คูมือการใชงานผลิตภัณฑแอรเคลื่อนที่

รุน

B1PAC07

โปรดอานคูมือผูใชนี้อยางละเอียดเพื่อใหแนใจวาการใชงานการบํารุงรักษาและการติดตั้งถูกตอง
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คําอธิบายแตละชิ้นสวน

1. แผงควบคุม
2. แผงดานหนา
3. ตัวรับสัญญาณ
4. รีโมทควบคุม
5. ดามจับ
6. ทอระบายอากาศ
7. ชองระบายอากาศ
8. ชองระบายน้ํา (เสียบดวยจุก)
9. ขอตอทอ
10. ปลายทอระบายอากาศ
11. ฝาครอบทอระบายอากาศ
12. ลอเลื่อน
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รีโมทควบคุม
เครื่องนี้มีรีโมทคอนโทรล โดยจะมีแบตเตอรี่ CR2025 หนึ่งชิ้นติดมาใหพรอมกับรีโมทคอนโทรล กอนเริ่มใชงานรีโมทคอนโทรลใหถอด
พลาสติกปองกันออกจากแบตเตอรี่ หากคุณตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่โปรดดูคําแนะนําหลังรีโมทคอนโทรล หากไมไดใชงานเปน
เวลานานใหทําการนําแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล ซึ่งฟงกชั่นของปุมรีโมทคอนโทรลอยูด านลาง

1. ปุม Power
2. เพิ่มอุณหภูมิ และเพิ่มเวลา Timer
3. ลดอุณหภูมิ และลดเวลา Timer
4. เปด/ปด โหมด Timer
5. โหมดการทํางาน
6. ปุมปรับความเร็วพัดลม
7. ปุมโหมด Sleep
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แผงควบคุม

เพิ่มอุณหภูมิ และเพิ่มเวลา Timer

โหมดการทํางาน

ลดอุณหภูมิ และลดเวลา Timer

โหมดทําความเย็น /โหมดพัดลม /โหมดทําความชื้น /โหมด
อัตโนมัติ
ไฟแสดงสถานะ Timer
ไฟแสดงสถานะ Sleep

การติดตั้งแอรเคลื่อนที่


ตองทําการติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวเรียบโดยที่ชองระบาย



หามติดตั้งเครื่องในหองซักผา



ขยายทอระบายอากาศโดยดึงปลายทัง้ สองดานของทอออก



ขันทอระบายอากาศเขากับขั้วตอทอ

อากาศจะไมถูกปดกัน้ และระยะหางที่ตองการรอบ
ตัวเครื่องควรมีอยางนอย 30 ซม. (รูปที่ 1)

รูปที่ 1
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ตั้งแต 15℃ - 31℃ และปุมนี้ยังสามารถใชสําหรับการ

ขันทอระบายอากาศอีกดานเขากับปลายทอระบายอากาศ

ปรับตัวจับเวลาระหวางการตั้งเวลา คาจะเพิ่มขึน้ / ลดลง 1
(℃/ ชั่วโมง) สําหรับการกดแตละครั้ง.
3. ปุมปรับความเร็วพัดลม


ใสขอตอทอเขาในโครงยึดที่ดานหลังของเครือ่ ง.

กดปุมปรับความเร็วพัดลมเพื่อเปลี่ยนความเร็วพัดลม
ระหวางต่ําและสูง ไฟจะแสดงสถานะ“ LOW” /” HIGH”
4. โหมดการทํางาน
กดปุมโหมดเพื่อเลือกโหมดการทํางานที่คุณตองการระหวาง
โหมดทําความเย็น โหมดลดความชื้น และโหมดพัดลม โดย
ไฟจะแสดงสถานะที่คุณเปดขึ้นเมือ่ คุณเลือกโหมดนั้น
• โหมดอัตโนมัติ
ในโหมดอัตโนมัติ เซ็นเซอรอุณหภูมิจะทํางาน

การดําเนินงาน

โดยอัตโนมัติซึ่งเครื่องจะเปลี่ยนโหมดการทํางานตาม

ควรปลอยใหเครื่องพักอยางนอย 2 ชั่วโมงหลังจากทําการยาย

อุณหภูมิหอง เพื่อเลือกทีต่ ามตองการ โดยเครื่องจะ

เครื่อง และกอนใชงานใหตรวจสอบวาไดติดตัง้ ทอระบายอากาศ

เลือกใชระบบระบายความรอนหรือพัดลมและเมื่อ

อยางถูกตองหรือไม จากนัน้ เสียบปลั๊กเครื่อง

อุณหภูมิหองมากกวา 24 ℃ เครือ่ งจะเลือกโหมดทํา

1. ปุม Power

ความเย็นโดยอัตโนมัติ อีกทัง้ เมื่อใดอุณหภูมิหองนอย
กวา 24 ℃ เครื่องจะเลือกโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติ

กดปุม Power เพื่อเปดเครื่อง และกดอีกครั้งเครื่องจะปด

• โหมดลดความชื้น

2. เพิ่มอุณหภูมิ และเพิ่มเวลา Timer & ลดอุณหภูมิ และลด
เวลา Timer
กดปุม “

พัดลมจะทํางานดวยความเร็วต่ํา ไมสามารถปรับ
”/”

ความเร็วพัดลมและอุณหภูมิไดโดยคอมเพรสเซอรจะ

” เพื่อตั้งอุณหภูมิหองที่คุณตองการ
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หยุดทํางานหลังจากทํางานไปแลว 8 นาทีจากนั้นจะ

วินาที จากนั้นการตั้งคาตัวจับเวลาจะไดรบั การยืนยัน

ทํางานอีกครั้งหลังจาก 6 นาที

และไฟแสดงตัวจับเวลาจะนิง่ .
- เครื่องจะเปดโดยอัตโนมัติเมือ่ ตามเวลาที่ถูกเลือก

• โหมดทําความเย็น

ตั้งคาปดอัตโนมัติ

เมื่ออุณหภูมิหองสูงกวาอุณหภูมิที่ตั้งไวคอมเพรสเซอรจะ
เริ่มทํางาน เมื่ออุณหภูมิหองต่ํากวาอุณหภูมิที่ตั้งไว

- เมื่อเครือ่ งเปดอยูใหกดปุมตั้งเวลาไฟแสดงเวลาจะ

คอมเพรสเซอรจะหยุดทํางาน และพัดลมจะทํางานที่

กะพริบ

ความเร็วเดิมทีต่ ั้งไว

- กดปุมเพิ่มหรือลดตัวจับเวลาเพื่อเลือกเวลาปดอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เมื่อคอมเพรสเซอรทํางานเครื่องจะสั่นเล็กนอย

ที่ตองการตั้งแต 1 ถึง 24 ชั่วโมง (เมื่อใชการเชื่อมตอ
WIFI และการตั้งคาบนโทรศัพทของคุณชวงนีค้ ือ 1 ถึง

ซึ่งเปนเรื่องปกติและไมเปนอันตรายใดๆ

23 ชั่วโมง) จะแสดงผลบนจอแสดงผลดิจิตอลและไฟ

 โหมดพัดลม

แสดงสถานะตัวจับเวลาจะกะพริบเปนเวลาหลายวินาที

เมื่อพัดลมทํางานตามความเร็วที่ตงั้ ไวคอมเพรสเซอรจะไม

จากนั้นการตั้งคาตัวจับเวลาจะไดรับการยืนยันและไฟ

ทํางาน การปรับอุณหภูมิในโหมดพัดลมไมสามารถปรับได

แสดงสถานะตัวจับเวลาจะนิ่ง

5. โหมดตั้งเวลา

- เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อตามเวลาที่ถูกเลือกหาก

ตั้งคาเปดอัตโนมัติ

ตองการยกเลิกการจับเวลาใหตั้งเวลาเปน 0 ชั่วโมงหรือ

- เมื่อเครือ่ งปดอยูใหกดปุมตัง้ เวลา ไฟแสดงสถานะตัวจับ

กดเพื่อตั้งเวลา และเมื่อจอแสดงผลดิจิตอลกะพริบใหกด
ปุมตั้งเวลาอีกครั้ง จากนั้นไฟแสดงสถานะตัวจับเวลาจะ

เวลาจะกะพริบ

ดับลง

- กดปุมเพิ่มหรือลดตัวจับเวลาเพื่อเลือกเวลาเปดอัตโนมัติ
ที่คุณตองการตั้งแต 1 ถึง 24 ชั่วโมง (เมื่อใชการเชื่อมตอ
WIFI และการตั้งคาบนโทรศัพทของคุณชวงนีค้ ือ 1 ถึง
23 ชั่วโมง) จะแสดงผลบนจอแสดงผลดิจิตอล
ไฟแสดงสถานะตัวจับเวลาจะกะพริบเปนเวลาหลาย
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การระบายน้ํา

6. โหมด Sleep (ใชงานในโหมดทําความเย็นเทานั้น)

1) คําเตือน: มีการรีไซเคิลน้ํากลั่นทีซ่ อนอยูในเครื่องนี้ น้ํากลั่น

กดปุมสลีปเพื่อเปดใชงานโหมด Sleep ไฟแสดงสถานะ
โหมด Sleep จะสวางขึน้ ในโหมด Sleep พัดลมจะเปลี่ยนเปน

จะถูกเก็บไวรไี ซเคิลบางสวนระหวางคอนเดนเซอรและแผน

ความเร็วต่ําโดยอัตโนมัติ อุณหภูมทิ ี่ตั้งไวจะเพิ่มขึ้น 1℃

น้ํา เมื่อระดับน้ําสูงขึ้นถึงระดับบนชวงของน้ําเต็ม“ E4” จะ

หลังจากผานไปหนึ่งชั่วโมง และจะเพิ่มขึ้น 2 ℃ หลังจาก

แสดงบนจอแสดงผลดิจทิ ัลเพื่อเตือนวาจะมีการระบายน้ํา

ผานไปสองชั่วโมง จากนัน้ หลังจากหกชั่วโมงเครื่องจะหยุด

2) โปรดถอดปลั๊กไฟออกและยายเครื่องไปยังสถานที่ที่

ทํางานโดยอัตโนมัติ

เหมาะสมดึงจุกในชองระบายน้ําออกเพื่อระบายน้ําออกให

หมายเหตุ:


หมด จากนั้นคุณสามารถตอทอระบายน้ําเขากับพอรต
ระบายน้ําเพื่อระบายน้ําออก

เครื่องสามารถจดจําการตั้งคาที่คณ
ุ ตั้งไวไดยกเวนการตั้ง

3) หลังจากระบายน้ําแลวใหใสจุกปดกลับเขาดังเดิมที่ชอง

เวลา


ระบายน้ํา มิฉะนั้นเครื่องอาจน้ํารัว่ และทําใหหองของคุณ

อุปกรณปองกันอาจหลุดและหยุดเครื่องไดตามเงื่อนไขที่

เปยกได

ระบุดานลาง



โหมดทําความ
เย็น

อุณหภูมิหองเกิน 43℃

โหมดลด
ความชื้น

อุณหภูมิหองต่ํากวา 15℃

อุณหภูมิหองต่ํากวา 15℃

การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา


กอนทําความสะอาดตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดปลั๊ก
เครื่องใชไฟฟาออกจากเตารับไฟฟาหรือไม

หากเครื่องทํางานในโหมดทําความเย็นหรือโหมดลด
ความชื้นโดยเปดประตูหรือหนาตางเปนเวลานานเมื่อ



ความชื้นสัมพัทธสูงกวา 80% น้ําคางอาจหยดลงมาจาก

อยาใชน้ํามันเบนซินหรือสารเคมีอื่น ๆ ในการทําความ
สะอาดเครื่อง

ชองระบายอากาศ
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หามลางเครื่องโดยตรง



หากเครื่องไดรบั ความเสียหายโปรดติดตอตัวแทนจําหนาย

หรือรานซอม
แผนกรองอากาศ
หากแผนกรองอากาศอุดตันดวยฝุน หรือ สิ่งสกปรกควรทําความ
สะอาดแผนกรองอากาศทุกๆสองสัปดาห
-

ดึงแผนกรองอากาศออกจากตะแกรงชองอากาศโดยใช
แถบดึง

-

-

ทําความสะอาดแผนกรองอากาศดวยผงซักฟอกที่เปนกลาง
ในน้ําอุน (<40 ℃) และเช็ดใหแหงในที่รม
ติดตั้งแผนกรองอากาศใหม

ทําความสะอาดพื้นผิว
ขั้นแรกใหทําความสะอาดพื้นผิวดวยผงซักฟอกที่เปนกลางและ
ผาเปยกจากนัน้ เช็ดดวยผาแหง
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การแกไขปญหา
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได
ประตูหรือหนาตางไมถูกปด
มีแหลงทําความรอนภายในหอง

พัดลมไมเย็น

ทอระบายอากาศรอนไมไดเชื่อมตอหรือไมไดปด
ตั้งคาอุณหภูมิสูงเกินไป
ชองระบายอากาศถูกปด
พื้นที่ติดตัง้ เครื่องไมไดระดับหรือไมเรียบพอ

พัดลมมีเสียงดัง
เสียงมาจากการไหลของสารทําความเย็นภายในเครื่อง
รหัส “E2” ขึ้นบนจอแสดงผลดิจติ อล

เซ็นเซอรอุณหภูมิหองลมเหลว

รหัส “E3” ขึ้นบนจอแสดงผลดิจติ อล

เซ็นเซอรอุณหภูมิเครื่องระเหยลมเหลว

รหัส “E4” ขึ้นบนจอแสดงผลดิจติ อล

เตือนน้ําเต็ม ตองระบายออก
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ขอมูลทางเทคนิค
ขอมูลดานลางสําหรับการอางอิงของเครื่องแอรเคลื่อนที่
รุน

B1PAC07

แรงดันไฟฟา

220V

ความถี่

50Hz

กําลังไฟฟาดานเขา

750W

กระแส

3.4A

ความสามารถในการทําความเย็น

7000BTU/ 2000W

การกําจัดความชื้น (L/H)

0.6

การไหลของอากาศ

250m³/h
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Portable Air-conditioner User’s Manual

Model

B1PAC07

Please read this user’s manual carefully to ensure proper use, maintenance and
installation
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PARTS DESCRIPTION

1. Control panel
2. Air outlet
3. Signal receptor
4. Remote control
5. Handle
6. Air exhaust hose
7. Air inlet
8. Drain port (inserted by a stopper)
9. Hose connector
10. Window adaptor
11. Pull tab of the air filter
12. Castor
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Remote control
This unit has a remote control. One piece of CR2025 battery will be provided
with the remote control. Before starting to use the remote control, remove the
plastic protection from the battery. If you want to change the battery, please
refer to the instruction behind the remote control. If it is not in use for a long
time, please take the battery out of the remote control. The functions of the
remote control buttons are listed below.

1. Power button
2. Temperature/timer increasing button
3. Temperature/timer decreasing button
4. Timer on/off button
5. Mode button
6. Wind speed button
7. Sleep button
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Control panel

More button

Temperature/timer increasing
button

COOL /Fan /Dehumidift /AUTO

Temperature/timer decreasing

Timer indicator light

button
Sleep indicator light

INSTALLATION


The unit shall be installed on a flat
surface where the air outlet would
not be blocked. The required
distance around the unit should be



at least 30cm. (Fig.1)

The unit shall not be installed in a
laundry room.



Extend the air exhaust hose by
drawing out the two ends of the
hose.
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OPERATION
*Always let the appliance rest for at


least 2 hours after moving it from one

Screw the air exhause hose into the

location to another.

hose connector.

Before use, check up whether the
exhaust hose has been mounted
properly. Plug in the appliance.


Screw the other end of air exhause

1. Power button

hose into the window adaptor.
Press the power button to turn on
the appliance. Press the button
again, the appliance will be turned
off.


Insert the hose connector into the
2. Temperature/timer increasing

bracket on the back of the unit.

button & temperature/timer
decreasing button
Press the button “

”/”

” to set

your desired room temperature
from 15℃ to 31℃. The buttons can
also be used for timer adjustment
*

during timer setting. The value will
be increased/decreased by 1
(℃/hour) for each press.
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• Drying mode

3. Fan speed button
Press the fan speed button to

The centrifugal fan runs at a low

switch the fan speed between low

speed. The fan speed and

and high. The corresponding

temperature cannot be adjusted.

indicator light “LOW”/”HIGH” will

The compressor will stop after 8

illuminate.

minutes of running and then run
again after 6 minutes.
• Cooling mode

4. Mode button
Press the mode button to choose

When the room temperature is

your desired working mode among

higher than the set temperature,

cooling, drying and fan. The

the compressor starts to run.

corresponding indicator light will

When the room temperature is

turn on when the specific mode is

lower than the set temperature, the

selected.

compressor stops and the fan

• Auto mode

operates at the original set speed.

In AUTO mode, the indoor

Note: When the compressor is

temperature sensor operates
working, the unit will vibrate

automatically to select the desired
opration with cooling or fan: when

slightly. This is normal and

the room temperature is no less

harmless.

than 24 ℃，the unit automatically
selects cooling mode, and when

• Fan mode

the room temperature is less than
24 ℃， the unit automatically selects
fan mode.

When the fan runs at the set
speed, the compressor does not
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run.

turn on once the select time
passed.

The adjustment of temperature in
Fan mode is not effective.

Auto-OFF setting
- When the appliance is ON,
press the timer button, the timer

5. Timer button

indicator light will flash.
Auto-ON setting
- Press the timer increasing or
- When the appliance is OFF,
decreasing button to select a
press the timer button, the timer
desired auto-OFF time from 1 to
indicator light will flash.
24 hours. (When using WIFI
- Press the timer increasing or

connection and setting on your

decreasing button to select a

phone, this range is 1 to 23

desired auto-ON time from 1 to

hours.) The digital display and

24 hours. (When using WIFI

timer indicator light will flash for

connection and setting on your

several seconds, then the timer

phone, this range is 1 to 23

setting is confirmed and the

hours.) The digital display and

timer indicator light will illuminate

timer indicator light will flash for

still.

several seconds, then the timer
- The appliance will automatically
setting is confirmed and the
turn off once the select time has
timer indicator light will illuminate
passed.
still.
- The appliance will automatically
-7-

To cancel the timer, set the time to 0

the timer setting.

hour, or press into the timer setting,



and when the digital display flashes,

The protective device may trip and
stop the appliance in the

press the timer button again. The

conditions listed below.

timer indicator light will then turn off.

Cooling

Room temperature
is over 43℃.
Room temperature
is below 15℃.

6. Sleep button (only active in
Drying

cooling mode)
Press the sleep button to activate



Room temperature
is below 15℃.

If the appliance runs in cooling or

the sleep mode. The sleep
drying mode with door or window
indicator light turns on.
opened for a long time when
In sleep mode, the fan turns to low

relative humidity is above 80%,

speed automatically. The set

dew may drip down from the air

temperature will increase 1 ℃ after

outlet.

one hour, and increase 2 ℃ after
two hours. After six hours, the
Drain water

appliance stops running

1) Special reminder: There is

automatically.

condensing water recycling hidden
in this appliance. The condensing
NOTE:


water is partly kept recycling

The appliance can memorize the

between the condenser and the

settings you have made except for

water plate. When the water level
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rises to the upper level, the water-

chemicals to clean the appliance.

full code “E4” will be shown on the

 Do not wash the appliance directly.

digital display to remind of draining
 If the appliance is damaged,
water.
please contact the dealer or repair
2) Please cut off the power supply,

shop.

move the appliance to a suitable
place, pull out the stopper in the
drain port to drain the water

Air Filter

completely. If conditions permitted,

If the air filter becomes clogged with

you can also connect the drain

dust/dirt, the air filter should be

hose to the drain port for the water

cleaned once every two weeks.

draining.

- Pull out the air filter from the air

3) After the draining, insert back the

inlet grille by the pull tab.

stopper to the drain port, otherwise

- Clean the air filter with neutral

the appliance may leak and make

detergent in lukewarm water (<

your room wet.

40℃) and dry it up in the shade.
- Reinstall the air filter.

CLEANING AND MAINTENANCE
 Before cleaning, be sure to

Clean the Surface

disconnect the appliance from any
First clean the surface with a neutral
electric supply outlet.
detergent and wet cloth, and then
 Do not use gasoline or other

wipe it with a dry cloth.
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TROUBLESHOOTING

Troubles

Possible Causes
The doors or windows are not
closed.
There are heat sources inside the
room.

Not cool enough

The hot air exhaust hose is not
connected or blocked.
Temperature setting is too high.
Air inlet is blocked.
The ground is not level or not flat
enough.

Noisy

The sound comes from the flowing
of the refrigerant inside the
appliance.

Code “E2” on the
digital display

Room temperature sensor failed.

Code “E3” on the Evaporator temperature sensor
digital display
Code “E4” on the
digital display

failed.
Water-full warning
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TECHNICAL DATA
Below data for your operating
reference
Model

B1PAC07

Rated voltage

220V

Rated frequency

50Hz

Rated input

750W

Rated current

3.4A
7000BTU/

Cooling capacity
2000W
Moisture removal

0.6

(L/H)
Air flow

250m³/h
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