได ้

 1. ตรวจสอบท่ีอยู ่WIFI ท่ีเช่ือมตอ่กบัโทรศพัทมื์อถือและรหสัผา่นวา่ถูกตอ้ง 
    หรือไม่ 
 2. ตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศวา่อยูภ่ายใตส้ถานะการก าหนดค่าหรือไม่ 
 3. ตรวจสอบวา่มีการตั้งค่าไฟร์วอลลห์รือขอ้ จ ากดั อ่ืน ๆ หรือไม่  
 4. ตรวจสอบวา่เราเตอร์ท างานไดต้ามปกติหรือไม่ 
 5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เคร่ืองปรับอากาศเราเตอร์และโทรศพัทมื์อถือท างาน 
    ภายในขอบเขตสญัญาณ 
 6. ตรวจสอบวา่เราเตอร์ก าลงัป้องกนัแอพอยูห่รือไม่ 

โทรศพัทมื์อถือไม่สามารถ

ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศได ้

 การแสดงซอฟตแ์วร์: การระบุลม้เหลว 
 หมายความวา่เคร่ืองปรับอากาศไดรั้บการรีเซ็ตและโทรศพัทมื์อถือสูญเสียสิทธ์ิ 
 การควบคุม คุณตอ้งเช่ือมต่อ WIFI อีกคร้ัง 
 โปรดเช่ือมต่อกบัเครือข่ายทอ้งถ่ินและรีเฟรช หลงัจากขั้นตอนทั้งหมดแลว้ยงัไม่ได ้
 ผลโปรด ลบอปุกรณ์เคร่ืองปรับอากาศในเคร่ืองและรอการรีเฟรช 

โทรศพัทมื์อถือไม่พบ

เคร่ืองปรับอากาศ 

 การแสดงซอฟตแ์วร์: เคร่ืองปรับอากาศไม่อยูใ่นขอบเขต โปรดตรวจสอบการท างาน

ของเครือข่าย   

 1. เคร่ืองปรับอากาศไดรั้บการก าหนดค่าใหม่  

 2. น ้ายาแอร์หมด 

 3. เราเตอร์หมดไฟ 

 4. แอร์ไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเราเตอร์ 

 5. เคร่ืองปรับอากาศไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายผา่นเราเตอร์  

    (ภายใตโ้หมดรีโมทคอนโทรล) 

 6. มือถือไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเราเตอร์  

 7. โทรศพัทมื์อถือไม่สามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่ายได ้(ภายใตโ้หมดรีโมทคอนโทรล) 


