
คูมือการใชงาน
เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนยายได
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การเชื่อมตอระบบไฟฟา
กอนที่จะเสียบปลั๊กควรตรวจสอบดังตอไปน�้

- แหลงจายไฟหลักตรงกับคาที่ระบุบนฉลากที่ดานหลังเครื่อง

- ปลั๊กไฟและวงจรไฟฟาเพียงพอ

- เตารับกับปลั๊กไฟตองพอดีกัน

- ปลั๊กไฟตองมีสายดิน

ขอควรระวัง
- อุปกรณมีชิ้นสวนที่เปนอันตรายตอสิ�งแวดลอม การทิ้งชิ้นสวนใหทิ้ง

  ในสถานที่ปลอดภัยหรือถูกกำหนดไว

- การใชงานสินคาเพื่อความสะดวกสบายในครัวเรือน ไมไดมุงเนนใหใช

  เพื่อการพาณิชย

- หากพบปญหาผิดปกติ ควรติดตอศูนยบริการ

- การรับประกันสินคา เปนไปตามเงื่อนไขของบัตรรับประกัน
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บานเกล็ด
แผงควบคุม
ลอเข็น
มือจับ
ตะแกรงดานขาง
ตะแกรงดานบน
ชองลมออก
ชองระบายน้ำ
สายไฟ
ชองเสียบสายไฟ
ชองระบายน้ำออกจากปม

สวนประกอบของเครื่อง

อุปกรณ

ชุดหัวเชื่อมตอ

รางเลื่อนยึดหนาตาง

รีโมทควบคุม
และแบตเตอรี่

ทอระบายน้ำทิ้ง
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ที่ระบายลมรอน
ในโหมด cool ตองวางเครื่องไวใกลๆ กับหนาตางหรือเปด
เครื่องทิ้งไวเพื่อระบายลมรอนออก
วางเครื่องบนพื้นราบ ตองแนใจวามีระยะหางขั้นต่ำ 30 cm
และอยูใกลๆ กับแหลงจายไฟ

1. ขยายทอทั้งสองขางออก และขั้นสกรูทางลมเขา
2. ขยายอีกดานของทอ และขันสกรูทางลมออก
3. สอดทอเขาไปในตัวเครื่อง
4. เสียบทอลงในชุดตัวเลื่อนหนาตางแลวปดใหแนน

ชุดตัวเลื่อนหนาตางถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับการใชงานทั้งหนาตางแนวตั้ง และแนวนอน
อยางไรก็ตามคุณอาจจะแกไขบางสวนในการติดตั้งสำหรับหนาตางบางประเภท ชุดตัวเลื่อนหนาตาง
สามารถยึดดวยสกรูได

การติดตั้งเครื่อง
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1: ชิ้นสวน
A) แผง
B) แผงที่มี 1 หลุม
C) แผงที่ไมมีหลุม
D) สกรูเพื่อล็อคหนาตาง

2: การเตรียมพรอม
เลื่อนแผง B และ C ไปยังแผง A และวัดขนาดความกวาง
ของหนาตางตองแนใจเจาะจุดประกอบหนาตางไมมีชองวาง
หรือชองอากาศเมื่อทำการวัดขนาด

3: ขั้นสกรูใหพอดีกับหลุม
ดวยความกวางของหนาตางตองมั�นใจวาไมมีชองวาง
ในชุดตัวเลื่อนหลังจากการติดตั้ง

พื้นที่ใชงาน
- ตัวเครื่องควรวางอยูบนพื้นที่แข็งแรง เพราะมีความสั�น

สะเทือนเล็กนอย เพื่อความปลอดภัย

- ตัวเครื่องมีลอเพื่อชวยในการวาง แตลอจะหมุดนไดเฉพาะ

พื้นราบเทานั้น ใชอยางระมัดระวังเมื่อลากเครื่องบนพื้นผิว

ที่ไมเรียบและมีหลุม และบริเวณที่เปนพื้นไม

-ตองใชปลั๊กที่มีสายดิน

- ไมควรวางสิ�งกีดขวางรอบชองทางอากาศเขาหรือออก

- วางเครื่องใหหางจากผนังอยางนอย 45 เซนติเมตร

- ทอลมสามารถขยายไดแตเพื่อใหไดประสิทธิภาพที่ดี

ควรวางใหตรงและยืดใหนอยที่สุด และควรตรวจสอบวา

ทอไมหักงอ

วิธีติดตั้งจุดตัวเลื่อนหนาตาง
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A. ปุมเปด/ปด   F. การทำความเย็น   K. ระดับแรงลมต่ำ
B. ปุมโหมดต่ำ  G. ไลความชื้น    L. ระดับแรงลมปานกลาง
C. ปุมปรับระดับลม  H. ระดับลม    M. ระดับแรงลมสูง
D. ปุมเพิ�ม   I.  จอแสดงผล    N. อากาศอบอุน
E. ปุมลด   J.  ปรับความแรงของลมอัตโนมัติ

**สำหรับรุนที่ทำความเย็นอยางเดียวจะไมมีฟงกชั�นน�้

คำอธิบายหนาจอแสดงผล

แผงควบคุม

เมื่อเสียบปลั๊กแลวตัวเครื่องจะอยูในโหดมสแตนบาย

หามปดเครื่องโดยการดังปลั๊กออก ตองกดปุมเปด-ปดที่ตัวเครื่อง
กอนถอดปลั๊กเทานั้น
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1: โหมดทำความเย็น
เหมาะสำหรับสภาพอากาศรอนชื้นเมื่อคุณตองการระบายความรอนในหอง
- กดปุม    จนกระทั�งมีสัญลักษณน�้ปรากฏ
- กดปุม           เพื่อตั้งคาอุณหภูมิ

2: โหมดอากาศอบอุน
***สำหรับรุนที่มีฟงกชั�นเทานั้น
- กดปุม     จนกระทั�งเจอสัญลักษณน�้ปรากฏ
- กดปุม           เพื่อตั้งคาอุณหภูมิ

- กดปุม      เพื่อเลือกระดับแรงลมที่มีทั้ง 4 ระดับ

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับชวงฤดูรอนคือ 24 -27 องศาเซลเซียส (75 - 81 องศาฟาเรนไฮด) 
อยางไรก็ตามอยาปรับอุณหภูมิต่ำกวาขางนอกอาคารความแตกตางของแรงลม จะเห็นชัดเมื่อยูในโหมด
FAN แตอาจไมเห็นในโหมด COOL

คำอธิบายหนาจอแสดงผล

ลมแรงสูงสุด

ลมแรงปานกลาง

ลมแรงต่ำ

แรงลมอัตโนมัติ

- เลือกระดับพัดลมโดยกดปุม    โดยระดับพัดลมจะเปนระดับ สูง/กลาง/ต่ำ/อัตโนมัติ
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คำอธิบายหนาจอแสดงผล

3: โหมดพัดลม
- กดปุม     จนกระทั�งเจอสัญลักษณน�้ปรากฏ
- กดปุม           เพื่อเลือกระดับแรงลม

4: โหมดไลความชื้น
- กดปุม     จนกระทั�งเจอสัญลักษณน�้ปรากฏ
- ในโหมดน�้ระดับพัดลมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติและไมสามารถตั้งคาดวยตัวเอง
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รายละเอียดของหนาจอ

อุณหภูมิต่ำ
ปองกันน้ำแข็งเกาะ

ตัวเครื่องมีอุปกรณปองกันความเย็นจัด
เพื่อไมใหน้ำเเข็งเกาะมากเกินไป
ตัวเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ
เมื่อละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้น

ติดตอตัวเเทนจำหนาย

เทน้ำทิ้งออกจากถัง

เซ็นเซอรเสีย

หนาจอแสดงผลดังน�้ สิ�งที่ควรทำ

ถังน้ำทิ้งเต็ม

การวิเคราะหหาสาเหตุดวยตนเอง
เราสามารถวิเคราะหอาการไดดวยตนเองในเบื้องตนในกรณ�ที่เครื่องมีปญหาดังที่โชวในหนาจอตอไปน�้



การใสแบตเตอรี่
- เลื่อนฝาหลังออก
- ใสถานขนาด AAA วางในตำแหนงที่ถูกตอง
- ปดฝา

ชี้รีโมทไปที่ตัวเครื่อง
ตองอยูหางจากตัวเครื่องไมเกิน 7 เมตร
ตองไมโดนแดดหรือความรอนโดยตรง ถารีโมทไมทำงานใหนำแบตเตอรี่ออกแลวใสกลับเขาไปใหม
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การใชงานรีโมทคอนโทรล

รีโมทคอนโทรล
ปุมเปด - ปด

เพิ�มขึ้น

ลดลง

ตั้งเวลา

เซลเซียส / ฟาเรนไฮต

ความเย็น

ไลความชื้น

พัดลม

อบอุน

สมารท

สายเปลี่ยนทิศทาง

การทำงานแบบ Sleep

ปุมเปด

ปุมปด

ระดับแรงลม

ระดับแรงลม

โหมดการใชงาน

การสายเปลี่ยนทิศทางลม

การทำงานแบบ Sleep



เพื่อการใชงานอยางดีมีประสิทธิภาพ ทำตามคำแนะนำดังตอไปน�้

- ปดหนาตางและประตูเมื่อเปดแอร ถาตองการติดตั้งแบบชั�วคราว

  ควรเปดหนาตางแงมไวเล็กนอยเพื่อเปนการระบายอากาศ

- เพื่อเปนการปองกันความรอนจากแสงแดดควรปดผามาน เพื่อให

  เครื่องทำความเย็นไดเร็วขึ้น

- หามดัดแปลงอุปกรณใดๆ ในตัวเครื่อง

- ไมควรกีดขวางชองอากาศ ไมควรนำสิ�งของมาคลุมตะแกรง

- ตรวจสอบวาไมมีแหลงความรอนในหอง

- หามนำเครื่องไปใชงานในหองที่เปยกชี้น เชน หองซักผา

- หามนำเครื่องไปใชนอกบาน

- เครื่องตองวางบนพื้นราบ หากจำเปนใหวางลูกลอล็อคไวใตลอหนา

เมื่อมีน้ำกลั�นตัวภายในเครื่องมากเกินไป ตัวเครื่องจะโชวสัญลักษณ           น้ำเต็มแทงก หมายถึง 
ตองดำเนินการดวยตัวเอง จำเปนตองระบายน้ำออก โดยทำตามขั้นตอนตอไปน�้การระบายน้ำออก
ดวยตนเอง อาจจำเปนตองระบายน้ำในบริเวณที่มีความชื้นสูง

1. ถอดปลั๊กออก

2. นำถาดไปวางใตทางระบายน้ำ

3. ถอดฝาทอระบายน้ำดานลางออก

4. น้ำจะไหลลงในถาดระบายน้ำ

5. เมื่อน้ำไหลออกหมดแลวใหเปดฝารูระบายน้ำ

6. เปดเครื่อง
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เคล็ดลับสำหรับการใชงานที่ถูกตอง

การปลอยน้ำทิ้ง
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กอนทำความสะอาดเครื่องควรปดเครื่อง และดึงปลั๊กออก

เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องดวยผาแหง

  - ไมควรลางน้ำอาจเปนอันตรายตอตัวเครื่อง

  - ไมควรใชน้ำมัน แอลกอฮอลทำความสะอาดลางตัวเครื่อง

  - ไมควรฉ�ดน้ำหรือของเหลวใดๆ บนตัวเครื่อง

การทำความสะอาดไสกรอง

เพื่อใหเครื่องทำงานอยางมีประสิทธิภาพ ควรทำความสะอาดไสกรองทุกอาทิตย

ใชเครื่องดูดฝุนทำความสะอาดฝุนที่ติดอยูในไสกรอง ถาสกปรกมากใหใชผาชุบน้ำอุนเช็ด 

น้ำอุนไมควรจะมีความรอนเกิน 40 องศาเซลเซียสหลังจากทำความสะอาดแลวควรนำไสกรอง

ไปผึ�งใหแกง จากนั้นใสกลับเขาไปในเครื่องดั�งเดิม

การทำความสะอาดเครื่อง
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การแกไขปญหา

ปญหา                  สาเหตุ                         การแกไข

เครื่องไมทำงาน

เครื่องใชงานได
ในระยะเวลาสั้นๆ

ตัวเครื่องทำงาน
แตหองไมเย็น

มีกลิ�นออกมา
ในหองระหวาง
ที่เครื่องทำงานอยู

เครื่องไมทำงาน
หลังจากรีสตารท
เครื่องไปแลว 3 นาที

มีขอความตอไปน�้
ปรากฏขึ้นหนาจอ

- ไมมีกระแสไฟฟา
- ไมไดเสียบปลั๊ก
- อุปกรณเซฟตี้ภายในสะดุด

- ทออากาศโคงงอ
- มีบางอยางกีดขวางไมให
  อากาศปลอยออกมา

- หนาตาง ประตู ผามาน เปดอยู

- มีแหลงความรอนอยูในหอง เชน
  เตาอบ เครื่องเปาผม อื่นๆ

- ทอระบายอากาศหลุดออกจากเครื่อง

- ขนาดของตัวเครื่อง
  ไมเหมาสมกับขนาดของหอง

- ไสกรองอากาศอุดตัน

- อุปกรณความปลอดภัยคอมเพลสเซอร
  ภายในปองกันไมใหเครื่องเริ�มทำงาน
  ใหมจนกระทั�งผานไปสามนาที
  นับตั้งแตเปดเครื่องครั้งลาสุด

- เครื่องมีระบบวิเคราะหการทำงาน
  ที่ผิดปกติในตัวเอง

- รอ
- เสียบปล๊ัก
- รอ 30 นาทีถายังเปนอยูใหติดตอ
  ศูนยซอม

- วางทอใหตรงเพ่ือปองกันไมใหทอหักงอ
- ตรวจเช็คเพ่ือนำสิ�งกีดขวางออก

- ปดประตู หนาตาง และผามานใหหมด

- นำแหลงท่ีมีความรอนออกไปจากหอง

- ติดต้ังทอระบายอากาศท่ีดานหลังเคร่ือง

- ทำความสะอาดไสกรอง

- รอ จนกวาการทำงานจะกลับมาปกติ

- ดูการแกไขดวยตัวเอง




