
                                                                                                                                              DT09 
                                                                                                                                    INSTRUCTION MANUAL

1.1. ทททั่วไปทททั่วไป
DT09 เปป็นชชุดควบคชุมเครรรื่องปรรับอากาศ (เทอรร์โมสแตท) ททรื่ออกแบบมาใหห้มทลรักษณะสวยงาม เหมาะกรับการใชห้งาน 
บห้าน สสานรักงาน  โรงแรมททรื่หรรูหรา  โดยประกอบดห้วยอชุปกรณร์ตต่างๆ เหลต่านทน
 Main unit
 Display panel
 Cable ยาว 4 เมตร
หมายเหตชุ : สามารถใชห้กรับรทโมทของบรริษรัทฯ ไดห้  (ดรูรายละเอทยดของอชุปกรณร์รทโมท)

                        Main unit   Display panel             Cable 4 เมตร

2.2. คคุณสมบทตติทางไฟฟฟ้าคคุณสมบทตติทางไฟฟฟ้า

Power  supply 220-240 Vac, 50/60 Hz.
Electrical rating
 Compressor relay
 Fan relays

3 (1) A at 250 Vac
7 (3) A at 250 Vac
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3. 3. การใชช้งานการใชช้งาน

Power
กดปชุปุ่ม        เพรรื่อเปปิด/ปปิดเครรรื่องปรรับอากาศ
Temp
กดปชุปุ่ม          หรรอ           เพรรื่อตรันงอชุณหภรูมริ
Fan
กดปชุปุ่ม        เพรรื่อปรรับความเรร็วพรัดลม

 AUTO : พรัดลมทสางานตามความแตกตต่างของ
อชุณหภรูมริหห้องกรับอชุณหภรูมริททรื่ตรันงไวห้

Turbo
กดปชุปุ่ม             จะมทสรัญลรักษณร์        ตริดททรื่จอแสดงผล 
เพรรื่อเรต่งความเยร็นใหห้เรร็วขขนน
Econo
กดปชุปุ่ม             จะมทสรัญลรักษณร์            ตริดคห้าง เพรรื่อ
ทสางานแบบประหยรัดพลรังงานททรื่อชุณหภรูมริ 25C และ
พรัดลมทสางานททรื่ความเรร็วอรัตโนมรัตริ

Sweep (เฉพาะรชุต่นเทต่านรันน)
กดปชุปุ่ม            จะเปป็นการ เปปิด-ปปิด ใบพรัดของระบบ
กระจายลมแบบอรัตโนมรัตริ
Sleep
กดปชุปุ่ม            จะมทสรัญลรักษณร์         ตริดคห้าง       
เพรรื่อใหห้ระบบปรรับอชุณหภรูมริอรัตโนมรัตริขณะนอนหลรับ

    Mode
กดปชุปุ่ม              เพรรื่อเลรอก 
 Fan mode แสดงสรัญลรักษณร์           
 Cool mode แสดงสรัญลรักษณร์  
 Dry mode แสดงสรัญลรักษณร์  DY ททรื่จอ

Timer
กดปชุปุ่ม           จะมทสรัญลรักษณร์          ตริดคห้างหลรังจากนรันน
กดปชุปุ่ม          หรรอ          เพรรื่อตรันงคต่าจสานวนชรัรื่วโมงททรื่
ตห้องการปลต่อยทรินงไวห้ 5 วรินาทท หรรอกดปชุปุ่ม Timer ซนสา เพรรื่อ
ยรนยรันโดยตรัวเลขจะหยชุดกะพรริบ การยกเลริกทสาไดห้โดยกด
ปชุปุ่ม           ซนสาอทกครรันงเพรรื่อใหห้สรัญลรักษณร์        ดรับไป
Dim
กดปชุปุ่ม           และ        พรห้อมกรันคห้างไวห้ 5 วรินาทท เพรรื่อ
ปรรับความสวต่างของจอแสดงผลใหห้ลดลง (จอแสดงผล
จะกลรับมาสวต่างตามปกตริเมรรื่อมทการปปิดแลห้วเปปิดใหมต่)
Keylock
กดปชุปุ่ม        คห้างไวห้ 10 วรินาทท จะแสดง  Lc ททรื่จอแสดง
ผล  เพรรื่อ lock ปชุปุ่มทรันงหมด ยกเวห้น Power การยกเลริก
ทสาไดห้โดยกดปชุปุ่ม        คห้างไวห้ 10 วรินาทท จะแสดง UL
Remote handset

ใน Display panel จะมทตรัวรรับรทโมท ทสาใหห้สามารถสรัรื่ง
งานจากรทโมทรชุต่นตต่างๆ ของบรริษรัทไดห้
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4. 4. การตติดตทตั้งการตติดตทตั้ง
    คสาเตรอนเกทรื่ยวกรับการตริดตรันง

 ควรใหห้ชต่างผรูห้ชสานาญการดห้านเครรรื่องใชห้ไฟฟฟ้าดสาเนริน
การตริดตรันง หรรอซต่อม ไมต่แนะนสาใหห้ตริดตรันง หรรอซต่อม
ดห้วยตรัวทต่านเอง

 ใชห้สายไฟ เบรกเกอรร์ ฯลฯ ททรื่มทขนาด (rating) ททรื่
เหมาะสมกรับการใชห้งาน

 ปปิดเบรกเกอรร์จต่ายไฟขณะทสาการตริดตรันง เพรรื่อปฟ้องกรัน
การ ลรัดวงจร ททรื่อาจกต่อใหห้เกริดความเสทยหายตต่อ
อชุปกรณร์ไดห้ ตรวจการเดรินสายไฟใหห้ถรูกตห้อง เกร็บและ
ยขดอชุปกรณร์ใหห้ เขห้าททรื่เรทยบรห้อย

1.  เลรรื่อน bracket ออกจาก display panel 

3.  เขห้าสายททรื่คอนเนคเตอรร์ดห้านหลรัง

    คสาเตรอนในการใชห้งาน

 เมรรื่อพบอาการผริดปกตริใหห้รทบปปิดเบรกเกอรร์เพรรื่อหยชุดการ
ทสางาน และรทบตริดตต่อตรัวแทนจสาหนต่ายหรรอชต่างผรูห้
ชสานาญการทรันทท การใชห้งานตต่อไปอาจทสาใหห้เสทย, 
ไฟฟฟ้าดรูด, ไฟไหมห้ และอาการอรรื่น ๆ

 ในขณะทสาความสะอาด จะตห้องแนต่ใจวต่าไดห้ปปิดสวริตชร์, 
ปปิดเบรกเกอรร์แลห้ว

2. ยขด bracket เขห้ากรับผนรัง

         4.  นสา display ยขดกรับ bracket โดยใสต่เขห้าไป
              และเลรรื่อนลงมา
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5.5.  ออทั่นๆออทั่นๆ

มทฟฟังกร์ชรัรื่นการทสางานททรื่จะแสดง Error code เมรรื่อเครรรื่องปรรับอากาศทสางานผริดปกตริ
Error blink What happens While activated Exit from this process

สายวรัดอชุณหภรูมริ (Room 
Sensor) ขาดหรรอลรัดวงจร

Compressor จะเปปิด-ปปิด
สลรับกรันทชุก 5 นาทท

เปลทรื่ยน Room Sensor

6.6. Wiring DiagramWiring Diagram
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	Power
	Turbo
	Econo
	Sweep (เฉพาะรุ่นเท่านั้น)
	กดปุ่ม จะเป็นการ เปิด-ปิด ใบพัดของระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ
	Sleep
	กดปุ่ม จะมีสัญลักษณ์ ติดค้าง เพื่อให้ระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติขณะนอนหลับ
	กดปุ่ม จะมีสัญลักษณ์ ติดค้างหลังจากนั้นกดปุ่ม หรือ เพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงที่ต้องการปล่อยทิ้งไว้ 5 วินาที หรือกดปุ่ม Timer ซ้ำ เพื่อยืนยันโดยตัวเลขจะหยุดกะพริบ การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม ซ้ำอีกครั้งเพื่อให้สัญลักษณ์ ดับไป
	Dim
	กดปุ่ม และ พร้อมกันค้างไว้ 5 วินาที เพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลให้ลดลง (จอแสดงผลจะกลับมาสว่างตามปกติเมื่อมีการปิดแล้วเปิดใหม่)
	Keylock
	กดปุ่ม ค้างไว้ 10 วินาที จะแสดง Lcที่จอแสดงผล เพื่อ lock ปุ่มทั้งหมด ยกเว้น Power การยกเลิกทำได้โดยกดปุ่ม ค้างไว้ 10 วินาที จะแสดง UL
	Remote handset
	4. การติดตั้ง
	6. Wiring Diagram


