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Operation guide

Turn on the back cover of the remote control according to
the counter clockwise direction
Put one unit CR2032 button cell, and make sure the position
of“+”polar and“-”polar are correct.
Re-install the back cover into the remote control
according to the back clockwise direction. And make
sure the 2 concave points coincide.

1. Press the back side of remote controller marked
①, as shown in the fig, and then push out the
cover of battery box along the arrow direction.
2. Installation two 7# (AAA 1.5V) dry batteries, and
make sure the position of "+" polar and "-" polar
are correct.
3. Reinstall the cover of battery box.

Above 2 types remote controllers, each one is available for
choosing.

Remote controller

Wifi

Selfclean

Zonefollow

Zonefollow button

Selfclean button

Buttons on remote controller

Buttons on remote controller

There is no this function for some remote control.

Buttons on remote controller

Zonefollow button
Press this buttoon to Start"Zonefollow" funciton and "
" will be displayed on the remote
controller.
After this function is set, the remote controller will send the detected ambient temperature of
the zone where the user had put the remote controller to the indoor unit and the unit will
automatically adjust the indoor temperature according to the detected temperature. Press this
button again to close "Zonefollow"function and "
" will disappear.
Please put the remote controller near the user and confirm the unit can receive the remote
signal when this function is set. Do not put the remote controller near the object of high
temperature or low temperature in order to avoid detecting inaccurate ambient temperature.

Selfclean Button
Press this button to turn on the "Anti-Mildew Function",and "
" will be displayed on the
remote controller. This function will enable the fan to continue to run for a few time to selfclean the moisture on the evaporator and then close.It will be very helpful to dry the indoor
unit and prevent the mildew from being produced inside the indoor unit and keep it cleaner.

This function is only effective when the unit is working for "Cooling" or "Dry"
When this function is on: After turning off the unit by pressing ON/OFF button, the indoor
fan will continue running for about 10 min. at low speed. In this period, press the "Selfclean
button" to stop indoor fan directly; When this function is off: After turning off the unit by
pressing ON/OFF button, the complete unit will be off directly.

Buttons on remote controller

Clean and maintenance

Clean and maintenance
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Installation of indoor unit
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การใช้งานและการบ�ารุงรักษา

เด็กอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป และบุคคลที่ด้อยสามารถทางกายภาพ, ความสามารถทาง
ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ สามารถใช้เครื่องใช้นี้ได้
หากเขาเหล่านั้นได้รับการดูแลควบคุมหรือค�าแนะน�าเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้อย่าง
ปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
เด็กไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไม่ควรให้เด็กท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ โดยปราศจากการควบคุมดูแล
อย่าเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับเต้ารับเอนกประสงค์ เพราะอาจเกิดอันตรายจากไฟได้
ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟออก ในขณะท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
มิฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
หากพบสายไฟช�ารุด ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนให้บริการ หรือผู้มีคุณสมบัติใกล้
เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อย่าล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน�้า เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
อย่าพ่นน�้าใส่หน่วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในร่ม เพราะอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเครื่อง
ท�างานความผิดปกติได้
หลังจากถอดแผ่นกรองแล้ว อย่าสัมผัสครีบระบายความร้อนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
อย่าใช้เปลวไฟหรือเครื่องเป่าผม เพื่อเป่าให้แผ่นกรองแห้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเสียรูป
หรืออันตรายจากไฟไหม้ได้
การซ่อมบ�ารุงต้องด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มิฉะนั้น อาจเกิดการบาดเจ็บที่ตัวบุคคล หรือเกิดความเสียหายได้
อย่าซ่อนแซมเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง เพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเสียหายได้
โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายเมื่อคุณจ�าเป็นต้องซ่อมเครื่องปรับอากาศ
อย่าแหย่นิ้วหรือวัตถุใดๆเข้าไปในช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศเข้าออก เพราะอาจ
ท�าให้เกิดการบาดเจ็บที่ตัวบุคคล หรือเกิดความเสียหายได้
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อย่าปิดกั้นช่องอากาศออกหรือช่องอากาศเข้า เพราะอาจท�าให้เครื่องท�างานผิดปรกติได้
อย่าให้น�้าหกลงบนรีโมทคอนโทรล, มิฉะนั้นรีโมทคอนโทรลอาจเสียช�ารุดได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่ด้านล่างนี้ โปรดปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กออกทันที
แล้วติดต่อตัวแทนจ�าหน่าย หรือช่างผู้ช�านาญส�าหรับการบริการ
ࡁ สายไฟมีความร้อนสูง

หรือช�ารุดเสียหาย
ࡁ มีเสียงผิดปรกติขณะเครื่องท�างาน
ࡁ อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (circuit breaker) ตัดบ่อย
ࡁ เครื่องปรับอากาศปล่อยกลิ่นไหม้ออกมา
ࡁ หน่วยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในร่ม มีการรั่วซึม

หากเครื่องปรับอากาศท�างานภายใต้สภาวะไม่ปรกติ อาจท�าให้เกิดการท�างานผิดปรกติ,
ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายจากไฟไหม้ได้
เมื่อเปิดหรือปิดหน่วยอุปกรณ์โดยสวิตช์การท�างานฉุกเฉิน กรุณากดสวิตช์ด้วยวัตถุที่
เป็นฉนวนแทนการใช้โลหะ
อย่าใช้เท้ายืนบนแผงด้านบนของชุดอุปกรณ์ติดตั้งกลางแจ้ง หรือวางวัตถุสิ่งของที่หนัก
เพราะอาจท�าให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บที่ตัวบุคคลได้
การยึดติดอุปกรณ์
ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช�านาญมืออาชีพ มิฉะนั้นอาจเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้
ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ขณะติดตั้งชุดอุปกรณ์
ตามกฎระเบียบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ให้ใช้วงจรจ่ายไฟและอุปกรณ์ตัดวงจรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม
ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจท�าให้เครื่องท�างานผิดปรกติได้
สวิตช์ส�าหรับตัดโหลดทุกขั้ว (all-pole disconnection switch) ที่มีหน้าสัมผัสแยก
กันห่างอย่างน้อย 3 มม. ในทุกๆขั้ว ควรเชื่อมต่อกับลวดอยู่
ต้องต่อสายดินกับเครื่องปรับอากาศ การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจท�าให้ไฟฟ้าช็อตได้
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ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (circuit breaker) ที่มีความจุไฟเหมาะสม โปรดสังเกต
ตารางดังต่อไปนี้ สวิตช์แอร์ควรมีการท�างานของ magnet buckle และ heating
buckle ซึ่งป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกินได้
อย่าใช้สายไฟที่ไม่เหมาะสม
ตรวจให้แน่ใจว่าสายไฟเหมาะสมกับความต้องการของเครื่องปรับอากาศ สายไฟที่ไม่
เสถียร หรือ สายไฟที่ไม่ตรงตามความต้องการเครื่องใช้ หรือสายไฟที่ส่งผลให้เครื่อง
ท�างานผิดปรกติ โปรดติดตั้งสายจ่ายไฟที่เหมาะสมก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศ
เชื่อมต่อสายไฟขั้วบวก (live wire), สายไฟขั้วลบ (Neutral wire) และสายดิน
(Grounding wire) เข้าที่เต้ารับไฟ อย่างถูกต้อง
ตรวจให้แน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ ก่อนด�าเนินการท�างานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและความปลอดภัย
อย่าเชื่อมต่อกระแสไฟไหลผ่านอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้งเสร็จสิ้น
หากพบสายไฟช�ารุด ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนให้บริการ หรือผู้มีคุณสมบัติใกล้
เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อุณหภูมิของวงจรสารให้ความเย็นจะสูงขึ้น โปรดเก็บสายเชื่อมต่อภายในระบบ (interconnection cable) ให้ห่างออกไปจากท่อทองแดง
ต้องติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าตามข้อก�าหนดการเดินสายไฟของประเทศ
ต้องท�าการติดตั้งให้เป็นไปตามขัอก�าหนดของ NEC และ CEC โดยผู้ที่ได้รับการรับรอง
แล้วเท่านั้น
เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม 1 (first class electric appliance) ซึ่งต้องต่อสายดินอย่างถูกต้องด้วยอุปกรณ์ต่อสายดินพิเศษโดยช่างผู้ช�านาญมือ
อาชีพ โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ต่อสายดินอย่างมีประสิทธิภาพดีแล้ว
มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
สายไฟสี่เหลือง-เขียวในเครื่องปรับอากาศคือ สายดิน ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์
อื่นได้
3

ค�ำเตือน

ข้อควรระวัง

ความต้านทานดิน (grounding resistance) ควรเป็นไปตามข้อก�าหนด้านความ
ปลอดภัยทางไฟฟ้าภายในประเทศ
ต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในต�าแหน่งที่เพื่อให้ปลั๊กสามารถเข้าถึงได้
ควรเชื่อมต่อสายไฟทุกเส้นของชุดอุปกรณ์ในร่มและชุดอุปกรณ์กลางแจ้งโดยช่างมือ
อาชีพที่ช�านาญ
ถ้าความยาวสายไฟเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ โปรดติดต่อผู้ผลิตส�าหรับสายไฟ
เส้นใหม่ หลีกเลี่ยงที่จะต่อพ่วงสายไฟโดยตัวคุณเอง
ส�าหรับเครื่องปรับอากาศที่มีปลั๊กมาให้, ต้องสามารถเข้าหยิบจับปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง
เสร็จสิ้นแล้ว
ส�าหรับเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีปลั๊กมาให้, ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (circuit
breaker) ในระบบเดินสายไฟด้วย
หากคุณจ�าเป็นต้องย้ายต�าแหน่งเครื่องปรับอากาศไปยังอีกสถานที่ ต้องกระท�าโดยบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น มิฉะนั้น อาจเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้
เลือกสถานที่ที่ห่างไกลจากมือเด็ก และห่างจากสัตว์หรือต้นไม้ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ โปรด
เพิ่มรั้วเพื่อความปลอดภัย
ควรติดตั้งชุดอุปกรณ์ในร่มติดกับผนัง
ช่วงอุณหภูมิในการท�างาน
ความเย็นสูงสุด

ภายในบ้าน DB/WB(oC)
32/23

ภายนอกบ้าน DB/WB(oC)
43/26

ความร้อนสูงสุด

27/-

24/18

ช่วงอุณหภูมิในการท�างาน (อุณหภูมิภายนอกบ้าน) ส�าหรับชุดอุปกรณ์ท�าความเย็นเท่านั้นคือ 18oC ~ 43oC, ส�าหรับชุดปั๊ม
ความร้อนคือ -7oC ~ 43oC
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ส่วนประกอบต่างๆ
ชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ช่องอากาศเข้า

แผงด้านหน้า

บานเกล็ดแนวนอน

รีโมทคอนโทรล

แผ่นกรองฝุ่น ช่องอากาศออก ปุ่มช่วยในการเปิด-ปิด เครื่อง

ชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
ช่องอากาศเข้า

ที่จับ

ช่องอากาศออก

หมายเหตุ:
ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างจากรูปด้านบน โปรดอ้างอิงจากผลิตภัณฑ์จริง
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ส่วนประกอบต่างๆ
หน้าจอแสดงผล
ส�าหรับบางรุ่น:

ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ

สัญลักษณ์แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่อง

ส�าหรับบางรุ่น:

ตัวเลขแสดงอุณหภูมิ

สัญลักษณ์แสดงสถานะเปิด-ปิดเครื่อง

หมายเหตุ:
ข้อมูลที่จอแสดงผลหรือต�าแหน่งอาจแตกต่างจากรูปด้านบน โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง
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วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

การติดตั้งแบตเตอรี่

1. เปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรล โดยหมุนฝาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
2. ใส่ก้อนแบตเตอรี่ CR2032 ลงไป แล้วเช็คให้แน่ใจว่าขั้ว “+” และขั้ว “-” อยู่ใน
ต�าแหน่งที่ถูกต้อง
3. น�าฝาครอบมาปิดรีโมทคอนโทรลกลับเข้าที่เดิม โดยหมุนฝาในทิศทางตามเข็ม
นาฬิกา ให้แน่ใจว่าจุดเว้า 2 จุดตรงกัน
1. กดด้านหลังของรีโมทคอนโทรลที่เครื่องหมาย ① ดังแสดงในรูป แล้วดันฝาครอบ
ช่องบรรจุแบตเตอรี่ออกตามทิศทางลูกศร
2. ใส่แบตเตอรี่ชนิดแห้งเบอร์ 7# (AAA 1.5V) 2 ก้อน และเช็คให้แน่ใจว่าขั้ว “+”
และขั้ว “-” อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง
3. น�าฝาครอบช่องบรรจุแบตเตอรี่มาปิดกลับที่ต�าแหน่งเดิม
รีโมทคอนโทรล 2 แบบ ดังกล่าวด้านบน แต่ละแบบมีให้เลือกได้ตามความ
ต้องการ

วิธีการใช้งาน
1. หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้ว ให้กดปุ่ม “
” บนรีโมทคอนโทรล เพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
2. กดปุ่ม “Mode” เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ: Auto, Cooling, Dry, Fan, Heating
3. กดปุ่ม “ ” หรือ “ ” เพื่อตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ (ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ ภายใต้รูปแบบ Auto)
4. กดปุ่ม “Fan” เพื่อตั้งความเร็วพัดลมที่ต้องการ: fan1, fan2, fan3, fan4, fan5, stepless speed
5. กดปุ่ม “
” เพื่อเลือกมุมเป่าพัดลม
หมายเหตุ:
ࡁ ระหว่างการท�างาน จ่อตัวส่งสัญญาณของรีโมทคอนโทรลไปที่ช่องรับสัญญาณที่อยู่บนชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ࡁ ระยะระหว่างตัวส่งสัญญาณแบะช่องรับสัญญาณ ควรห่างไม่มากกว่า 8 เมตร และไม่ควรมีสิ่งกัดขวางระหว่างกัน
ࡁ สัญญาณอาจถูกรบกวนงานในห้องที่มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนท์ หรือโทรศัพท์ไร้สาย; รีโมทคอนโทรลควรอยู่ใกล้กับ
ชุดอุปกรณ์ภายในบ้านระหว่างการท�างาน
ࡁ เปลี่ยนแบตเตรี่ก้อนใหม่ด้วยแบตเตอรี่รุ่นเดียวกันเมื่อจ�าเป็น
ࡁ เมื่อคุณไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นระยะเวลานาน โปรดน�าเอาแบตเตอรี่ออกด้วย
ࡁ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ หากจอแสดงบนรีโมทคอนโทรลเลือนลาง หรือไม่แสดงอะไรเลย
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รีโมทคอนโทรล
รูปแสดงสถานะสัญญาณ Wifi
รูปแสดงระดับแบตเตอรี่

ตั้งความเร็วพัดลม

รูปแสดงโหมดท�าความเย็นอัตโนมัติ
รูปแสดงโหมดท�าความเย็นที่ก�าหนด

หลอด nixie แบบ Dual-8

รูปแสดงโหมดควบคุมความชื้น

รูปสถานะสุขภาพ
ตัวแสดงเวลา
รูปแสดงสถานะการล็อคปุ่มกด
รูปแสดงใบกวาดลมด้านซ้ายและขวา

รูปแสดงการท�างานโหมดพัดลม
รูปแสดงการท�างานในโหมดเป่าลมร้อน
รูปแสดงการท�างานในโหมด Sleep

รูปแสดงใบกวาดลมด้านบนและล่าง
รูปแสดงการท�างานในโหมดเทอร์โบ

รูปแสดงการท�างานในโหมด zone follow
รูปแสดงการท�างานในโหมด self clean

ปุ่มเลือกโหมดการท�างาน

ปุ่มเปิด/ปิดการท�างานในโหมดพัดลม
ปุ่มเพิ่มระดับ “ ”

ปุ่มเปิด/ปิด
ปุ่มกวาดทิศทางลมด้านบนและล่าง
ปุ่มลดระดับ “ ”

ปุ่มตั้งเวลา
ปุ่มเปิด/ปิดแสงสว่าง

ปุ่มเปิด/ปิดการท�างานรูปแบบ Sleep

ปุ่มเปิด/ปิดทํางานรูปแบบ self clean

ปุ่มเปิด/ปิดการท�างานรูปแบบ I feel
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ปุ่มต่างๆบนรีโมทคอนโทรล
หลังจากเสียบปลั๊กต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว จะมีเสียงที่เครื่องปรับอากาศ
เปิดสวิตช์ ON หลังจากนั้น คุณสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยการใช้รีโมทคอนโทรล
ในสถานะที่เปิดเครื่องอยู่ กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล เครื่องปรับอากาศจะมีเสียงบี๊บ แสดงว่าสัญญาณที่ถูกส่งไปยังเครื่อง
ปรับอากาศแล้ว จอแสดงผลจะแสดงรูปสัญลักษณ์ฟังก์ชั่นการตั้งค่าที่สอดคล้องกัน
ในสถานะที่ปิดเครื่องอยู่ รูปสัญลักษณ์ไฟและนาฬิกาจะแสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล (ถ้าได้ก�าหนดการตั้งเวลาเปิด/ปิด
และแสงสว่างไว้ รูปสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกันนี้จะแสดงบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลพร้อมกัน)

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
กดปุ่มนี้จะสามารถเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศได้
ปุ่มเลือกโหมดการท�างาน
กดปุ่มนี้สามารถเลือกโหมดการท�างานที่คุณต้องการได้
ออโต้

ความเย็น

คุมความชื้น

พัดลม

เป่าลมร้อน

ࡁ เมื่อเลือกโหมดออโต้

เครื่องปรับอากาศจะท�างานโดยอัตโนมัติตามค่าที่ตั้งไว้จากโรงงานก่อนหน้านี้
การตั้งค่าอุณหภูมิไม่สามารถปรับตั้งได้และจะไม่แสดงบนหน้าจอด้วย กดปุ่ม “พัดลม” จะท�าให้
สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ กดปุ่มรูป “ ” จะสามารถปรับมุมเป่าลมได้
ࡁ เมื่อเลือกโหมดท�าความเย็น เครื่องปรับอากาศท�างานภายใต้โหมดท�าความเย็น กดปุ่ม “ ” หรือ “ ”
เพื่อปรับตั้งอุณหภูมิ กดปุ่ม “พัดลม” เพื่อปรับความเร็วพัดลม กดปุ่ม “ ” เพื่อปรับมุมเป่าลม
ࡁ เมื่อเลือกโหมดควบคุมความชื้น ครื่องปรับอากาศจะท�างานในระดับความเร็วพัดลมที่ 1 (fan1) ไม่
สามารถปรับความเร็วพัดลมได้ กดปุ่ม “ ” เพื่อปรับมุมเป่าลม
ࡁ เมื่อเลือกโหมดพัดลม เครื่องปรับอากาศเป่าลมออกเท่านั้น ไม่มีการท�าความเย็นหรือเป่าลมร้อน กด
ปุ่ม “พัดลม” เพื่อปรับความเร็วพัดลม กดปุ่ม “ ” เพื่อปรับมุมเป่าลม
ࡁ เมื่อเลือกโหมดเป่าลมร้อน เครื่องปรับอากาศจะท�างานในโหมดเป่าลมร้อน กดปุ่ม “ ” หรือ “ ” เพื่อ
ปรับตั้งอุณหภูมิ กดปุ่ม “พัดลม” เพื่อปรับความเร็วพัดลม กดปุ่ม “ ” เพื่อปรับมุมเป่าลม (ชุด
อุปกรณ์ท�าความเย็นเท่านั้นจะไม่รับสัญญาณโหมดความร้อน ถ้าตั้งโหมดเป่าลมร้อนด้วย
รีโมทคอนโทรล กดปุ่ม เปิด/ปิด ไม่สามารถให้ชุดอุปกรณ์ท�าความเย็นเริ่มท�างานได้)
หมายเหตุ:
ࡁ เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น หลังจากเริ่มโหมดเป่าลมร้อน ชุดอุปกรณ์ภายในบ้านจะหน่วงเวลา 1~5 นาที
เพื่อที่จะเป่าลมออก (เวลาหน่วงจริงนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมภายในบ้าน)
ࡁ ช่วงการตั้งอุณหภูมิจากรีโมทคอนโทรล: 16~31oC;
ความเร็วพัดลม: auto, fan1, fan2, fan3, fan4, fan5, turbo, stepless speed
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ปุ่มต่างๆบนรีโมทคอนโทรล
ปุ่มพัดลม
กดปุ่มนี้ จะสามารถตั้งความเร็วพัดลมตามรอบได้ดังนี้: auto (AUTO), fan1 ( ) , fan2 (
) , fan3 (
fan4 (
) , fan5 (
) , turbo (
) , stepless speed.

ออโต้
stepless speed

fan1

fan2

fan3

turbo

),

fan4
fan5

หมายเหตุ:
ࡁ ในโหมดความเร็วพัดลม AUTO เครื่องปรับอากาศจะเลือกความเร็วพัดลมที่เหมะสมโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิแวดล้อม
ࡁ ความเร็วพัดลมภายใต้โหมดควบคุมความชื้นคือ fan1
ࡁ หลังจากเข้าสู่โหมด stepless speed ผู้ใช้งานสามารถปรับความเร็วพัดลม โดยการกดปุ่ม “ ” หรือ “ ”

ปุ่ม
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกมุมกวาดลมที่ออกมาในทิศทางขึ้นและลง คุณสามารถเลือกมุมเป่าพัดลมได้ตามรอบดังนี้:

ࡁ เมื่อเปลี่ยนสถานะจาก “No display” ไปสู่ “

” ถ้ากดปุ่มนี้หลังจาก 2 วินาทีแล้ว สถานะการกวัดแกว่งทิศทางลม
จะเปลี่ยนไปสู่ “No display” โดยตรงทันที ; ถ้ากดปุ่มนี้ภายใน 2 วินาที สถานะการกวัดแกว่งทิศทางลมจะเปลี่ยนไป
ตามต�าแหน่งที่แสดงไว้ด้านบนตามล�าดับ
ࡁ เมื่อเลือก “ ” ด้วยรีโมทคอนโทรล การกวัดแกว่งทิศทางลมจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ บานเกล็ดกวาดทิศทางลมขึ้นและ
ลงอัตโนมัติที่ต�าแหน่งมุมกว้างที่สุด
ࡁ เมื่อเลือก “
” ด้วยรีโมทคอนโทรล การกวัดแกว่งทิศทางลมจะล็อคต�าแหน่งคงที่ไว้
บานเกล็ดกวาดทิศทางลมขึ้นและลงของเครื่องปรับอากาศจะหยุดแกว่งที่ต�าแหน่งดังแสดงด้วยรูปสัญลักษณ์ อาจไม่มี
รูปแบบการใช้งานนี้ส�าหรับรีโมทคอนโทรลบางรุ่น
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หมายเหตุ:
หากไม่มีรูปแบบการท�างานนี้ส�าหรับชุดอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ถ้ากดปุ่มนี้ ชุดอุปกรณ์หลักจะส่งเสียงสัญญาณดังขึ้นมา
แต่เครื่องปรับอากาศก็จะท�างานภายใต้สถานะดั้งเดิม

ปุ่ม

และ

กดปุ่ม “ ” และ “ ” แต่ละครั้งเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ 1oC หากกดปุ่ม “ ” และ “ ” ค้างไว้ อุณหภูมิที่
รีโมทคอนโทรลจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมื่อปล่อยการกดปุ่มหลังจากตั้งค่าอุณหภูมิเสร็จสิ้นแล้ว ตัวแสดงอุณหภูมิที่ชุด
อุปกรณ์ภายในบ้านจะเปลี่ยนไปตามค่าที่ตั้งไว้ (ไม่สามารถปรับอุณหภูมิในโหมด Auto ได้)
เมื่อต้องการตั้งเวลาเปิดเครื่อง, เวลาปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม “ ” และ “ ” เพื่อปรับตั้งเวลา
(ให้อ้างอิงหัวข้อปุ่ม “ตั้งเวลา”)

ปุ่ม Sleep
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดรูปแบบการท�างาน Sleep ภายใต้โหมดท�าความเย็น, โหมดเป่าลมร้อน, โหมดควบคุมความชื้น
หมายเหตุ:
ࡁ รูปแบบการท�างานนี้ปรกติแล้วจะปิด หลังจากเปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ
ࡁ รูปแบบการท�างานนี้จะปิดลงหลังจากเปลี่ยนโหมดการท�างาน
ࡁ รูปแบบการท�างานนี้จะไม่มีใช้งาน ภายใต้โหมด “พัดลม” (“fan”) และ “ออโต้” (“auto”)

ปุ่ม “ตั้งเวลา” (Timer)
ปุ่มนี้สามารถตั้งเวลาในการเปิด (ปิด) เครื่องปรับอากาศได้ หลังจากกดปุ่ม “HOUR ON” (“HOUR OFF”) แล้วสัญลักษณ์
รูป “
” บนรีโมทคอนโทรลจะกะพริบ กดปุ่ม “ ” หรือ “ ” ภายใน 5 วินาทีเพื่อตั้งเวลาเปิด (เวลาปิด) เครื่อง
การกดปุ่ม “ ” หรือ “ ” แต่ละครั้ง เวลาจะเพิ่มหรือลด 0.5 ชั่วโมง กดปุ่ม “ ” หรือ “ ” ค้างไว้ เวลาจะเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงเวลาที่คุณต้องการ กดปุ่ม “ตั้งเวลา” (Timer) อีกครั้ง เพื่อยืนยันเวลาที่คุณตั้งไว้ ตัวอักษร
“HOUR ON (HOUR OFF)” จะหยุดกะพริบ แล้วตัวอักษร “HOUR ON (HOUR OFF)” และ “
” จะแสดงบนจอ
รีโมทคอนโทรล
การยกเลิกการตั้งเวลาเปิด (ปิด) เครื่องปรับอากาศ
ในสภาวะที่การตั้งเวลาเปิด (ปิด) เริ่มท�างาน กดปุ่ม “ตั้งเวลา” (Timer) เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลา
หมายเหตุ:
ࡁ ช่วงเวลาที่ตั้งได้: 0.5~24 ชั่วโมง
ࡁ เมื่อได้ตั้งเวลาแล้ว ตัวควบคุมจะแสดงสถานะเมื่อเครื่องเปิดอยู่
ࡁ เวลาเริ่มต้นของการตั้งค่าคือ 0.0 ชั่วโมง
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ปุ่ม Light
กดปุ่มนี้เพื่อปิดแสงสว่างที่จอแสดงบนชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน

ปุม zonefollow
กดปุ่มนี้เพื่อเริม่ การท�างานในรูปแบบ zonefollow บนรีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์
หลังจากได้ตงั � รูปแบบการทํางานแล้วรีโมทคอนโทรลจะส่งค่าอุณหภูมโิ ดยรอบท�สี ามารถจับได้ไปยังชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
แล้วชุดอุปกรณ์น�ีจะปรับตัง� อุณหภูมภิ ายในบ้านตามอุณหภูมทิ ต�ี รวจจับได้ หากต้องการปิดรูปแบบการทํางานแบบ Zonefollow ให้กดปุม่
Zonefollow อีกครัง� แล้วสัญลักษณ์
ท�แี สดงบนรีโมทคอนโทรลจะหายไป
หมายเหตุ
1.กรุณาวางรีโมทคอนโทรลใกล้กับผู้ใช้งานและให้แน่ใจว่าชุดอุปกรณ์สามารถรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลได้เมื�อตัง� รูปแบบการทํางาน
แล้ว
2.อย่าวางรีโมทคอนโทรลใกล้กับท�ท�ี มีี อุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต� ําเพื�อหลีกเลี�ยงการตรวจจับอุณหภูมิโดยรอบที�ถูกต้อง

ปุม Self clean

กดปุ่มนี�เพื�อเริ�มการทํางานในรูปแบบ Anti-Mildew บนรีโมทคอนโทรลจะแสดงสัญลักษณ์
รูปแบบการทํางานนี�สงการให้
ั�
พัดลมทํางานต่อเนื�องด้วยระยะเวลาเพียงเล็กน้อย
เพ�อทํ
ื าการเป่าความชื�นในชุดอุปกรณ์ภายก่อนที�ชุดอุปกรณ์ภายในจะปิดลง
ซ�งสามารถช่
ึ
วยให้ชุดอุปกรณ์ภายในตัวด้านในแห้งและป้องกันการเกิดเช�อราสะสมจากความชื
ื
�นที�ตกค้างอยู่ภายในและรักษาความสะอาด
ภายใน
หมายเหตุ
1. สามารถใช้งานได้เฉพาะเคร�อื งอย่ใู นโหมด "Cooling" หรือ "Dry"
2. หลังจากกดปุม่ ON / OFF เพ�อื ปิดเคร�อื ง พัดลมในชุดอุปกรณ์ภายในจะทํางานต่อเน�ืองประมาณ 10 นาทีทค�ี วามเร็วรอบต�าํ
ในระหว่างน�ีให้กดปุม่ Self clean เพ�อื ปิดพัดลมโดยตรง3.หลังจากปิดเคร�อื งด้วยปุม่ ON / OFF รูปแบบการทํางานทัง� หมดจะหยุดลงโดยตรง
การแนะน�ารูปแบบการท�างานต่างๆ โดยการกดปุ่มรวมกัน
1. การล็อคปุ่มกดเพื่อป้องการเด็กใช้งาน
กดปุ่ม “ ” หรือ “ ” พร้อมกันหากต้องการเปิดหรือปิดการล็อคปุ่มกดเพื่อป้องการเด็กใช้งาน เมื่อไดตั้งรูปแบบการใช้งานนี้ สัญลักษณ์ รูป “ ”
จะแสดงขึ้นที่รีโมทคอนโทรล หากคุณใช้ งานรีโมทคอนโทรล สัญลักษณ์ รูป “ ” จะกะพริบ 3 ครั้งโดยไม่มีการส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศ
2. การเปลี่ยนสลับหน่วยแสดงอุณหภูมิ
ในโหมดปิดเครื่อง กดปุ่ม “MODE” และ “ ” พร้อมกัน เพื่อเปลี่ยนสลับหน่วยแสดงอุณหภูมิระหว่าง oC กับ oF
3. การตั้งรูปแบบการท�างาน ECO
ในโหมดท�าความเย็น (Cool mode) กดปุ่ม “Fan” และ “ ” พร้อมกันนาน 3 วินาที จะเป็นการเริ่มโหมด ECO
หมายเหตุ:
ࡁ การเปลี่ยนโหมดการท�างานจะออกจากโหมด ECO
ࡁ ในโหมด ECO รีโมทคอนโทรลจะแสดงตัวอักษร “ECO” คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้แล้วได้
ࡁ ในโหมด ECO เครื่องปรับอากาศจะท�างานที่ความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติ คุณจึงไม่สามารถปรับตั้งความเร็วพัดลมได้
คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบการใช้งานอื่นได้
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4. การตั้งค่าการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า (Low Temperature Heating Function)
ࡁ ในโหมดท�าเป่าลมร้อน (Heating Mode) กดปุ่ม “Mode” และ “

” พร้อมกัน จะเข้าสู่/ออกจากการท�างานในรูปแบบ

ความร้อนอุณหภูมิต�่า
ࡁ ตัวอักษร “LA” จะแสดงบนรีโมทคอนโทรลหลังจากเข้าสู่การท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า
ࡁ เมื่อสลับจากโหมดการท�างานหนึ่งไปสู่อีกโหมดหนึ่ง การท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่าก็จะถูกยกเลิก ปิดแล้ว
เปิดเครื่องปรับอากาศใหม่อีกครั้ง ก็จะคงการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่าได้อยู่ เมื่ออยู่ในสภาวะการรับ
พลังงาน/เมื่อเปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ การท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่าจะถูกยกเลิก
ࡁ ในโหมดการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า การท�างานในรูปแบบ “Sleep” และ “การท�างานในรูปแบบความ
ร้อนอุณหภูมิต�่า” (“Low termperature heating”) ไม่สามารถเริ่มท�างานได้พร้อมกัน เมื่อโหมดการท�างานในรูปแบบ
ความร้อนอุณหภูมิต�่าเริ่มท�างานแล้ว และในระหว่างนั้นคุณกดปุ่ม “Sleep” เครื่องปรับอากาศจะออกจากโหมดการ
ท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า แล้วเข้าสู่โหมด Sleep และในทางกลับกัน ผลลัพธ์จะเป็นไปในลักษณะแบบ
เดียวกัน
หมายเหตุ:
ࡁ ในโหมดการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า ความเร็วพัดลมโดยปรกติจะเป็นแบบอัตโนมัติและไม่สามารถปรับ
ตั้งได้
ࡁ ในโหมดการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า คุณไม่สามารถตั้งการท�างานในรูปแบบ “TURBO” และ “QUIET”
ได้ เมื่อเข้าสู่โหมดการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า การท�างานในรูปแบบ “TURBO” และ “QUIET” ที่คุณ
ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ จะถูกยกเลิกทันที และเมื่อออกจากโหมดการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า เครื่องก็จะไม่กลับ
เข้าสู่การท�างานในรูปแบบก่อนหน้านี้
ࡁ เมื่อออกจากโหมดการท�างานในรูปแบบความร้อนอุณหภูมิต�่า ความเร็วพัดลมและอุณหภูมิจะกลับเข้าสู่สถานะดั้งเดิม
ก่อนเครื่องเริ่มท�างาน
ࡁ คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบการใช้งานอื่นได้

13

การท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา

การบ�ารุงรักษา

ค�าเตือน




ปิดเครื่องปรับอากาศและถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ ก่อนท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
อย่าล้างเครื่องปรับอากาศด้วยน�้า เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต
อย่าใช้ของเหลวระเหยในการท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ภายในบ้าน
เมื่อพื้นผิวอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในบ้านสกปรก แนะน�าให้
ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มหรืแผ้าชุ่มน�้าเช็ดท�าความสะอาด
หมายเหตุ:
อย่าถอดแผงด้านหน้าขณะท�าความสะอาดอุปกรณ์
ภายในบ้าน

ความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น
เปิดแผงด้านหน้า

ถอดแผ่นกรองฝุ่น

ท�าความสะอาดแผ่นกรอง

ติดตั้งแผ่นกรองฝุ่น

ดึงแผงด้านหน้าออกในทิศทางที่เป็นมุมดังแสดงใน
รูปภาพ

ถอดแผ่นกรองฝุ่นดังแสดงในรูปภาพ

ใช้ที่จับฝุ่นหรือน�้าเปล่าท�าความสะอาดแผ่นกรอง
หากแผ่นกรองสกปรกมาก ให้ใช้น�้าเปล่า (ที่อุณหภูมิ
ต�่ากว่า 45 oC) ล้างท�าความสะอาดแผ่นกรอง แล้ว
วางในที่ร่มและเย็นเพื่อท�าให้แห้ง

ติดตั้งแผ่นกรองแล้วปิดแผงหน้าให้แน่นสนิท
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การท�าความสะอาดและบ�ารุงรักษา
หมายเหตุ:
ࡁ ควรท�าความสะอาดแผ่นกรองทุกๆสามเดือน หากสภาพแวดล้อมที่เครื่องปรับอากาศท�างานมีปริมาณฝุ่นมาก ให้
ท�าความสะอาดแผ่นกรองถี่มากขึ้น
ࡁ หลังจากถอดแผ่นกรองแล้ว อย่าสัมผัสแผ่นครีบ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
ࡁ อย่าใช้เปลวไฟหรือเครื่องเป่าผมในการท�าให้แผ่นกรองแห้ง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูปหรืออันตรายจากไฟไหม้

การตรวจเช็คก่อนการใช้งาน
1. ตรวจเช็คดูว่ามีสิ่งอุดกั้นช่องอากาศเข้าและช่องอากาศออกหรือไม่
2. ตรวจเช็คดูว่าสวิตช์เครื่องปรับอากาศ, ปลั๊กและเต้ารับ อยู่ในสภาพดีหรือไม่
3. ตรวจเช็คดูว่าแผ่นกรองสะอาดหรือไม่
4. ตรวจเช็คดูว่าท่อระบายน�้าช�ารุดเสียหายหรือไม่

การตรวจเช็คหลังการใช้งาน
1. ถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟ
2. ท�าความสะอาดแผ่นกรองและแผงด้านหน้าของชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน

ข้อสังเกตส�าหรับการน�ากลับมาใช้ใหม่
1. วัสดุบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่
โปรดก�าจัดทิ้งวัสดุดังกล่าวในส่วนที่ท�าให้เป็นวัสดุที่น�ากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
2. หากคุณต้องการก�าจัดทิ้งเครื่องปรับอากาศ โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายในพื้นที่ของคุณหรือศูนย์บริการให้ค�าปรึกษา
ส�าหรับวิธีการก�าจัดทิ้งอย่างถูกต้อง
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ความผิดปกติ

การวิเคราะห์ความผิดปกติ

การวิเคราะห์เหตุการณ์ทั่วไป

โปรดตรวจสอบรายการด้านล่างก่อนที่จะขอบ�ารุงรักษา หากยังพบความผิดปรกติอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจ�าหน่ายหรือช่าง
มืออาชีพที่ช�านาญในพื้นที่ของคุณ

เหตุการณ์

รายการตรวจสอบ

แนวทางการแก้ปัญหา

มีการสัญญาณอื่นแทรกอย่างรุนแรงหรือไม่ (เช่น
ไฟฟ้าสถิต, แรงดันไฟฟ้าคงที่ เป็นต้น)?
รีโมทคอนโทรลอยู่ในช่วงระยะการรับส่ง
สัญญาณหรือไม่?
มีสิ่งกีดขวางหรือไม่?

ดึงปลั๊กออก หลังจากนั้นประมาณ 3 วินาที ให้
เสียบปลั๊กอีกครั้ง แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง

ชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ไม่สามารถรับสัญญาณ รีโมทคอนโทรลชี้ไปที่ช่องรับสัญญาณหรือไม่?
จากรีโมทคอนโทรล
หรือรีโมทคอนโทรลไม่ ความไวสัญญาณรีโมทคอนโทรลต�่า; จอแสดงผล
ไม่ชัดหรือไม่แสดงอะไรเลยหรือไม่?
ท�างาน
หน้าจอไม่แสดงอะไรเลยในขณะใช้งาน
รีโมทคอนโทรลหรือไม่?
มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ในห้องหรือไม่?

ระยะรับสัญญาณคือ 8 เมตร
น�าสิ่งกีดขวางออก
เลือกมุมที่เหมาะแล้วชี้เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่
ช่องรับสัญญาณของชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ตรวจเช็คแบตเตอรี่ ถ้าก�าลังไฟในแบตเตอรี่ต�่า
มาก กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
ตรวจเช็คดูว่ารีโมทคอนโทรลมีจุดช�ารุดเสีย
หายหรือไม่ ถ้ามี ให้เปลี่ยนใหม่
น�ารีโมทคอนโทรลไปใกล้กับอุปกรณ์ในบ้าน
ปิดไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ แล้วลองใช้
รีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

ช่องอากาศเข้าหรือช่องอากาศออกของชุด
ขจัดสิ่งอุดตันออก
อุปกรณ์ภายในบ้านอุดตันหรือไม่?
โหมดท�าความร้อน, อุณหภูมิภายในห้อง หลังจากเครื่องท�างานถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้
ไม่มีลมพ่นออกมาจาก ภายใต้
อุปกรณ์ภายในบ้านจะหยุดพ่นลมออกมา
ชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน ถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้หรือไม่?
เพื่อป้องกันการเป่าพ่นลมเย็น อุปกรณ์ภายใน
เพิ่งเปิดใช้งานโหมดท�าความร้อนหรือไม่?
บ้านจะเริ่มท�างานหลังจากระยะเวลาหน่วง
หลายนาที ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปรกติ
มีความผิดพลาดต่อก�าลังไฟที่จ่ายหรือไม่?
รอจนกระทั่งมีก�าลังไฟจ่ายให้มากพอ
ปลั๊กหลวมหรือไม่?
เสียบปลั๊กอีกครั้ง
อุปกรณ์ตัดวงจรสะดุดหรือฟิวส์ไหม้หรือไม่?
ให้ช่างช�านาญเปลี่ยนอุปกรณ์ตัดวงจรหรือฟิวส์
เครื่องปรับอากาศไม่ มีสิ่งผิดปรกติที่สายไฟหรือไม่?
ให้ช่างผู้ช�านาญเปลี่ยนสายไฟใหม่
ท�างาน
หน่วยอุปกรณ์เริ่มท�างานอีกครั้งทันทีหลังจาก
รอ 3 นาที แล้วจึงเปิดเครื่องอีกครั้ง
หยุดการท�างานหรือไม่?
การตั้งค่าฟังก์ชันส�าหรับรีโมทคอนโทรลถูกต้อง
ตั้งค่าฟังก์ชั่นเป็นค่าเริ่มต้นใหม่
หรือไม่?
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การวิเคราะห์ความผิดปกติ
เหตุการณ์

รายการตรวจสอบ

หมอกออกมาจากช่อง
ระบายอากาศของ
อุณหภูมิภายในห้องและความชื้นสูงหรือไม่?
หน่วยอุปกรณ์ในบ้าน
ไม่สามารถปรับ
อุณหภูมิที่ตั้งไว้ได้

หน่วยอุปกรณ์ก�าลังท�างานภายใต้โหมด auto
หรือไม่?

อุณหภูมิที่คุณต้องการอยู่ในระดับที่เกินช่วง
อุณหภูมิที่ตั้งได้หรือไม่?
แรงดันไฟฟ้าต�่าเกินไปหรือไม่?
แผ่นกรองสกปรกหรือไม่?
การท�าความเย็น
(ความร้อน) ให้ผลไม่ดี อุณหภูมิที่ตั้งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมหรือไม่?
ประตูและหน้าต่างถูกเปิดอยู่
ตรวจเช็คดูว่ามีแหล่งที่มาของกลิ่น เช่น
มีกลิ่นออกมา
เฟอร์นิเจอร์ และบุหรี่ ฯลฯ หรือไม่?
เครื่องปรับอากาศ
ตรวจเช็คดูว่ามีสัญญาณรบกวน เช่นจาก ฟ้าผ่า,
ท�างานได้ตามปกติ
อุปกรณ์ไร้สาย ฯลฯ หรือไม่?
อย่างกระทันหัน
หน่วยอุปกรณ์ภายนอก ได้เปิดโหมดท�าความร้อนไว้หรือไม่?
บ้านมีไอระเหยออกมา
มีเสียงคล้ายน�้าไหล

เพิ่งเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศหรือไม่?

มีเสียงคล้ายวัตถุแตก
ร้าว

เพิ่งเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศหรือไม่?
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แนวทางการแก้ปัญหา
เนื่องจากอากาศในห้องถูกท�าให้เย็นอย่าง
รวดเร็ว จากนั้นไม่นาน อุณหภูมิภายในห้อง
และความชื้นจะลดลงแล้วหมอกควันจะหายไป
คุณไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ภายใต้โหมด
auto
กรุณาเปลี่ยนโหมดการท�างาน ถ้าคุณจ�าเป็นที่
ต้องปรับอุณหภูมิ
ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งได้: 16oC ~ 31oC
รอจนกว่าแรงดันไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ
ท�าความสะอาดแผ่นกรอง
ปรับอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
ปิดประตูและหน้าต่าง
ท�าความสะอาดแผ่นกรอง
ก�าจัดแหล่งที่มาของกลิ่น
ตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ, จ่ายไฟกลับ
เข้าไป, แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง
ระหว่างการละลายน�้าแข็งภายใต้โหมด
ท�าความร้อน อาจก่อให้เกิดไอระเหย ซึ่งถือว่า
เป็นเหตุการณ์ปรกติ
เสียงดังกล่าวเป็นเสียงน�้ายาท�าความเย็นที่ไหล
ภายในหน่วยอุปกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์
ปรกติ
นี่เป็นเสียงของแรงเสียดทานที่เกิดจากการ
ขยายตัว และ/หรือ การหดตัวของแผง หรือ
ส่วนอื่น ๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ

การวิเคราะห์ความผิดปกติ

รหัสข้อผิดพลาด (Error Code)

เมื่อสถานะเครื่องปรับอากาศไม่ปรกติ ตัวแสดงอุณหภูมิบนหน่วยอุปกรณ์ภายในบ้านจะกะพริบเพื่อแสดงรหัสข้อผิดพลาด
โปรดอ้างอิงรายการด้านล่างส�าหรับระบุรหัสข้อผิดพลาด
หมายเหตุ:
แผนภาพบ่งชี้ด้านบนมีไว้ส�าหรับอ้างอิงเท่านั้น โปรดอ้างอิงที่ผลิตภัณฑ์จริงส�าหรับตัวบ่งชี้และ
ต�าแหน่งที่แท้จริง
รหัสความผิดพลาดที่แสดงด้านล่างเป็นในส่วนของรหัสความผิดพลาดเท่านั้น โปรดอ้างอิงที่รายการรหัสความผิดพลาดใน
คู่มือการให้บริการส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสข้อ
ผิดพลาด

ลักษณะปัญหา

BL

การแจ้งเตือนการของสิ่งสกปรกที่แผ่นกรอง

H1

การป้องกันความร้อนสูงมากเกินไป

H2

การป้องกันกระแสไฟเกิน

C8

วงจรช่วยท�าความร้อนท�างานผิดพลาด

C0

Jumper ในแผงวรจรไฟฟ้าท�างานผิดพลาด

C1

วงจรตรวจจับผ่านศูนย์ของ PG มอเตอร์ (ติด
ตั้งภายในบ้าน) ท�างานผิดพลาด

C2

ไม่มีสัญญาณตอบรับของพัดลมในหน่วย
อุปกรณ์ภายในบ้าน

E0
E1

ไฟฟ้าลัดวงจร/วงจรเปิด ของตัวเซ็นเซอร์
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน
ไฟฟ้าลัดวงจร/วงจรเปิด ของตัวเซ็นเซอร์ท่อ
ที่ติดตั้งภายในบ้าน

แนวทางการแก้ไข
ปิดเครื่อง, ท�าความสะอาดแผ่นกรอง ถ้าแผ่นกรองไม่สกปรก
ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ 2 วินาที แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง
รหัสนี้ก็จะหายไปเองโดยอัตโนมัติ
ปิดเครื่อง, หลังจากนั้น 5 นาที, ถ้ารหัสแสดงขึ้นอีกครั้งหลัง
จาก 2-3 นาทีผ่านไปแล้ว, โปรดติดต่อช่างผู้ช�านาญมาแก้ไข
ปิดเครื่อง, หลังจากนั้น 5 นาที, ถ้ารหัสแสดงขึ้นอีกครั้งหลัง
จาก 2-3 นาทีผ่านไปแล้ว, โปรดติดต่อช่างผู้ช�านาญมาแก้ไข
ดึงปลั๊กออก, โปรดติดต่อช่างผู้ช�านาญมาแก้ไข
ดึงปลั๊กออก, หลังจาก 10 วินาที ให้เปิดเครื่องอีกครั้ง, ถ้ารหัส
แสดงขึ้นอีกครั้ง, โปรดติดต่อช่างผู้ช�านาญมาแก้ไข
ปิดเครื่อง, หลังจาก 2-3 วินาที ให้เปิดเครื่องอีกครั้ง, ถ้ารหัส
แสดงขึ้นอีกครั้งหลังจาก 2-3 นาทีผ่านไปแล้ว, โปรดติดต่อช่าง
ผู้ช�านาญมาแก้ไข
ปิดเครื่อง, หลังจาก 2-3 วินาที ให้เปิดเครื่องอีกครั้ง, ถ้ารหัส
แสดงขึ้นอีกครั้งหลังจาก 2-3 นาทีผ่านไปแล้ว, โปรดติดต่อช่าง
ผู้ช�านาญมาแก้ไข
ปิดเครื่อง, ผ่านไป 10 วินาที ให้เปิดเครื่องอีกครั้ง, ถ้ารหัส
แสดงขึ้นอีกครั้ง, โปรดติดต่อช่างผู้ช�านาญมาแก้ไข
ปิดเครื่อง, ผ่านไป 10 วินาที ให้เปิดเครื่องอีกครั้ง, ถ้ารหัส
แสดงขึ้นอีกครั้ง, โปรดติดต่อช่างผู้ช�านาญมาแก้ไข

หากพบว่ามีรหัสข้อผิดพลาดอื่นๆนอกจากนี้ โปรดช่างมืออาชีพผู้ช�านาญส�าหรับให้บริการ
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การวิเคราะห์ความผิดปกติ
ติดต่อเรา
เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น กรุณาปิดเครื่องปรับอากาศและตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟทันที จากนั้นให้ติดต่อตัวแทน
จ�าหน่ายหรือช่างมืออาชีพผู้ช�านาญการส�าหรับให้บริการ
ࡁ สายไฟร้อนจัดหรือช�ารุดเสียหาย
ࡁ เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นไหม้ออกมา
ࡁ มีเสียงผิดปรกติในระหว่างเครื่องท�างาน
ࡁ อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าท�างานสะดุดบ่อย
ࡁ หน่วยชุดอุปกรณ์ภายในบ้านมีรอยรั่วซึม
อย่าท�าการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศโดยตัวคุณเอง
ถ้าเครื่องปรับอากาศท�างานภายใต้สภาวะผิดปรกติ อาจเป็นสาเหตุท�าให้เครื่องท�างานผิดพลาด, ไฟฟ้าช็อต หรืออันตราย
จากไฟไหม้ได้
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ค�าแนะน�าในการติดตั้ง

พื้นที่ถึงเพดาน
อย่างน้อย 15 ซม.

แผนภาพการติดตั้ง

พื้นที่ถึงผนัง
อย่างน้อย 15 ซม.
อย่างน้อย 15 ซม.

พื้นที่ถึงสิ่งกีดขวาง
อย่างน้อย 30 ซม.

พื้นที่ถึงพื้น
อย่างน้อย 250 ซม.

พื้น
ท
อย่า ี่ถึงสิ่ง
งน้อ กีดข
ย 3 วาง
00
ซม
.

พื้นที่ถึงผนัง

วาง

ข
ิ่งกดี

ี่ถงึ ส

ท

พื้น

อ้ ย

อ

น
ย่าง

ม.

ซ
15

อย่างน้อย 30 ซม.
พื้นที่ถึงผนัง

อย่างน้อย 50 ซม.
พื้นที่ถึงสิ่งกีดขวาง

ง
ขวา ม.
ด
ี
ก
ึงสิ่ง
0ซ
ืพ้นที่ถ ้อย 20
งน
อย่า

ท่อระบายน�้า
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เตรียมการติดตั้ง
เครื่องมือต่างๆ
1 เครื่องวัดระดับ
4 ดอกสว่านเจาะ
7 ประแจปลายเปิด
10 ปั๊มสูญญากาศ
13 ประแจ L หกเหลี่ยม

2 ไขควง
5 เครื่องมือขยายท่อ
8 คีมตัดท่อ
11 เครื่องวัดแรงดัน

3 สว่านกระแทก
6 ประแจแรงบิด
9 เครื่องตรวจจับการรั่วไหล
12 ยูนิเวอร์แซลมิเตอร์
14 ตลับเมตร

การเลือกสถานที่
ความต้องการพื้นฐาน
การติดตั้งชุดอุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้ อาจท�าให้เครื่องท�างานผิดพลาดได้ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงไม่ได้ โปรดปรึกษาผู้แทน
จ�าหน่ายในพื้นที่ของคุณ:
1. สถานที่ที่มีแหล่งก�าเนิดความร้อนสูง, ไอหมอก, ก๊าชไวไฟหรือไวต่อการจุดระเบิด, หรือวัตถุระเหยแพร่กระจายในอากาศ
2. สถานที่ที่มีอุปกรณ์คลื่นความถี่สูง (เช่น เครื่องเชื่อม, อุปกรณ์ทางการแพทย์)
3. สถานที่ที่ใกล้ชายฝั่ง
4. สถานที่ที่มีน�้ามันหรือควันในอากาศ
5. สถานที่ที่เต็มไปด้วยก๊าซก�ามะถัน
6. สถานที่อื่นๆที่มีสถานการณ์พิเศษ
7. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่ถูกติดตั้งในห้องซักรีด
หน่วยชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน (Outdoor unit)
1. เลือกสถานที่ที่เสียงและลมที่เป่าออกมาโดยชุด
อุปกรณ์ภายนอกบ้านจะไม่มีผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน
2. สถานที่ควรเป็นพื้นที่ระบายอากาศได้ดีและแห้ง ซึ่งชุด
อุปกรณ์ภายนอกบ้านจะไม่ถูกแสงแดดหรือลมแรง
3. สถานที่ควรจะทนต่อน�้าหนักของชุดอุปกรณ์ภายนอก
บ้านได้
4. ให้แน่ใจว่าการติดตั้งเป็นไปตามความต้องการของ
แผนผังขนาด/ระยะในการการติดตั้ง
5. เลือกสถานที่ที่ห่างจากมือเด็ก และไกลจากสัตว์หรือ
พืชต้นไม้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรุณาใส่รั้วกั้น
เพื่อความปลอดภัย

หน่วยชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน (Indoor unit)
1. ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใกล้กับช่องทางเข้า-ออกของลม
2. เลือกสถานที่ที่หยดน�้าควบแน่นสามารถกระจายตัวได้
ง่าย และไม่มีผลกระทบต่อบุคลอื่น
3. เลือกสถานที่ที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ภายนอก
บ้านและใกล้เต้ารับปลั๊กไฟ
4. เลือกสถานที่ที่ห่างจากมือเด็ก
5. สถานที่สามารถทนต่อน�้าหนักชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ได้ และจะไม่ท�าให้เกิดเสียงดังและสั่นมากขึ้น
6. ต้องติดตั้งเครื่องใช้ห่างจากพื้น 2.5 เมตร
7. อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในบ้านเหนือเครื่องใช้ไฟฟ้า
8. กรุณาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ห่างจากหลอดไฟฟลู
ออเรสเซนต์ (หลอดนีออน)
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เตรียมการติดตั้ง
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
1. ต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า เมื่อจะติดตั้งหน่วยอุปกรณ์
2. ตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยระดับท้องถิ่น ใช้วงจรจ่ายไฟและอุปกรณ์ตัดวงจร
3. ให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟเข้าได้กับความต้องการของเครื่องปรับอากาศ แหล่งจ่ายไฟที่ไม่เสถียรหรือสายไฟที่ไม่ถูกต้องหรือ
ท�างานผิดพลาด โปรดติดตั้งสายจ่ายไฟให้ถูกต้องเหมาะสม ก่อนใช้เครื่องปรับอากาศ
4. ต่อสายไฟขั้วบวก (live wire), สายไฟขั้วลบ (neutral wire) และสายดิน (grounding wire) ที่เต้ารับอย่างถูกต้อง
5. ให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดแหล่งจ่ายไฟ ก่อนด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและความปลอดภัย
6. อย่างเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟก่อนเสร็จสิ้นการติดตั้ง
7. ถ้าสายไฟช�ารุด ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต, ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ช�านาญการ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
8. อุณหภูมิของระบบหมุนเวียนน�้ายาท�าความเย็นจะสูงขึ้น กรุณาวางสายเชื่อมต่อห่างจากท่อทองแดง
9. ต้องติดตั้งเครื่องใช้ตามข้อก�าหนดการเดินสายไฟในประเทศ
10. ต้องด�าเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามความต้องการของ NEC และ CEC โดยผู้ที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ข้อก�าหนดที่ต้องการด้านการต่อสายดิน
1. เครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม 1 (first class electric appliance) ซึ่งต้องต่อสายดินอย่างถูกต้อง
ด้วยอุปกรณ์ต่อสายดินพิเศษโดยช่างผู้ช�านาญมืออาชีพ โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ต่อสายดินอย่างมี
ประสิทธิภาพดีแล้ว มิฉะนั้นอาจท�าให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
2. สายไฟสี่เหลือง-เขียวในเครื่องปรับอากาศคือ สายดิน ซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
3. ความต้านทานดิน (grounding resistance) ควรเป็นไปตามข้อก�าหนด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าภายในประเทศ
4. ต้องวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในต�าแหน่งที่เพื่อให้ปลั๊กสามารถเข้าถึงได้
5. สวิตช์ส�าหรับตัดโหลดทุกขั้ว (all-pole disconnection switch) ที่มีหน้าสัมผัสแยกกันห่างอย่างน้อย 3 มม. ในทุกๆขั้ว
ควรเชื่อมต่อกับลวดอยู่ ส�าหรับรุ่นที่มีปลั๊กไฟให้ ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าหลังจากติดตั้งแล้ว ปลั๊กอยู่ไม่ไกลเกินมือเอื้อมถึง
6. ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า (circuit breaker) ที่มีความจุไฟเหมาะสม โปรดสังเกตตารางดังต่อไปนี้ สวิตช์แอร์ควรมีการ
ท�างานของ magnet buckle และ heating buckle ซึ่งป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและกระแสไฟเกินได้ (ข้อควรระวัง: กรุณา
อย่าใช้ฟิวส์เพียงเพื่อป้องกันวงจรไฟฟ้าเท่านั้น)
เครื่องปรับอากาศ
9K , 12K
18K
24K

ความจุกระแสไฟฟ้าในอุปกรณ์ตัดวงจรไฟ
10A
16A
25A
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การติดตั้ง

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ขั้นตอนที่ 1: เลือกสถานที่ในการติดตั้ง
แนะน�าสถานที่ส�าหรับติดตั้งให้ลูกค้าแล้วยืนยันสถานที่นั้นกับลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งโครงยึดติดผนัง
1. แขวนโครงยึดติดผนังบนผนัง; ปรับต�าแหน่งโครงยึดผนังในแนวนอนด้วยเครื่องวัดระดับ แล้วท�าเครื่องหมายรูส�าหรับยึด
สกรูบนผนัง
2. ใช้สว่านเจาะรูส�าหรับยึดสกรูบนผนังด้วยสว่านกระแทก (ข้อมูลจ�าเพาะของดอกสว่านเจาะควรเหมือนกันกับพุกพลาสติก)
แล้วใส่พุกพลาสติกในรู
3. ยึดโครงติดผนังบนผนังด้วยสกรูเกลียวปล่อย (ST4.2X25TA) แล้วตรวจเช็คว่าโครงติดผนังได้ถูกติดตั้งอย่างแน่นหนาโดย
การดึงโครง ถ้าพุกพลาสติกหลวม กรุณาเจาะรูยึดอีกหนึ่งรูใกล้ๆกัน

ขั้นตอนที่ 3: เปิดรูส�าหรับสวมท่อ
1. เลือกต�าแหน่งของรูสวมท่อตามทิศทางของท่อระบายน�้า ต�าแหน่งรูท่อระบายน�้าควรอยู่ต�่ากว่าโครงติดผนังเล็กน้อย ดัง
แสดงในภาพด้านล่าง
ขนาด: 792x279x195
ผนัง

ท�าเครื่องหมายที่กลางโครงติดผนัง
ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.

ขนาด: 850x291x203
เครื่องวัดระดับ

ซ้าย
55
(รูท่อด้านหลัง)

ผนัง

ผนัง

ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.

ท�าเครื่องหมายที่กลางโครงติดผนัง
ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.

ซ้าย
55 70
(รูท่อด้านหลัง)

เครื่องวัดระดับ

ซ้าย
55
(รูท่อด้านหลัง)

ขวา
55
(รูท่อด้านหลัง)

ขนาด: 972x302x224
ผนัง

ท�าเครื่องหมายที่กลางโครงติดผนัง
ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.

ผนัง
ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.
ขวา
55
(รูท่อด้านหลัง)

ขนาด: 1081x327x248
เครื่องวัดระดับ

ผนัง

ผนัง

ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.

ท�าเครื่องหมายที่กลางโครงติดผนัง
ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.

ซ้าย
55 70
(รูท่อด้านหลัง)

ขวา
55 70
(รูท่อด้านหลัง)
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เครื่องวัดระดับ

ผนัง
ระยะถึง
ผนัง
มากกว่า
150
มม.
ขวา
55 70
(รูท่อด้านหลัง)

การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
2. เปิดรูท่อด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Φ55/Φ70 บนต�าแหน่งท่อระบายน�้าที่เลือกไว้แล้ว เพื่อให้ระบายน�้าได้ดีตลอด ให้
เจาะรูท่อบนผนังเป็นมุมเอียงเล็กน้อยในทิศทางลาดลงไปยังด้านนอกบ้านด้วยมุมลาดเอียง 5-10o
หมายเหตุ:
ࡁ ให้ความส�าคัญกับการป้องกันฝุ่นและใช้มาตรการด้านความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้อง ขณะเปิดเจาะรู
ࡁ พุกพลาสติกไม่ได้มีมาให้ คุณสามารถซื้อได้ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

ภายในบ้าน

ภายนอกบ้าน

ขั้นตอนที่ 4: ท่อระบายน�้า
1. ท่อสามารถน�าออกไปในทิศทางขวา, ด้านหลังขวาหรือ
ซ้าย

ขวา

หลัง-ขวา

2. เมื่อเลือกทิศทางการน�าท่อออกจากด้านซ้ายหรือด้านขวา
โปรดตัดรูที่ตรงกันในช่องด้านล่าง

ซ้าย

ตัดรูออก

ขั้นตอนที่ 5: ต่อท่อเข้ากับชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
1. เล็งข้อต่อท่อไปที่ปากท่อรูประฆังที่อยู่ตรงกัน
2. หมุนน็อตยึดข้อต่อท่อด้วยมือให้แน่นพอประมาณ
3. ปรับตั้งแรงบิดโดยอ้างอิงจากเอกสารต่อไปนี้ วางประแจปลายเปิดบนข้อ
ต่อท่อแล้ววางประแจแรงบิดบนน็อตยึดข้อต่อท่อ จากนั้นขันน็อตยึดข้อต่อ
ท่อด้วยประแจแรงบิด

น็อตยึดข้อต่อท่อ

ท่อ

เส้นผ่านศูนย์กลางน็อต แรงบิดส�าหรับขันยึด (N-m)
Φ6
15~20
Φ 9.52
30~40
Φ 12
45~55
Φ 16
60~65
Φ 19
70~75

ประแจปลายเปิด
น็อตยึดข้อต่อท่อ
ประแจแรงบิด

ข้อต่อท่อ

ท่อ

ท่อภายในบ้าน

4. หุ้มท่อภายในบ้านและข้อต่อท่อด้วยท่อฉนวน แล้วพันหุ้มด้วยเทป
ท่อฉนวน
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การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งสายระบายน�้า (Drain hose)
1. ต่อสายระบายน�้าเข้ากับท่อระบายน�้าของส่วนชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
2. พันข้อต่อด้วยเทป
ท่อระบายน�้า

สายระบายน�้า

สายระบายน�้า

เทป

ท่อ

ท่อฉนวน

สายระบายน�้า

ࡁ ใส่ท่อฉนวนหุ้มสายระบายน�้าเพื่อป้องกันไอน�้ากลั่นตัวเป็นหยดน�้า
ࡁ ไม่มีพุกพลาสติกมาให้กับผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 7: ต่อสายไฟในชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
1. ต่อสายระบายน�้าเข้ากับท่อระบายน�้าของส่วนชุดอุปกรณ์ภายในบ้า
แผงด้านหน้า
น�้าเงิน

ด�า

น�้าตาล

เหลืองเขียว

การต่ออุปกรณ์ภายนอกบ้าน

สกรู

แผ่นครอบปิดสายไฟ

รุ่น Inverter

2. ให้สายไฟที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟผ่านช่องสายไฟที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน จากนั้นดึงสายไฟออกจากด้านหน้า
3. ถอดคลิปยึดสายไฟออก, ต่อสายไฟที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับขั้วสายไฟตามสี; ขันสกรูให้แน่นและยึดสายไฟที่เชื่อมต่อ
แหล่งจ่ายไฟด้วยคลิปยึดสายไฟ
4. ใส่แผ่นครอบปิดสายไฟกลับเข้าต�าแหน่งเดิม แล้วขันสกรูยึดให้แน่น
5. ปิดแผงด้านหน้า
หมายเหตุ:
ࡁ ควรต่อสายไฟทุกเส้นในชุดอุปกรณ์ภายในบ้านและชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้านโดยช่างมืออาชีพ
ࡁ ถ้าความยาวสายไฟที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟไม่เพียงพอ กรุณาติดต่อผู้ขายส�าหรับสายไฟเส้นใหม่ หลีกเลี่ยงที่จะต่อสายไฟ
ด้วยตัวคุณเอง
ࡁ ส�าหรับเครื่องปรับอากาศที่มีปลั๊กให้นั้น ปลั๊กควรอยู่ในระยะที่สามารถใช้มือเอื้อมจับได้หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งแล้ว
ࡁ ส�าหรับเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีปลั๊กนั้น ควรติดตั้งสวิตช์ไร้สาย (air switch) ในแนวเดียวกัน
สวิตช์ไร้สาย (air switch) ควรเป็นแบบ all-pole parting และระยะหน้าสัมผัสควรห่างกันมากกว่า 3 มม.
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การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ขั้นตอนที่ 8: มัดท่อเข้าด้วยกัน
1. มัดท่อที่ต่อเข้าด้วยกัน, สายไฟ และสายระบายน�้า ด้วยเทปพันท่อ
2. ในขณะมัดท่อ ให้เผื่อความยาวของสายระบายน�้าและสายไฟ โดยให้โผล่ออกมายาวเพียงพอส�าหรับติดตั้ง เมื่อมัดได้ระยะ
หนึ่ง ให้แยกสายไฟภายในบ้าน แล้วแยกสายระบายน�้าออกมา
ชุดอุปกรณ์
ภายในบ้าน

ท่อก๊าซ

สายไฟภายในบ้าน
และภายนอกบ้าน

เทปพันท่อ

สายระบายน�้า เทปพันท่อ

ท่อที่ต่อเข้าด้วยกัน

ท่อของเหลว

สายไฟเดินภายในบ้าน

สายระบายน�้า

3. มัดท่ออย่างสม�่าเสมอ
4. ควรมัดพันท่อล�าเลียงของเหลวและท่อล�าเลียงก๊าซแยกกันที่ปลาย
หมายเหตุ:
ࡁ ไม่ควรให้สายจ่ายไฟเข้าและสายไฟควบคุมไขว้หรือพันกัน
ࡁ ควรมัดพันสายระบายน�้าที่ส่วนล่าง

ขั้นตอนที่ 9: แขวนชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
1. ใส่ท่อที่ถูกผูกไว้ในท่อผนังแล้วสอดท่อผ่านรูผนัง
2. แขวนชุดอุปกรณ์ภายในบ้านบนโครงติดผนัง
3. อุดช่องว่างระหว่างท่อกับรูที่ผนังด้วยกาวอุดรูรั่ว (Sealing gum)
4. ยึดท่อผนัง
5. ตรวจเช็คว่าได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายในบ้านอย่างแน่นหนาและแนบกับผนังดีแล้วหรือยัง

ในบ้าน
ท่อติดผนัง

นอกบ้าน

ขอยึดด้านบน

กาวอุดรูรั่ว

ขอยึดด้านล่าง ของ
โครงติดผนัง
ࡁ อย่าดัดงอสายระบายน�้ามากเกินไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการอุดตัน
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การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
ขั้นตอนที่ 1: ยึดขาตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
เลือกลักษณะขารองตั้งตามสภาพการติดตั้งจริง
1. เลือกสถานที่ติดตั้งตามโครงสร้างของบ้าน
2. ยึดขารองตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้านบนพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ด้วยพุกเหล็ก
หมายเหตุ:
ࡁ ใช้มาตรการป้องกันที่เพียงพอเมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
ࡁ ให้แน่ใจว่าขารองตั้งสามารถทนรับน�้าหนักได้อย่างน้อย 4 เท่าของน�้า
หนักชุดอุปกรณ์
ࡁ ติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้านอย่างน้อย 3 ซม. เหนือพื้น เพื่อติดตั้ง
ข้อต่อระบายน�้า
ࡁ ส�าหรับชุดอุปกรณ์ที่มีก�าลังท�าความเย็นที่ 2300~5000 วัตต์, จ�าเป็น
ต้องใช้พุกเหล็ก 6 ตัว; ส�าหรับชุดอุปกรณ์ที่มีก�าลังท�าความเย็นที่
6000~8000 วัตต์, จ�าเป็นต้องใช้พุกเหล็ก 8 ตัว; ส�าหรับชุดอุปกรณ์ที่
มีก�าลังท�าความเย็นที่ 10000~16000 วัตต์, จ�าเป็นต้องใช้พุกเหล็ก
10 ตัว

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งข้อต่อระบายน�้า

สูงขึ้นจากพื้นอย่างน้อย 3 ซม.

(ส�าหรับชุดอุปกรณ์ท�าความเย็นและความร้อนเท่านั้น)
1. ประกอบข้อต่อระบายน�้าภายนอกบ้านเข้ากับโครง ดังแสดง
ในรูป
2. ต่อสายระบายน�้าเข้ากับท่อระบายน�้า

ข้อต่อระบายน�้า

ขั้นตอนที่ 3: ยึดชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
1. วางชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้านบนขารองตั้ง
2. ยึดรูที่ขาตั้งของชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้านด้วยสลักเกลียว
รูที่ขาตั้ง
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การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน

ขั้นตอนที่ 4: ต่อท่อภายในบ้านและนอกบ้าน
1. ขันสกรูบนที่จับด้านขวาของชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
แล้วถอดที่จับออก

2. ถอดฝาเกลียวของวาล์วออก แล้วเล็งข้อต่อท่อไปที่
ปลายท่อปากรูประฆัง

วาล์วของเหลว
วาล์วก๊าซ

ที่จับ

3. หมุนน็อตยึดข้อต่อด้วยมือก่อน

4. ขันน็อตยึดข้อต่อให้แน่นด้วยประแจแรงบิดโดยอ้างอิง
ตารางด้านล่าง
เส้นผ่านศูนย์กลางน็อต แรงบิดส�าหรับขันยึด (N-m)
Φ6
15~20
Φ 9.52
30~40
Φ 12
45~55
Φ 16
60~65
Φ 19
70~75

ปลายต่อท่อ

น็อตยึดข้อต่อ

ขั้นตอนที่ 5: ต่อท่อภายในบ้านและนอกบ้าน
1. ถอดคลิปยึดสายไฟออก; ต่อสายไฟที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและสายไฟควบคุมสัญญาณ (ส�าหรับชุดอุปกรณ์ท�าความเย็น
และความร้อนเท่านั้น) เข้ากับขั้วสายไฟตามสี, ยึดสายไฟด้วยสกรู
2. ยึดสายไฟที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและสายไฟควบคุมสัญญาณด้วยคลิปยึดสายไฟ (ส�าหรับชุดอุปกรณ์ท�าความเย็นและ
ความร้อนเท่านั้น)
แหล่งจ่ายไฟชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน

น�้าเงิน

ด�า น�้าตาล

เหลืองเขียว

แหล่งจ่ายไฟชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
เหลืองเขียว

น�้าเงิน

น�้าตาล

น�้าเงิน

ด�า น�้าตาล

เหลืองเขียว

กระแสไฟฟ้า
การต่อชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน

การต่อชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน

รุ่น Inverter
หมายเหตุ:
ࡁ หลังจากขันสกรู ให้ดึงสายไฟเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบว่ายึดติดแน่นดีแล้วหรือยัง
ࡁ ห้ามตัดสายไฟที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟเพื่อยืดหรือย่อระยะห่าง
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การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
ขั้นตอนที่ 6: จัดระเบียบท่อ
1. ควรวางท่อตามแนวผนัง งอท่อเท่าที่จ�าเป็นและซ่อนท่อเท่าที่
เป็นไปได้ เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยที่สุดของการงอท่อเป็นครึ่ง
วงกลมคือ 10 ซม.
2. ถ้าชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้านอยู่สูงกว่ารูที่ผนัง คุณต้องงอท่อให้
เป็นรูปตัว U ก่อนเดินท่อเข้าไปในห้อง เพื่อป้องกันน�้าฝนเข้าไป
ในห้อง

ผนัง

เส้นโค้งรูปตัว U
สายท่อระบายน�้า

หมายเหตุ:
ࡁ ความสูงของสายท่อน�้าทิ้งในส่วนที่สอดผ่านผนังไม่ควรสูงเกินกว่าต�าแหน่งรูท่อระบายน�้าของชุดอุปกรณ์ภายในบ้าน
ࡁ ไม่ควรให้ช่องระบายน�้าจุ่มอยู่ในน�้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบายน�้าได้อย่างราบรื่น

สายท่อระบายน�้า
ไม่ควรยกขึ้น

ไม่ควรให้ช่องระบายน�้า
จุ่มอยู่ในน�้า

เอียงสายท่อระบายน�้าลงเล็กน้อย สายท่อระบายน�้าไม่ควรถูกท�าให้โค้งงอ, ยกขึ้นและโค้งงอไปมา

ไม่ควรให้สายท่อ
ระบายน�้าโค้งงอไปมา
ไม่ควรให้สายท่อระบายน�้าโค้งงอไปมา
ไม่ควรให้สายท่อ
ระบายน�้าโค้งงอไปมา
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การติดตั้งชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
ขั้นตอนที่ 7: การปั๊มด้วยสุญญากาศ
การใช้ปั๊มสุญญากาศ

วาล์วของเหลว

มาตรวัดแรงดันน�้ายา

1. ถอดฝาครอบวาล์วที่ปิดวาล์วของเหลวและวาล์วก๊าซ
วาล์วก๊าซ
แล้วขันน็อตที่ยึดช่องจ่ายน�้ายาท�าความเย็นออก
ช่องจ่ายน�้ายา
ฝาเกลียวปิดวาล์ว
ท�
า
ความเย็
น
2. ต่อสายท่อจ่าย (charging hose) ของมาตรวัดแรงดัน
ตที่ยึดช่องจ่าย
น�้ายา (piezometer) เข้ากับช่องจ่ายน�้ายาท�าความเย็น น็น�อ้ายาท�
าความเย็น
ในส่วนวาล์วก๊าซ แล้วต่อสายท่อจ่าย (charging hose)
ปั๊มสุญญากาศ
อีกเส้นเข้ากับปั๊มสุญญากาศ
3. เปิดมาตรวัดแรงดันน�้ายา (piezometer) ให้สุดเต็มที่
ประแจ L หกเหลี่ยม
แล้วปล่อยให้ท�างาน 10-15 นาที เพื่อตรวจเช็คดูว่าแรง
ดันที่แสดงบนมาตรวัดแรงดันน�้ายา (piezometer) ยัง
ปิด
คงเป็น -0.1 MPa หรือไม่
เปิด
4. ปิดปั๊มสุญญากาศ แล้วคงสภาวะนี้ไว้ประมาณ 1-2 นาที
เพื่อเช็คดูว่าแรงดันที่แสดงบนมาตรวัดแรงดันน�้ายา
(piezometer) ยังคงเป็น -0.1 MPa หรือไม่ หากแรงดัน
ลดลง อาจมีการรั่วไหล
5. ถอดมาตรวัดความดันน�้ายา (piezometer) ออก แล้วเปิดแกนวาล์วของวาล์วน�้าและวาล์วก๊าซให้สุดเต็มที่ด้วยประแจ L
หกเหลี่ยม
6. ขันฝาเกลียวปิดวาล์วและช่องจ่ายน�้ายาท�าความเย็นให้แน่นสนิท
7. ประกอบที่จับ (handle) กลับสู่ต�าแหน่งเดิม

ขั้นตอนที่ 8: การตรวจสอบการรั่วไหล
1. ด้วยการใช้เครื่องตรวจการรั่วไหล:
ตรวจเช็คว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ ด้วยการใช้เครื่องตรวจการรั่วไหล

2. ด้วยการใช้น�้าสบู่:
หากไม่มีเครื่องตรวจการรั่วไหล กรุณาใช้น�้าสบู่ส�าหรับตรวจการรั่วไหล
ชโลมน�้าสบู่ที่ต�าแหน่งที่สงสัยว่าจะมีการรั่วไหล แล้วปล่อยให้น�้าสบู่อยู่ที่ต�าแหน่งนั้นมากกว่า 3 นาที หากมีฟองอากาศเกิด
ขึ้นมาจากต�าแหน่งจุดนี้ แสดงว่ามีการรั่วไหล
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การตรวจสอบหลังการติดตั้ง
ตรวจเช็คตามข้อก�าหนดต่อไปนี้หลังเสร็จสิ้นการติดตั้ง
รายการที่ต้องตรวจสอบ

ความผิดปกติที่เป็นไปได้

ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างแน่นหนามั่นคงหรือไม่?

ชุดอุปกรณ์อาจตกหล่น, สั่น หรือส่งเสียงดัง

คุณได้ทดสอบการรั่วไหลของน�้ายาท�าความเย็นหรือ
ไม่?

อาจท�าให้ความสามารถในการท�าความเย็น (ความร้อน) ไม่มากพอ

มีฉนวนความร้อนในระบบเดินท่อเพียงพอหรือไม่?

อาจท�าให้เกิดกระบวนการกลั่นตัวของไอน�้าและมีหยดน�้าเกิดขึ้น

น�้าได้ระบายออกดีหรือไม่?

อาจท�าให้เกิดกระบวนการกลั่นตัวของไอน�้าและมีหยดน�้าเกิดขึ้น

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟตรงตามแรงดันที่ได้ท�า
อาจท�าให้ชิ้นส่วนท�างานผิดพลาดหรือเสียหายได้
เครื่องหมายบนป้ายฉลากหรือไม่?
ได้ติดตั้งสายไฟและท่อล�าเลียงต่างๆอย่างถูกต้อง
ดีแล้วหรือไม่?

อาจท�าให้ชิ้นส่วนท�างานผิดพลาดหรือเสียหายได้

ได้ต่อสายดินกับชุดอุปกรณ์อย่างปลอดภัยหรือไม่?

อาจท�าให้เกิดไฟรั่วได้

สายไฟมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดหรือไม่?

อาจท�าให้ชิ้นส่วนท�างานผิดพลาดหรือเสียหายได้

มีสิ่งกัดขวางอุดตันช่องลมเข้าและช่องลมออกหรือไม่? อาจท�าให้ความสามารถในการท�าความเย็น (ความร้อน) ไม่มากพอ
ได้ขจัดฝุ่นและสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างการ
อาจท�าให้ชิ้นส่วนท�างานผิดพลาดหรือเสียหายได้
ติดตั้งออกหมดแล้วหรือไม่?
วาล์วก๊าซและวาล์วของเหลวของท่อเชื่อมต่อได้ถูก
เปิดไว้อย่างสมบูรณ์หรือไม่?

อาจท�าให้ความสามารถในการท�าความเย็น (ความร้อน) ไม่มากพอ

การด�าเนินการทดสอบ

1. การเตรียมพร้อมส�าหรับการทดสอบ

ࡁ ลูกค้าอนุมัติเครื่องปรับอากาศ
ࡁ ระบุข้อสังเกต/ข้อแนะน�าส�าหรับเครื่องปรับอากาศให้ลูกค้า

2. วิธีการทดสอบ

ࡁ เสียบปลั๊กไฟ, กดปุ่ม “ON/OFF” บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเริ่มการท�างาน
ࡁ กดปุ่ม “MODE” เพื่อเลือก AUTO, COOL, DRY, FAN และ HEAT เพื่อตรวจเช็คว่าการท�างานเป็นปรกติหรือไม่
ࡁ ถ้าอุณหภูมิโดยรอบต�่ากว่า 16oC เครื่องปรับอากาศไม่สามารถท�าความเย็นได้
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เอกสารแนบท้าย

การก�าหนดค่าคุณสมบัติของท่อที่เชื่อมต่อกัน
1. ความยาวมาตรฐานของท่อที่เชื่อมต่อ
ࡁ 5 ม. , 7.5 ม. , 8 ม.
2. ความยาวสูงสุดของท่อที่เชื่อมต่อ คือ 3 ม.
3. ความยาวสูงสุดของท่อที่เชื่อมต่อ และความสูงที่แตกต่างกันมากที่สุด

ความสามารถ ความยาวสูงสุด ความสูงต่าง ความสามารถ ความยาวสูงสุด ความสูงต่าง
ท�าความเย็น ของท่อที่เชื่อมต่อ กันมากทีส่ ุด ท�าความเย็น ของท่อที่เชื่อมต่อ กันมากทีส่ ุด
5000Btu/ชม.
(1465วัตต์)
7000Btu/ชม.
(2051วัตต์)
9000Btu/ชม.
(2637วัตต์)
12000Btu/ชม.
(3516วัตต์)
18000Btu/ชม.
(5274วัตต์)

15

5

15

5

15

5

20

10

25

10

24000Btu/ชม.
(7032วัตต์)
28000Btu/ชม.
(8204วัตต์)
36000Btu/ชม.
(10548วัตต์)
42000Btu/ชม.
(12306วัตต์)
48000Btu/ชม.
(14064วัตต์)

25

10

30

10

30

20

30

20

30

20

4. จ�าเป็นต้องใช้น�้ามันสารท�าความเย็นและจ่ายน�้ายาท�าความเย็นเพิ่มเติม หลังจากเพิ่มความยาวท่อที่เชื่อมต่อ
ࡁ หลังจากที่ได้ขยายความยาวท่อที่เชื่อมต่อกันได้ 10 เมตรจากความยาวมาตรฐาน คุณควรเติมน�้ามันสารท�าความเย็น 5
มล. ส�าหรับความยาวของท่อเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 เมตร
ࡁ วิธีการค�านวณปริมาณการจ่ายน�้ายาท�าความเย็นที่เพิ่มขึ้น (โดยดูจากท่อของเหลว):
ปริมาณการจ่ายน�้ายาท�าความเย็นที่เพิ่มขึ้น = ความยาวที่เพิ่มขึ้นของท่อของเหลว x ปริมาณการจ่ายน�้ายา
ท�าความเย็นที่เพิ่มขึ้นต่อความยาวหนึ่งเมตร
ࡁ โดยอ้างอิงความยาวของท่อมาตรฐาน, ให้เติมน�้ายาท�าความเย็นตามข้อก�าหนด ดังแสดงในตาราง ปริมาณการจ่ายน�้ายา
ท�าความเย็นที่เพิ่มขึ้นต่อความยาวหนึ่งเมตร จะแตกต่างกันตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อของเหลว ดังนี้
ปริมาณการจ่ายน�้ายาท�าความเย็นที่เพิ่มขึ้นส�าหรับ R22, R407C, R410A และ R134a

เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเชื่อมต่อ

ท่อของเหลว(มม)
Φ6
Φ6 หรือ Φ9.52
Φ12
Φ16
Φ19
Φ22.2

ท่อก๊าซ(มม)
Φ9.52 หรือ Φ12
Φ16 หรือ Φ19
Φ19 หรือ Φ22.2
Φ25.4 หรือ Φ31.8
-

ส่วนควบคุมการไหลน�้ายาของชุดอุปกรณ์ภายนอกบ้าน
ท�าความเย็น (กรัม/ม)
15
15
30
60
250
350
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ท�าความเย็นและความร้อน (กรัม/ม)
20
50
120
120
250
350

วิธีขยายความกว้างปากท่อ
การขยายความกว้างปากท่อที่ไม่เหมาะสมถูกต้องเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดการรั่วไหลของน�้ายาท�าความเย็น กรุณาขยาย
ความกว้างปากท่อตามขั้นตอนต่อไปนี้
A: ตัดท่อ
ตรวจให้แน่ใจว่าความยาวท่อได้ขนาดตรงตามระยะห่าง
ระหว่างชุดอุปกรณ์ภายในบ้านและชุดอุปกรณ์ภายนอก
บ้าน แล้วจึงตัดท่อที่ต้องการด้วยเครื่องมือตัดท่อ

E: ขยายปากท่อ
ขยายปากท่อด้วยอุปกรณ์ช่วยขยาย (expander)
แม่พิมพ์

ท่อ

expander
เครื่องมือตัดท่อ
เอ่ียง

ไม่เรียบ

ท่อ
มีครีบ

หมายเหตุ:
ࡁ ค่าของ “A” จะต่างกันตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง,
กรุณาอ้างอิงตารางด้านล่าง:
A(มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม)
มากที่สุด น้อยที่สุด
Φ6 - 6.35(1/4 นิ้ว)
1.3
0.7
Φ9.52(3/8 นิ้ว)
1.6
1.0
Φ12-12.7(1/2 นิ้ว)
1.8
1.0
Φ15.8-16(5/8 นิ้ว)
2.4
2.2

B: ลบครีบ
ลบครีบด้วยอุปกรณ์ขัด (shaper) และช่วยป้องกันครีบ
หลุดร่วงเข้าไปในท่อ
ท่อ
คว�่าปลายท่อลง

อุปกรณ์ขัด
(Shaper)

F: ตรวจสอบ
ตรวจเช็คคุณภาพของปากท่อที่ขยาย หากมีจุดบกพร่อง
ให้ขยายปากท่ออีกครั้งตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น

C: ใส่ท่อฉนวนที่เหมาะสม
D: ใส่น็อตยึดข้อต่อท่อ
คลายน็อตยึดข้อต่อที่สวมท่อเชื่อมต่อภายในบ้านและ
วาล์วภายนอกบ้านออกไป; แล้วสวมน็อตยึดข้อต่อที่ท่อ

ผิวเรียบ

การขยายปากท่อที่ไม่ถูกต้อง

น็อตยึดข้อต่อ

ความยาวเท่ากัน

ท่อ
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เอียง

ผิวเสีย

แตกร้าว ความหนา
ไม่สม�่าเสมอ

Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng!
Kính gửi quý khách hàng,
Cảm ơn quý khách đã chọn sản phẩm Beko. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có những
trải nghiệm tốt nhất từ sản phẩm chất lượng cao và công nghệ hiện đại. Xin vui lòng đọc
kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này và tất cả các tài liệu đi kèm khác trước khi sử dụng
sản phẩm và giữ lại các tài liệu để tham khảo trong tương lai. Nếu bạn giao sản phẩm
cho người khác, hãy cung cấp hướng dẫn sử dụng này cho người đó. Hãy tuân thủ tất
cả mọi cảnh báo và thông tin trong hướng dẫn sử dụng.

Ý nghĩa của các biểu tượng
Những biểu tượng sau được sử dụng trong các phần nội dung của hướng dẫn sử dụng
này:
Những thông tin quan trọng hoặc
gợi ý sử dụng hữu ích.
Cảnh báo những tình huống
nguy hiểm liên quan đến tính
mệnh và tài sản.
Cảnh báo sốc điện.

Cảnh báo nguy cơ cháy.

Cảnh báo các bề mặt nóng.

Sản phẩm này được sản xuất trong các nhà máy hiện đại, thân thiện với môi trường.
Đáp ứng các quy định WEEE.

Không chứa PCB.

Mục lục
Lưu ý khi vận hành
Khuyến cáo

Các bộ phận

Hướng dẫn vận hành
Hướng dẫn vận hành
Bộ điều khiển từ xa
Các nút trên bộ điều khiển từ xa

Bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Lỗi chức năng

Phân tích lỗi chức năng

Lắp đặt

Bảng vẽ lắp đặt
Chuẩn bị lắp đặt

Lưu ý lắp đặt
Lắp đặt dàn lạnh trong nhà
Lắp đặt dàn nóng ngoài trời
Kiểm tra sau khi lắp đặt
Vận hành chạy thử

Phụ lục

Cấu hình ống nối
Phương pháp mở rộng ống
Biểu tượng này khuyến cáo không tiêu hủy sản phẩm này cùng với các loại
rác thải gia đình tại khu vực Cộng đồng chung Châu Âu. Để ngăn chặn rủi ro
ảnh hưởng đến môi trường hoặc sức khỏe con người do tiêu hủy rác thải
không có kiểm soát, hãy tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm nhằm
thúc đẩy việc tái sử dụng bền vững các nguồn nguyên liệu. Chuyển trả thiết
bị đã qua sử dụng của bạn thông qua các hệ thống thu gom hoặc liên hệ với
nhà bán lẻ mà bạn đã mua sản phẩm. Nhà bán lẻ có thể đưa thiết bị đi tái
chế để đảm bảo an toàn cho môi trường.

Khuyến cáo

CẢNH BÁO

Vận hành và Bảo trì
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người suy giảm khả năng về thể
chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức
cũng có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc được
hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các nguy
cơ liên quan.
Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
Không để trẻ em tự vệ sinh và chăm sóc bảo dưỡng thiết bị mà
không có sự giám sát.
Không kết nối máy điều hòa vào ổ cắm đa năng để tránh rủi ro cháy.
Ngắt kết nối với nguồn điện khi vệ sinh máy điều hòa để tránh bị sốc
điện.
Dây điện bị hỏng phải được thay dây mới bởi nhà sản xuất thiết bị,
đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc các cá nhân có chuyên môn
tương tự nhằm tránh rủi ro nguy hiểm.
Không dùng nước để vệ sinh máy điều hòa vì có thể gây sốc điện.
Không phun nước lên dàn lạnh trong nhà. Có thể gây sốc điện hoặc
hỏng máy.
Sau khi tháo tấm lọc, không chạm vào các lá tản nhiệt để tránh bị
thương tích.
Không sử dụng lửa hoặc máy sấy tóc để hong khô tấm lọc, có thể
làm biến dạng hoặc gây cháy.
Bảo trì phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn, nếu
không có thể gây thương tích hoặc gây hỏng thiết bị.
Không tự sửa chữa máy điều hòa không khí, vì có thể gây sốc điện
hoặc hỏng thiết bị. Hãy liên hệ với đại lý bán hàng khi bạn cần sửa
chữa máy điều hòa.
Không đưa các ngón tay hoặc vật thể vào các lỗ khí vào và ra, vì có
thể gây thương tích hoặc hỏng thiết bị.

Khuyến cáo

CẢNH BÁO

Không chặn các lỗ thông khí vào và ra. Có thể gây hỏng chức năng.
Không vấy nước lên bộ điều khiển từ xa, để tránh làm hỏng bộ điều
khiển.
Tắt ngay máy điều hòa nhiệt độ và ngắt kết nối điện, liên lạc với đại
lý bán hàng hoặc các chuyên viên bảo trì có chuyên môn khi xảy ra
trường hợp sau:
• Dây điện quá nóng hoặc bị hỏng.
• Âm thanh bất thường phát ra trong lúc máy đang hoạt động.
• Cầu dao điện ngắt thường xuyên.
• Máy điều hòa bốc mùi khét.
• Dàn lạnh trong nhà bị rò rỉ.

Nếu máy điều hòa nhiệt độ vận hành trong các điều kiện bất thường,
máy có thể gây lỗi chức năng, sốc điện hoặc rủi ro cháy.
Khi bật hoặc tắt thiết bị bằng công tắc khẩn cấp, hãy sử dụng một
vật cách điện để nhấn công tắc, không sử dụng vật dụng bằng
kim loại.
Không bước chân hoặc đặt các vật nặng lên trên dàn nóng ngoài trời
để tránh gây hỏng thiết bị hoặc thương tích.

Lưu ý
Lắp đặt thiết bị phải do các nhân viên kỹ thuật tiến hành nếu không
có thể gây thương tích hoặc hư hỏng thiết bị.
Phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện khi lắp đặt thiết bị.
Tùy theo quy định an toàn của nước sở tại, phải sử dụng mạch điện
và cầu dao điện có chất lượng.
Phải lắp đặt cầu dao điện. Không lắp đặt cầu dao điện có thể gây
hỏng chức năng thiết bị.
Phải lắp đặt vào đường dây cố định một công tắc ngắt tất cả các cực
với lớp cách ly tiếp xúc tối thiểu 3mm với các cực.
Máy điều hòa phải được nối đất đúng cách. Nối đất không đúng cách
có thể gây sốc điện.

Khuyến cáo

CẢNH BÁO

Sử dụng một cầu dao điện có công suất phù hợp, vui lòng lưu ý
bảng bên dưới. Công tắc khí phải có khóa từ và chức năng khóa
nóng để ngăn đoản mạch hoặc quá tải.
Không sử dụng dây điện kém chất lượng.
Đảm bảo nguồn điện đáp ứng yêu cầu của máy điều hòa nhiệt độ.
Không sử dụng nguồn điện không phù hợp hoặc đi dây không đúng
cách hoặc bị hỏng chức năng. Vui lòng lắp đặt cáp điện phù hợp
trước khi sử dụng máy điều hòa.
Kết nối dây nóng, dây nguội và dây nối đất của ổ điện đúng cách.
Đảm bảo ngắt kết nối nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ công
việc nào liên quan đến điện và an toàn.
Không cắm điện trước khi hoàn thành việc lắp đặt.
Dây điện bị hỏng phải được thay dây mới bởi nhà sản xuất thiết bị,
đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc các cá nhân có chuyên môn
tương tự nhằm tránh rủi ro nguy hiểm.
Nhiệt độ của mạch lạnh có thể cao, hãy giữ dây cáp liên kết tránh xa
ống đồng.
Phải lắp đặt thiết bị theo các quy định đi dây của quốc gia.
Lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu NEC và CEC và chỉ được thực
hiện bởi các cá nhân được ủy quyền.
Máy điều hòa không khí là thiết bị điện cấp 1. Thiết bị phải được nối
đất đúng cách bằng dụng cụ nối đất chuyên dụng và bởi một chuyên
viên kỹ thuật. Hãy đảm bảo rằng thiết bị luôn được nối đất hiệu quả,
nếu không có thể gây sốc điện.
Dây màu vàng-xanh lá trong máy điều hòa là dây nối đất. Không sử
dụng dây này cho các mục đích khác.
Điện trở nối đất phải tuân thủ các quy định an toàn điện quốc gia.

Khuyến cáo

CẢNH BÁO

Phải đặt thiết bị ở một vị trí dễ dàng tiếp cận phích cắm.
Đi dây cho dàn lạnh trong nhà và dàn nóng ngoài trời phải do kỹ
thuật viên điện thực hiện.
Nếu chiều dài dây nối điện không đủ, vui lòng liên lạc với nhà cung
cấp để yêu cầu dây mới. Không tự mình nối dài dây điện.
Đối với máy điều hòa có phích cắm, phích phải tiếp cận được dễ
dàng sau khi hoàn thành lắp đặt.
Đối với máy điều hòa không có phích cắm, phải lắp đặt một cầu dao
trên đường dây.
Việc di dời máy điều hòa đến một vị trí khác phải được thực hiện bởi
người có chuyên môn kỹ thuật, nếu không có thể gây thương tích
hoặc thiệt hại.
Chọn một vị trí ngoài tầm tay trẻ em và tránh xa các vật nuôi và cây
trồng. Nếu không thể, hãy lắp đặt thêm một hàng rào cho mục đích
an toàn.
Phải lắp đặt dàn lạnh trong nhà sát tường.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động
Trong nhà DB/WB(°C)

Ngoài trời DB/WB(°C)

Làm mát tối đa
Sưởi tối đa
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (nhiệt độ ngoài trời) cho thiết bị chỉ có chức năng làm mát là
từ 18°C- 43°C, cho thiết bị bơm nhiệt là từ -7°C- 43°C.

Các bộ phận
Dàn lạnh trong nhà
Nắp mặt trước

Lỗ khí vào

Miệng gió ngang

Bộ điều khiển từ xa

Bộ lọc

Lỗ khí ra

Nút phụ

Dàn nóng ngoài trời
Lỗ khí vào

Lỗ khí ra

Lưu ý:
Sản phẩm thực tế có thể khác so với hình họa bên trên, vui lòng tham chiếu các
sản phẩm thực tế.

Các bộ phận
Hiển thị
Một số mẫu máy:

Báo hiệu nhiệt độ

Báo hiệu điện nguồn

Một số mẫu máy:

Báo hiệu nhiệt độ

Báo hiệu điện nguồn

Lưu ý:
Sản phẩm thực tế có thể khác so với hình họa bên trên, vui lòng tham chiếu các
sản phẩm thực tế.

Hướng dẫn vận hành
Lắp pin
1. Vặn nắp mặt sau của điều khiển từ xa ngược
chiều kim đồng hồ.
2. Đặt pin CR2032 vào, đảm bảo đặt đúng vị trí
cực “+” và cực “-“.
3. Lắp lại nắp mặt sau vào điều khiển từ xa theo
chiều kim đồng hồ. Đảm bảo rằng 2 điểm lõm
trùng khớp nhau.
1. Nhấn vào điểm đánh dấu ① trên mặt sau của
bộ điều khiển từ xa, như trong ảnh, và đẩy
nắp hộp pin ra dọc theo hướng mũi tên.
2. Lắp 2 viên pin khô 7# (AAA 1.5V) vào, đảm

bảo đặt đúng vị trí cực “+” và cực “-“.
3. Đậy nắp hộp pin lại.

Hai loại điều khiển từ xa trên có sẵn để lựa chọn.

Hướng dẫn vận hành
1. Sau khi kết nối nguồn điện, nhấn nút “
” trên điều khiển từ xa để bật máy
điều hòa.
2. Nhấn nút “Mode” để chọn chế độ mong muốn: Auto, Cooling, Dry, Fan, Heating
(Tự động, Làm mát, Khô, Quạt, Sưởi).
3. Nhấn nút “ ” hoặc “ “ để cài đặt mức nhiệt độ mong muốn. (Không thể
điều chỉnh nhiệt độ trong chế độ tự động).
4. Nhấn nút “Fan” để cài đặt tốc độ quạt mong muốn: auto, fan1, fan2, fan3, fan4,
fan5, tốc độ vô cấp.
5. Nhấn nút “
” để chọn góc quạt.
Lưu ý:
• Khi điều khiển máy điều hòa, hướng cổng phát tín hiệu trên điều khiển từ xa vào cửa sổ nhận tín
hiệu trên dàn lạnh trong nhà.
• Khoảng cách giữa cổng phát tín hiệu và cửa sổ nhận tín hiệu không được vượt quá 8m, và
không có vật cản giữa hai bộ phận này.
• Tín hiệu có thể dễ dàng bị nhiễu nếu trong phòng có đèn huỳnh quang hoặc điện thoại không
dây; nên đặt điều khiển từ xa gần dàn lạnh trong nhà khi vận hành máy.
• Thay pin cho điều khiển từ xa khi cần, sử dụng cùng loại pin.
• Tháo pin ra khỏi điều khiển từ xa nếu không dùng thiết bị trong một thời gian dài.
• Nếu nội dung hiển thị trên điều khiển từ xa bị chập chờn, hoặc không hiển thị, hãy thay pin.

Bộ điều khiển từ xa

Tốc độ quạt được cài đặt

Tín hiệu
Pin
Chế độ tự động

Bóng nixie 2 số 8
Chế độ Selfclean
Hiển thị đồng hồ
Khóa trẻ em
Xoay trái & phải
Xoay lên & xuống
Chế độ Turbo
Nút chế độ
Nút BẬT/TẮT

Chế độ làm mát
Chế độ khô
Chế độ quạt
Chế độ sưởi
Chế độ nghỉ
Chế độ Zonefollow

Nút quạt
Nút +

Nút xoay lên & xuống
Nút Nút hẹn giờ
Nút nghỉ

Nút Zonefollow

Nút đèn

Nút Selfclean

Các nút trên bộ điều khiển từ xa
Sau khi kết nối với nguồn điện, máy điều hòa nhiệt độ sẽ phát ra một âm thanh.
Đèn báo nguồn BẬT lên. Lúc này bạn có thể sử dụng bộ điều khiển từ xa để vận hành
máy điều hòa. Khi điều khiển từ xa đã ở chế độ bật, nhấn vào nút trên thiết bị, máy điều
hòa sẽ phát ra một tiếng “beep”, là dấu hiệu cho thấy tín hiệu đã được chuyển đến máy
điều hòa. Màn hình sẽ hiển thị các biểu tượng chức năng cài đặt tương ứng.
Khi ở chế độ tắt, đèn và biểu tượng đồng hồ sẽ hiển thị trên màn hình của bộ điều khiển
từ xa (nếu các chức năng hẹn giờ bật, hẹn giờ tắt và chức năng ánh sáng được cài đặt,
các biểu tượng tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình của điều khiển từ xa cùng một lúc).

Nút ON/OFF
Nhấn nút này để bật hoặc tắt máy điều hòa nhiệt độ.
Nút Mode
Nhấn nút này để chọn chế độ hoạt động mong muốn.

• Khi chọn chế độ Auto mode, máy điều hòa sẽ vận hành tự động theo chế độ cài đặt sẵn
của nhà máy. Nhiệt độ cài đặt sẽ không điều chỉnh được và cũng không hiển thị. Nhấn
nút “Fan” để điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn nút “
” để điều chỉnh góc quạt.
• Khi chọn chế độ Cool mode, máy điều hòa sẽ hoạt động ở chế độ làm mát. Nhấn “+”
hoặc nút “-“ để điều chỉnh nhiệt độ cài đặt. Nhấn nút “Fan” để điều chỉnh tốc độ quạt.
Nhấn nút “
“ để điều chỉnh góc quạt.

• Khi chọn chế độ Fan mode, máy điều hòa chỉ vận hành quạt, không làm mát hoặc
sưởi ấm.
• Nhấn nút “Fan” để điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn nút “

“ để điều chỉnh góc quạt.

• Khi chọn chế độ Heat mode, máy điều hòa sẽ vận hành ở chế độ sưởi. Nhấn nút “+”

hoặc “-“ để điều chỉnh nhiệt độ cài đặt. Nhấn nút “Fan” để điều chỉnh tốc độ quạt. Nhấn
nút “
“ để điều chỉnh góc quạt. (Máy điều hòa chỉ có chức năng làm mát sẽ không
nhận tín hiệu của chế độ sưởi. Nếu có cài đặt chế độ sưởi trên điều khiển từ xa, khi
nhấn nút ON/OFF sẽ không khởi động được thiết bị).

Lưu ý:

• Để ngăn không khí lạnh, sau khi khởi động chế độ sưởi, dàn lạnh trong nhà sẽ trì
hoãn 15 phút để thổi không khí (thời gian trễ thực tế phụ thuộc vào mức nhiệt độ trong
nhà).
• Phạm vi điều khiển nhiệt độ trên bộ điều khiển từ xa: 16-31°C;
Tốc độ quạt: tự động, fan1, fan2 ,fan3 ,fan4, fan5, turbo, tốc độ vô cấp.

Các nút trên bộ điều khiển từ xa
Nút quạt
Nhấn nút này có thể cài đặt luân phiên tốc độ quạt như sau: tự động (AUTO), fan1
fan2
turbo

, fan3

, fan4

, fan5

,

,

, stepless speed (tốc độ vô cấp).

stepless speed

Lưu ý:
• Ở tốc độ AUTO, máy điều hòa sẽ tự động chọn tốc độ quạt thích hợp theo nhiệt độ môi
trường.
• Tốc độ quạt ở chế độ dry mode là fan1.
• Sau khi cài đặt chế độ Stepless speed (tốc độ vô cấp), người dùng có thể điều chỉnh
tốc độ quạt bằng nút “+” hoặc nút “-“.

Nút
Nhấn nút này có thể chọn góc xoay lên & xuống. Có thể chọn góc thổi theo tuần tự như
sau:

• Khi chuyển từ "No display" (không hiển thị) sang trạng thái “
“, nếu nhấn nút này sau 2
giây, trạng thái xoay sẽ chuyển trực tiếp về “No display”; nếu nhấn nút này trong vòng 2
giây, trạng thái xoay sẽ thay đổi theo thứ tự bên trên.
• Chọn “
“ trên điều khiển từ xa để xoay miệng gió tự động. Miệng gió của máy
điều hòa sẽ tự động xoay lên và xuống với góc xoay tối đa.
• Chọn “
“ trên điều khiển từ xa để cố định vị trí miệng gió. Miệng
gió của máy điều hòa sẽ dừng tại vị trí được chọn như biểu tượng hiển thị. Một số bộ
điều khiển từ xa không có chức năng này.

Các nút trên bộ điều khiển từ xa
Lưu ý:
Nếu không có chức năng này trên thiết bị, nhấn nút này thiết bị sẽ phát ra âm thanh,
nhưng vẫn vận hành ở chế độ cũ.

Nút + và –
Nhấn nút “+” hoặc “-“ một lần để tăng hoặc giảm nhiệt độ 1OC. Giữ nút “+” hoặc “-“,
nhiệt độ trên điều khiển từ xa sẽ thay đổi nhanh chóng. Sau khi đã hoàn tất cài đặt và
nhả nút ra, biểu thị nhiệt độ trên dàn lạnh trong nhà sẽ thay đổi tương ứng. (Không thể
điều chỉnh nhiệt độ ở chế độ Auto mode).
Khi cài đặt TIMER ON, TIMER OFF, nhấn nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh thời gian. (Xem
các nút “Timer”).

Nút Sleep
Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng Sleep (nghỉ) trong các chế độ làm mát, sưởi và
khô.

Lưu ý:
• Chức năng này được tắt theo mặc định sau khi bật nguồn.
• Chức năng này sẽ được xóa sau khi thay đổi chế độ.
• Chức năng này không có tác dụng trong chế độ “Fan” và “Auto”.

Nút Timer
Nút này có thể cài đặt thời gian bật (thời gian tắt). Sau khi nhấn nút này, "HOUR ON
(HOUR OFF)” và biểu tượng “
“ trên điều khiển từ xa sẽ nhấp nháy. Nhấn nút “+”
hoặc “-“ trong vòng 5 giây để cài đặt thời gian bật (thời gian tắt). Mỗi lần nhấn nút “+”
hoặc “-“, thời gian sẽ tăng hoặc giảm 0,5 giờ. Giữ nút “+” hoặc “-“, thời gian sẽ thay đổi
nhanh chóng cho đến khi đạt được mức mà bạn mong muốn. Nhấn nút “Timer” để xác
nhận. Cụm từ "HOUR ON (HOUR OFF)” sẽ ngừng nhấp nháy. "HOUR ON (HOUR
OFF)” và biểu tượng “
“ trên điều khiển từ xa sẽ hiển thị.
Hủy Timer on (off)
Khi chức năng thời gian bật (thời gian tắt) đã được khởi động, nhấn nút “Timer” để hủy
chức năng.

Lưu ý:
• Phạm vi cài đặt thời gian: 0,5 – 24 giờ.
• Khi đã cài đặt hẹn giờ bật, điều khiển từ xa sẽ hiển thị khi máy điều hòa được bật lên.
• Thời gian của giờ cài đặt đầu tiên là 0,0 giờ.

Các nút trên bộ điều khiển từ xa
Nút Light
Nhấn nút này để Bật/Tắt đèn trên màn hình hiển thị của dàn lạnh trong nhà.

Nút Selfclean
Nhấn nút này để bật chức năng "Anti-Mildew Function", và "
" sẽ hiển thị trên bộ
điều khiển từ xa. Chức năng này sẽ cho phép quạt tiếp tục quay trong một khoảng thời
gian để tự làm sạch hơi nước bám trên thiết bị và sau đó đóng lại. Chức năng rất hữu
ích này giúp làm khô dàn lạnh trong nhà và ngăn không cho nấm mốc sản sinh bên
trong máy và giữ cho máy sạch hơn.

Lưu ý:
Chức năng này chỉ có hiệu quả khi máy đang hoạt động ở chế độ "Làm mát" hoặc
"Khô". Khi bật chức năng này: Sau khi tắt máy bằng cách nhấn nút ON/OFF, quạt của
dàn lạnh trong nhà sẽ tiếp tục chạy trong khoảng 10 phút ở tốc độ thấp. Trong giai đoạn
này, nhấn nút "Selfclean" để trực tiếp dừng quạt; Khi chức năng này tắt: Sau khi tắt máy
bằng cách nhấn nút ON/OFF, toàn bộ thiết bị sẽ được tắt trực tiếp.

Nút Zonefollow
Nhấn nút này để khởi động chức năng "Zonefollow" và “
khiển từ xa.

” sẽ hiển thị trên bộ điều

Sau khi thiết lập chức năng này, bộ điều khiển từ xa sẽ gửi nhiệt độ môi trường phát
hiện của khu vực nơi người sử dụng hướng bộ điều khiển từ xa đến máy lạnh để máy
tự động điều chỉnh nhiệt độ trong nhà theo nhiệt độ được ghi nhận bởi bộ điều khiển từ
xa. Nhấn lại nút này để đóng chức năng "Zonefollow" và “
” sẽ biến mất.

Lưu ý:
Vui lòng đặt bộ điều khiển từ xa gần người dùng và xác nhận máy có thể nhận được tín
hiệu từ xa khi chức năng này được thiết lập. Không đặt bộ điều khiển từ xa gần vật có
nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp để tránh phát hiện nhiệt độ môi trường không chính
xác.

Các nút trên bộ điều khiển từ xa
Chức năng của các nút kết hợp
1. Chức năng khóa trẻ em
Nhấn “+” và “-“ đồng thời để bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em. Khi chức năng khóa
trẻ em được bật, biểu tượng “
“ hiển thị trên điều khiển từ xa. Nếu bạn vận hành điều
khiển từ xa, biểu tượng “
“ sẽ nhấp nháy 3 lần mà không gửi tín hiệu đến máy điều
hòa.
2. Chức năng chuyển hiển thị nhiệt độ
Ở chế độ không phải chế độ làm mát, nhấn các nút “MODE” và “-“ đồng thời để chuyển
đổi hiển thị nhiệt độ giữa oC và oF.
3. Chức năng ECO
Ở chế độ làm mát, nhấn các nút “Fan” và “+” cùng lúc trong 3 giây để khởi động chế độ
tiết kiệm ECO mode.

Lưu ý:

• Thay đổi chế độ sẽ thoát khỏi chế độ ECO mode.
• Ở chế độ ECO mode, bộ điều khiển từ xa sẽ hiển thị “ECO”. Không thể điều chỉnh
nhiệt độ ở chế độ này.
• Ở chế độ ECO mode, máy điều hòa sẽ vận hành với tốc độ quạt tự động. Không thể
điều chỉnh quạt độ ở chế độ này.
• Bạn có thể cài đặt chức năng khác.
4. Cài đặt chức năng sưởi nhiệt độ thấp
• Ở chế độ sưởi, nhấn nút “Mode” và “+” cùng lúc để vào hoặc thoát chức năng sưởng
nhiệt độ thấp.
• “LA” sẽ hiển thị trên điều khiển từ xa sau khi vào chức năng sưởi nhiệt độ thấp.
• Khi chuyển từ một chế độ này sang một chế độ khác, chức năng sưởi nhiệt độ thấp sẽ
bị hủy. Khi tắt máy điều hòa và sau đó bật lại máy, chức năng sưởi nhiệt độ thấp sẽ
vẫn duy trì. Khi máy điều hòa được bật lên hoặc được tiếp nguồn, chức năng sưởi
nhiệt độ thấp sẽ bị hủy.
• Ở chế độ sưởi nhiệt độ thấp, chức năng “Sleep” và “Low temperature heating” không
thể khởi động cùng lúc. Khi chế độ sưởi nhiệt độ thấp đã được khởi động, nhấn nút
“Sleep”, máy điều hòa sẽ thoát chế độ sưởi nhiệt độ thấp và vào chế độ nghỉ sleep
mode, và ngược lại.

Lưu ý:

• Ở chế độ sưởi nhiệt độ thấp, tốc độ quạt được mặc định là Auto và không điều chỉnh
được.
• Ở chế độ sưởi nhiệt độ thấp, không thể cài đặt “TURBO” và “QUIET”. Khi vào chế độ
sưởi nhiệt độ thấp, chức năng Turbo và Quiet đã được cài đặt trước đó sẽ bị hủy. Khi
thoát chế độ sưởi nhiệt độ thấp, các chức năng này sẽ không phục hồi lại.
• Khi thoát chế độ sưởi nhiệt độ thấp, tốc độ quạt và nhiệt độ sẽ trở về điều kiện ban
đầu trước khi khởi động chế độ này.
• Bạn có thể cài đặt chức năng khác.

Vệ sinh và bảo trì
CẢNH BÁO
Tắt máy điều hòa không khí và ngắt kết nối nguồn điện trước khi vệ
sinh thiết bị để tránh bị sốc điện.
Không sử dụng nước để rửa máy điều hòa nhằm tránh bị sốc điện.
Không sử dụng chất lỏng dễ bay hơi để vệ sinh máy điều hòa.

Vệ sinh bề mặt của dàn
lạnh trong nhà
Khi bề mặt của dàn lạnh trong nhà bị bẩn,
khuyến nghị sử dụng một tấm khăn khô
mềm hoặc khăn ướt để lau thiết bị.

Lưu ý:
Không tháo nắp mặt trước ra làm khi vệ sinh.

Vệ sinh tấm lọc
Tháo nắp mặt trước

Tháo tấm lọc

Kéo nắp mặt trước của máy điều hòa ra
một góc như hình minh họa.

Tháo tấm lọc như chỉ dẫn trong hình.

Vệ sinh tấm lọc

Lắp lại tấm lọc

Sử dụng máy hút bụi hoặc nước để vệ
sinh tấm lọc. Nếu tấm lọc quá bẩn, sử
dụng nước (dưới 45OC) để vệ sinh và
đặt tấm lọc ở nơi thoáng mát, tránh ánh
nắng mặt trời để hong khô.

Lắp lại tấm lọc và đóng kín lại nắp mặt
trước .

Vệ sinh và bảo trì
Lưu ý:
• Phải vệ sinh tấm lọc 3 tháng một lần. Nếu môi trường vận hành máy có nhiều bụi, cần
tăng tần suất vệ sinh.
• Sau khi tháo tấm lọc ra, không chạm vào các cạnh để tránh bị thương tích.
• Không sử dụng lửa hoặc máy sấy tóc để hong khô tấm lọc nhằm tránh làm biến dạng
hoặc gây rủi ro cháy tấm lọc.

Kiểm tra trước mùa sử dụng
1. Kiểm tra để đảm bảo các lỗ khí vào và ra của máy không bị chặn.
2. Kiểm tra để đảm bảo công tắc, phích cắm và ổ cắm điện vẫn trong tình trạng tốt.
3. Kiểm tra để đảm bảo tấm lọc sạch sẽ.
4. Kiểm tra để đảm bảo ống thoát nước không bị hỏng.

Kiểm tra sau mùa sử dụng
1. Ngắt kết nối nguồn điện.
2. Vệ sinh tấm lọc và vỏ máy.

Lưu ý tái chế
1. Hầu hết bao bì sản phẩm là các vật liệu có thể tái chế. Hãy tiêu hủy bao bì tại cơ sở tái
chế thích hợp.
2. Nếu bạn muốn tiêu hủy máy điều hòa, hãy liên hệ đại lý tại địa phương hoặc trung tâm
dịch vụ tư vấn để biết phương pháp tiêu hủy thích đáng.

Phân tích lỗi chức năng
Phân tích các hiện tượng phổ biến
Vui lòng kiểm tra các mục bên dưới trước khi yêu cầu bảo trì. Nếu vẫn không thể loại bỏ
vấn đề, hãy liên lạc với đại lý bán hàng tại địa phương hoặc kỹ thuật viên.

Hiện tượng

Dàn lạnh trong
nhà không thể
nhận tín hiệu từ
bộ điều khiển từ
xa hoặc điều
khiển từ xa
không hoạt động.

Các mục kiểm tra

Giải pháp

Điều khiển từ xa có bị nhiễu
nặng không (ví dụ tĩnh điện, điện
áp ổn định)?
Điều khiển từ xa có nằm trong
phạm vi nhận tín hiệu không?
Có các cản vật không?

Rút phích cắm ra. Cắm lại chích sau
khoảng 3 phút sau đó bật thiết bị lần
nữa.

Điều khiển từ xa có hướng về
cửa sổ nhận tín hiệu không?

Phạm vi nhận tín hiệu là 8m.
Di dời các cản vật.
Chọn góc phù hợp rồi hướng điều
khiển từ xa về phía cửa sổ nhận tín
hiệu trên dàn lạnh trong nhà.

Độ nhạy của điều khiển từ xa
yếu, hiển thị chập chờn và không Kiểm tra pin. Nếu pin yếu, thay pin.
hiển thị?
Kiểm tra liệu điều khiển từ xa có dấu
Không có hiển thị khi vận hành
hiệu bị hỏng hóc không. Nếu có,
điều khiển từ xa?
thay điều khiển từ xa.
Đưa điều khiển từ xa đến gần dàn
Trong phòng có bóng đèn huỳnh lạnh trong nhà. Tắt bóng đèn rồi thử
quang không?
lại.
Lỗ khí vào và lỗ khí ra của dàn
Loại bỏ các vật cản.
lạnh trong nhà có bị chặn không?

Không có luồng
khí thoát ra từ
máy điều hòa.

Ở chế độ sưởi, nhiệt độ phòng
có bằng mức nhiệt độ cài đặt
không?

Sau khi đạt đến mức nhiệt cài
đặt, dàn lạnh trong nhà sẽ dừng
thổi khí ra.

Để ngăn thổi ra khí lạnh, dàn lạnh
trong nhà sẽ trì hoãn vài phút trước
khi bắt đầu, đây là hiện tượng bình
thường.
Chờ cho đến khi có điện lại.
Bị mất điện?
Phích cắm bị lỏng?
Cắm lại phích cắm.
Cầu dao bị ngắt hoặc cầu chì bị Yêu cầu kỹ thuật viên điện thay
cầu dao hoặc cầu chì.
cháy?
Yêu cầu kỹ thật viên điện thay dây.
Dây điện bị chạm mạch?
Thiết bị được khởi động lại ngay Chờ trong 3 phút, sau đó bật lại
sau khi dừng hoạt động?
thiết bị.
Có phải chế độ sưởi vừa được
bật lên?

Máy điều hòa
không thể hoạt
động.

Cài đặt chức năng cho điều
khiển từ xa có đúng không?

Cài đặt lại chức năng.

Phân tích lỗi chức năng
Hiện tượng
Sương mù phát
ra từ lỗ thoát khí
của dàn lạnh
trong nhà.

Các mục kiểm tra

Giải pháp

Nhiệt độ phòng và độ ẩm có cao Không khí trong phòng sẽ được làm
không?
mát nhanh chóng. Sau đó, nhiệt độ
trong nhà và độ ẩm sẽ giảm và
sương mù sẽ biến mất.

Không thể điều chỉnh nhiệt độ khi ở
Thiết bị đang vận hành ở chế độ chế độ tự động. Vui lòng chuyển
chế độ hoạt động nếu bạn cần điều
Nhiệt độ cài đặt tự động?
chỉnh nhiệt độ.
không điều chỉnh
Nhiệt độ mà bạn mong muốn có Phạm vi cài đặt nhiệt độ: 16OC ~
được.
vượt quá phạm vi nhiệt độ cài
31OC
đặt không?
Điện áp quá thấp?
Hiệu quả làm
Tấm lọc quá bẩn?
mát (sưởi) không Nhiệt độ cài đặt không nằm
tốt.
trong phạm vi?

Có mùi bốc ra.

Chờ đến khi điện áp trở lại mức
bình thường.
Vệ sinh tấm lọc.
Điều chỉnh mức nhiệt trong phạm vi.

Cửa và cửa sổ để mở?

Đóng cửa và cửa sổ.

Kiểm tra nguồn bốc mùi, ví dụ
vật dụng nội thất và thuốc lá…

Vệ sinh tấm lọc. Loại bỏ nguồn bốc
mùi.

Máy điều hòa
Có khả năng bị nhiễu, chẳng hạn Ngắt kết nối nguồn điện, tái kết nối,
dừng đột ngột khi sấm sét, các thiết bị không
sau đó bật lại máy điều hòa.
đang vận hành. dây..?
Dàn nóng ngoài
trời bốc hơi.

Đang bật chế độ sưởi?

Quá trình xả đông ở chế độ sưởi có
thể tạo ra hơi nước. Đây là hiện
tượng bình thường.

Có tiếng “nước
chảy”.

Máy điều hòa vừa mới được bật
hoặc tắt?

Đây là âm thanh của dòng chảy môi
chất lạnh bên trong thiết bị, là một
hiện tượng bình thường.

Tiếng lạch cạch.

Máy điều hòa vừa mới được bật
hoặc tắt?

Đây là âm thanh ma sát do sự co
và/hoặc giãn của nắp đậy hoặc các
bộ phận khác khi nhiệt độ thay đổi.

Phân tích lỗi chức năng
Mã lỗi
Khi trạng thái của máy điều hòa bất bình thường, đèn báo nhiệt độ trên dàn lạnh trong nhà sẽ
nhấp nháy và hiển thị mã lỗi tương ứng. Vui lòng xem danh sách bên dưới để xác định mã lỗi.
Lưu ý:
Biểu đồ bên trên chỉ để tham khảo. Vui lòng xem đèn báo và vị trí thực tế trên
sản phẩm.

Các mã lỗi dưới đây chỉ là một phần các mã lỗi. Vui lòng xem mã lỗi trong tài liệu hướng
dẫn bảo dưỡng để biết thêm thông tin.
Mã
lỗi

Vấn đề

BL

Cảnh báo bị nghẽn bộ lọc

Tắt nguồn, vệ sinh bộ lọc. Nếu tấm lọc không bẩn, tắt máy
điều hòa trong 2 giây rồi khởi động lại, mã lỗi sẽ tự động
biến mất.

H1

Bảo vệ quá nhiệt

Tắt máy, tái khởi động sau 5 phút. Nếu mã lỗi tiếp tục xuất
hiện sau vài phút, hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật.

H2

Bảo vệ quá dòng

Tắt máy, tái khởi động sau 5 phút. Nếu mã lỗi tiếp tục xuất
hiện sau vài phút, hãy liên hệ với nhân viên kỹ thuật.

C8

Lỗi bảng mạch máy
sưởi phụ

C0

Lỗi cáp nối

C1

Lỗi mạch phát hiện điểm
về 0 của động cơ PG
(trong nhà)

Tắt máy, khởi động lại sau vài giây, nếu mã lỗi vẫn xuất hiện
sau vài phút, liên hệ với nhân viên kỹ thuật.

C2

Không có tín hiệu phản
hồi của quạt dàn lạnh
trong nhà

Tắt máy, khởi động lại sau vài giây, nếu mã lỗi vẫn xuất hiện
sau vài phút, liên hệ với nhân viên kỹ thuật.

E0
E1

Cảm biến môi trường trong
phòng bị đoản mạch/mạch hở
Cảm biến ống của dàn lạnh
trong nhà bị đoản mạch/mạch hở

Giải pháp

Rút phích cắm, và liên hệ với nhân viên kỹ thuật.
Rút phích cắm, khởi động lại máy sau 10 giây, nếu mã lỗi
vẫn xuất hiện, liên hệ với nhân viên kỹ thuật.

Tắt điện thiết bị, khởi động lại sau 10 giây, nếu mã lỗi vẫn
xuất hiện, liên hệ với nhân viên kỹ thuật.
Tắt điện thiết bị, khởi động lại sau 10 giây, nếu mã lỗi vẫn
xuất hiện, liên hệ với nhân viên kỹ thuật.

Nếu xuất hiện các mã lỗi khác, vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn để sửa chữa.

Liên hệ với chúng tôi

Khi xuất hiện những hiện tượng dưới đây, vui lòng tắt máy điều hòa và ngắt kết nối nguồn điện
ngay lập tức, sau đó liên hệ đại lý bán hàng hoặc nhân viên kỹ thuật có chuyên môn để sửa
chữa.
• Dây điện quá nóng hoặc bị hỏng
• Máy điều hòa bốc mùi khét
• Âm thanh bất bình thường khi máy đang vận hành
• Cầu dao bị ngắt thường xuyên
• Dàn lạnh trong nhà bị rò rỉ
Không được tự mình sửa chữa máy điều hòa.
Nếu máy điều hòa hoạt động trong các điều kiện bất bình thường, máy có thể gây hỏng chức
năng, sốc điện hoặc rủi ro cháy.

Khoảng cách đến
trần nhà
Tối thiểu 15cm

Sơ đồ lắp đặt

Khoảng cách với tường
Tối thiểu 15cm

Tối thiểu 15cm

Tối thiểu 250cm
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Khoảng cách
với cản vật

Ống xả

Chuẩn bị lắp đặt
Dụng cụ
1 Mức lỏng kế

2 Tuốc nơ vít

3 Khoan đập

4 Đầu khoan

5 Nối ống

6 Cờ lê lực

7 Cờ lê mở

8 Kéo cắt ống

9 Bộ dò điện rò

10 Bơm chân không

11 Áp kế

12 Đồng hồ đa năng

13 Cờ lê lục giác trong

14 Thước đo

Chọn vị trí
Các yêu cầu cơ bản
Lắp đặt máy điều hòa tại những khu vực dưới đây có thể gây lỗi chức năng. Nếu không
thể tránh được, vui lòng tư vấn với đại lý bán hàng:
1. Khu vực có các nguồn nhiệt mạnh, hơi nước, khí dễ cháy nổ hoặc các vật chất dễ
bay hơi.
2. Khu vực có các thiết bị cao tần (chẳng hạn máy hàn, thiết bị y tế).
3. Khu vực gần biển.
4. Khu vực có dầu hoặc khói trong không khí.
5. Khu vực có khí sulfuric.
6. Những khu vực khác có điều kiện đặc biệt.
7. Phòng giặt.
Dàn lạnh trong nhà
1. Không có vật cản gần các lỗ thông
khí vào và ra.
2. Chọn một vị trí có thể phân tán nước
ngưng tụ nhanh chóng mà không gây
ảnh hưởng đến người khác.
3. Chọn một vị trí thuận tiện kết nối với
dàn nóng ngoài trời và gần ổ cắm điện.
4. Chọn một vị trí ngoài tầm tay trẻ em.
5. Vị trí phải đủ vững chắc để nâng đỡ
trọng lượng của dàn lạnh trong nhà và
không gây thêm tiếng ồn và sự rung
lắc.
6. Phải lắp đặt thiết bị cách sàn nhà
2,5m.
7. Không lắp đặt dàn lạnh trong nhà
ngay phía trên một thiết bị điện.
8. Cố gắng tránh xa đèn huỳnh quang.

Dàn nóng ngoài trời
1. Chọn một vị trí nơi tiếng ồn và khí
thoát từ dàn nóng ngoài trời không làm
ảnh hưởng đến người xung quanh.
2. Vị trí phải thoáng khí và khô ráo nơi
dàn nóng ngoài trời không tiếp xúc trực
tiếp với ánh nắng mặt trời và gió mạnh.
3. Vị trí phải đủ vững chắc để nâng đỡ
trọng lượng của dàn nóng ngoài trời.
4. Đảm bảo lắp đặt theo các yêu cầu
trong sơ đồ kích thước lắp đặt.
5. Chọn một vị trí ngoài tầm tay của trẻ
em và tránh xa cây trồng hoặc vật nuôi.
Nếu không thể tránh, hãy lắp đặt hàng
rào an toàn.

Chuẩn bị lắp đặt
Khuyến cáo về an toàn
1. Phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện khi lắp đặt thiết bị.
2. Tuân thủ các quy định an toàn của nước sở tại, sử dụng cầu dao và mạch cung cấp
điện đảm bảo chất lượng.
3. Đảm bảo nguồn điện đáp ứng các yêu cầu của máy điều hòa nhiệt độ. Không sử
dụng nguồn điện không phù hợp hoặc đi dây không đúng cách hoặc bị hỏng chức
năng. Vui lòng lắp đặt cáp điện phù hợp trước khi sử dụng máy điều hòa.
4. Kết nối dây nóng, dây nguội và dây nối đất của ổ điện đúng cách.
5. Đảm bảo ngắt kết nối nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ công việc nào liên quan
đến điện và an toàn.
6. Không cắm điện khi chưa hoàn thành việc lắp đặt.
7. Dây điện bị hỏng phải được thay dây mới bởi nhà sản xuất thiết bị, đại lý dịch vụ
của nhà sản xuất hoặc các cá nhân có chuyên môn tương tự nhằm tránh rủi ro
nguy hiểm.
8. Nhiệt độ của mạch lạnh có thể cao, hãy giữ dây cáp liên kết tránh xa ống đồng.
9. Phải lắp đặt thiết bị theo các quy định đi dây của quốc gia.
10. Lắp đặt phải tuân thủ các yêu cầu NEC và CEC và chỉ được thực hiện bởi các cá
nhân được ủy quyền.

Yêu cầu về nối đất
1. Máy điều hòa không khí là thiết bị điện cấp 1. Thiết bị phải được nối đất đúng cách
bằng dụng cụ nối đất chuyên dụng và bởi một chuyên viên kỹ thuật. Hãy đảm bảo
rằng thiết bị luôn được nối đất hiệu quả, nếu không có thể gây sốc điện.
2. Dây màu vàng xanh lá trong máy điều hòa là dây nối đất. Không sử dụng dây này
cho các mục đích khác.
3. Điện trở nối đất phải tuân thủ các quy định an toàn điện quốc gia.
4. Máy điều hòa phải đặt ở vị trí sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
5. Phải lắp đặt vào đường dây cố định một công tắc ngắt tất cả các với có lớp cách ly
tiếp xúc tối thiểu 3mm trong các cực.
6. Sử dụng một cầu dao có công suất phù hợp, vui lòng lưu ý bảng sau. Công tắc khí
phải có khóa từ và chức năng khóa nóng để ngăn đoản mạch hoặc quá tải. (Cẩn
trọng: không sử dụng cầu chì chỉ để bảo vệ mạch điện).
Máy điều hòa
9K,

Công suất cầu dao

Lắp đặt dàn lạnh trong nhà
Bước 1: Chọn vị trí lắp đặt
Đề xuất vị trí lắp đặt với khách hàng sau đó xác nhận với khách hàng.

Bước 2: Lắp đặt giá gắn tường
1. Treo giá gắn tường lên tường; điều chỉnh vị trí phương đứng bằng mức lỏng kế sau
đó đánh dấu các lỗ bắt vít trên tường.
2. Khoan các lỗ bắt vít trên tường bằng máy khoan động lực (quy cách đầu khoan phải
thích hợp với tắc kê nhựa) rồi gắn các tắc kê nhựa vào lỗ.
3. Cố định giá lên tường bằng ốc vít (ST4.2X25TA) sau đó kéo giá để kiểm tra độ chắc
chắn. Nếu tắc kê bị lỏng, hãy khoan một lỗ khác bên cạnh.

Bước 3: Mở lỗ đi ống
1. Chọn vị trí lỗ luồn ống theo hướng của ống đầu ra. Vị trí lỗ đi ống phải thấp hơn một
chút so với giá gắn tường, như được minh họa dưới đây.
Kích thước: 792x279x195
Tường

Đánh dấu ở điểm giữa

Kích thước: 850x291x203
Mức lỏng kế

Cách
tường
hơn
150mm

Tường
Cách
tường
hơn
150mm

Trái

Phải

(Lỗ ống mặt sau)

(Lỗ ống mặt sau)

Kích thước: 972x302x224
Tường

Đánh dấu ở điểm giữa

Cách
tường
hơn
150mm
Trái
(Lỗ ống mặt sau)

Tường

Đánh dấu ở điểm giữa

Mức lỏng kế

Cách
tường
hơn
150mm

Tường
Cách
tường
hơn
150mm

Trái

Phải

(Lỗ ống mặt sau)

(Lỗ ống mặt sau)

Kích thước: 1081x327x248
Mức lỏng kế

Tường
Cách
tường
hơn
150mm
Phải

(Lỗ ống mặt sau)

Tường

Đánh dấu ở điểm giữa

Cách
tường
hơn
150mm
Trái
(Lỗ ống mặt sau)

Mức lỏng kế

Tường
Cách
tường
hơn
150mm
Phải

(Lỗ ống mặt sau)

Lắp đặt dàn lạnh trong nhà
2. Mở một lỗ đi ống đường kính 55/ 70 tại vị trí luồn ống đầu ra đã chọn. Để nước
có thể thoát liền mạch, khoan lỗ trên tường nghiêng xuống về phía ngoài trời một góc
5-10o.

Lưu ý:
• Cẩn thận ngăn bụi bặm và áp dụng các biện pháp an
toàn liên quan khi mở lỗ ống.
• Vỏ bao ống bằng nhựa không được cung cấp kèm theo
máy và phải tự trang bị.

Trong nhà

Ngoài trời

Bước 4: Lắp ống thoát
1. Ống có thể thoát ra khỏi dàn lạnh trong
nhà từ bên phải, từ mặt sau bên phải
hoặc mặt sau bên trái.

Phải

2. Khi chọn đưa ống ra ngoài từ bên trái
hoặc bên phải, hãy cắt lỗ tương ứng dưới
đáy vỏ thiết bị.

i
Trá
Mặt sau bên phải

Lỗ cắt

Bước 5:Kết nối ống của dàn lạnh trong nhà
1. Hướng khớp nối ống đến miệng loe tương ứng.
2. Dùng tay vặn sơ đai ốc nối ống.
3. Điều chỉnh lực xoắn theo bảng dưới đây. Đặt
cờ lê đầu mở lên khớp nối ống và đặt cờ lê lực
lên đai ốc nối ống. Dùng cờ lê lực vặn chặt đai
ốc nối ống.
Cờ lê đầu mở

Khớp nối ống

Đường kính đai
ốc 6 cạnh

Đai ốc nối ống Ống

Lực vặn

Đai ốc nối ống
Cờ lê lực

Ống

Ống trong nhà
4. Bọc ống trong nhà và khớp nối ống bằng ống
cách điện, sau đó dùng băng dán quấn lại.
Ống cách ly

Lắp đặt dàn lạnh trong nhà
Bước 6: Lắp đặt cụm ống xả
1. Kết nối cụm ống xả vào ống dẫn đầu ra của dàn lạnh trong nhà.
2. Dùng băng dán quấn khớp nối.

Ống đầu ra

Ống xả

Ống xả

Ống
đầu ra

Ống cách ly

Băng dán

Ống xả

• Bổ sung thêm ống cách ly vào cụm ống xả trong nhà để ngăn hiện tượng đông tụ.
• Ống bọc bằng nhựa không được cung cấp kèm theo.

Bước 7: Nối dây của dàn lạnh trong nhà
1. Mở nắp dàn lạnh trong nhà, tháo vít trên nắp mạch dây và lấy nắp xuống.
Nắp mặt trước
Xanh Đen
dương

Nâu

Vàng-xanh lá

Cổng nối với dàn lạnh ngoài trời

Vít

Mẫu máy Inverter
Nắp đậy mạch dây

2. Đưa dây nối điện qua lỗ luồn cáp ở mặt sau của dàn lạnh trong nhà và kéo dây ra từ
mặt trước.
3. Tháo khóa xiết cáp. Nối dây nối điện vào cổng nối theo đúng màu; vặn chặt vít và cố
định dây nối điện bằng khóa xiết cáp.
4. Đậy nắp dây lại và vặn chặt vít.
5. Đóng nắp dàn lạnh.
Lưu ý:
• Mọi công tác đi dây cho dàn lạnh trong nhà và dàn nóng ngoài trời phải do kỹ thuật viên điện
thực hiện.
• Nếu độ dài của dây nối điện không đủ, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để đổi dây mới. Không
tự ý nối dài dây.
• Đối với máy điều hòa có phích cắm, phích phải tiếp cận được dễ dàng sau khi hoàn thành lắp đặt.
• Đối với máy điều hòa không có phích cắm, phải lắp đặt một cầu dao trên đường dây.

Lắp đặt dàn lạnh trong nhà
Bước 8: Bó ống
1. Dùng băng dán bó ống nối, dây điện và cụm ống xả lại với nhau.
2. Khi bó các ống lại, chừa ra một phần ống xả và dây điện để lắp đặt. Khi bó ống đến
một mức độ nhất định, tách riêng dây điện và tách riêng cụm ống xả.

Dây điện trong nhà
và dây điện ngoài trời
Ống gas

Ống xả

Ống nối

Băng quấn

Ống
gas

Băng
quấn

Ống xả

Ống chất
lỏng

Dây điện trong nhà

Lưu ý:
• Không để dây điện và dây điều khiển bắt chéo hoặc quấn vào nhau.
• Phải đặt cụm ống xả dưới cuối cùng khi bó các ống.

Bước 9: Treo dàn lạnh trong nhà
1. Đặt các ống đã được bó lại vào ống xuyên tường và đút ống qua lỗ tường.
2. Treo dàn lạnh trong nhà lên giá lắp tường.
3. Dùng nhựa dán trám lỗ hổng giữa các ống và lỗ tường.
4. Cố định ống xuyên tường.
5. Kiểm tra, đảm bảo dàn lạnh trong nhà được lắp đặt chắc chắn và sát vào tường.
Trong nhà
Ống xuyên tường

Ngoài trời

Móc trên

Nhựa trám lỗ

Móc dưới của
giá lắp tường

• Không bẻ cong cụm ống dẫn xả quá mức để tránh làm nghẽn ống.

Lắp đặt dàn nóng ngoài trời
Bước 1: Cố định bệ đỡ cho dàn nóng ngoài trời
Chọn bệ đỡ tùy theo tình hình lắp đặt thực tế.
1. Chọn vị trí lắp đặt theo cấu trúc của căn nhà.
2. Cố định bệ đỡ cho dàn nóng ngoài trời ở vị trí đã chọn bằng vít mở rộng.
Lưu ý:
• Áp dụng các biện pháp bảo vệ đầy đủ khi lắp đặt
dàn nóng ngoài trời.
• Đảm bảo bệ đỡ có thể nâng trọng lượng tối thiểu
gấp 4 lần trọng lượng của dàn nóng ngoài trời.
• Phải lắp đặt dàn nóng ngoài trời cách nhà tối
thiểu 3cm để có thể ráp khớp nối ống xả.
• Cần 6 vít mở rộng để lắp đặt các máy điều hòa có
công suất làm mát từ 2.300W đến 5.000W; cần 8
vít mở rộng cho các máy điều hòa từ 6.000W đến
8.000W; cần 10 vít mở rộng cho các máy điều hòa
từ 10.000W đến 16.000W.

Bước 2: Lắp đặt khớp nối ống xả

Cách sàn tối thiểu 3cm

(chỉ với máy có chức năng làm mát và sưởi)

1. Nối khớp nối ống xả ngoài trời vào lỗ trên
khung gầm của dàn nóng, như hình minh
họa bên dưới.
2. Gắn ống xả vào lỗ xả.
Khớp nối ống xả

Bước 3: Cố định dàn nóng ngoài trời
1. Đặt dàn nóng ngoài trời lên bệ đỡ.
2. Sử dụng bu lông để cố định các lỗ dưới chân
dàn nóng ngoài trời.
Các lỗ dưới chân

Lắp đặt dàn nóng ngoài trời
Bước 4: Nối ống dàn lạnh trong nhà và dàn nóng ngoài trời
1. Tháo vít trên tay cầm bên phải của dàn
nóng ngoài trời và tháo tay cầm ra.

2. Tháo mũ ốc của van và hướng khớp nối
ống đến miệng loe của ống.

Van chất lỏng

Tay cầm

Van gas

3. Dùng tay vặn trước đai ốc nối ống.

4. Dùng cờ lê lực để vặn chặt đai ốc nối ống
theo thông số trong bảng bên dưới.
Đường kính đai
ốc 6 cạnh

Khớp nối ống

Lực vặn

Đai ốc nối ống

Bước 5: Nối dây dàn lạnh trong nhà và dàn nóng ngoài trời
1. Tháo khóa xiết cáp; nối dây nối điện và dây điều khiển tín hiệu (chỉ với máy có chức
năng làm mát và sưởi)
2. Cố định dây nối điện và dây điều khiển tín hiệu bằng khóa xiết cáp (chỉ với máy có
chức năng làm mát và sưởi)
Nguồn cung điện từ dàn lạnh trong nhà

Nâu

Xanh
dương

Đen

Vàngxanh lá

Dàn lạnh trong nhà

Cổng nối dây

Lưu ý:
• Sau khi đã xiết chặt vít, kéo nhẹ dây điện để đảm bảo độ chắc chắn.
• Không cắt bớt dây cáp điện nhằm rút ngắn khoảng cách.

Lắp đặt dàn nóng ngoài trời
Bước 6: Sắp xếp ống
1. Nên sắp đặt các ống dọc theo tường, uốn cong
vừa phải và giấu bớt nếu có thể. Bán kính tối
thiểu để uốn ống là 10cm.
2. Nếu dàn nóng ngoài trời nằm ở vị trí cao hơn lỗ
tường, bạn phải uốn cong ống theo dạng chữ U
trước khi ống đi vào trong nhà để ngăn nước
mưa không theo ống chảy vào nhà.

Tường

Cong dạng chữ U
Ống xả

Lưu ý:
• Vị trí trên tường của ống xả không được cao hơn lỗ ống thoát ra khỏi dàn lạnh trong
nhà.
• Để nước xả liền mạch, không đặt ống xả nước vào trong nước.

Không gập ống xả lên.

Không đặt đầu ống xả
vào nước

Đặt ống xả hơi chệch xuống phía dưới. Không bẻ cong, gập lên hoặc bẻ uốn lượn ống xả…

Không bẻ ống xả
uốn lượn

Không bẻ ống xả uốn lượn.
Không bẻ ống thoát
nước uốn lượn

Lắp đặt dàn nóng ngoài trời
Bước 7: Bơm chân không
Sử dụng bơm chân không
Áp suất kế
Van chất lỏng
1. Mở các nắp trên van chất lỏng, van
Van gas
gas và đai ốc trên miệng nạp môi
Nắp van
chất lạnh.
Miệng nạp môi chất lạnh
2. Nối vòi nạp của áp suất kế vào
Đai ốc miệng nạp
miệng nạp môi chất lạnh rồi nối vòi
môi chất lạnh
nạp còn lại vào bơm chân không.
Bơm chân không
3. Mở áp suất kế hoàn toàn và vận
hành trong vòng 10 -15 phút để kiểm
Cờ lê lục giác trong
tra đảm bảo áp suất kế
duy trì ở mức -0,1MPa.
4. Đóng bơm áp suất lại và duy trì
Đóng
Mở
trạng thái này trong vòng 1-2 phút để
kiểm tra đảm bảo áp suất kế duy trì
ở mức -0,1MPa. Nếu áp suất giảm,
có khả năng bị rò rỉ.
5. Tháo áp suất kế ra, mở đầu nối van của van chất lỏng và van gas hoàn toàn bằng cờ lê
lục giác.
6. Vặn chặt các nắp van và miệng nạp môi chất lạnh.
7. Lắp lại tay cầm.

Bước 8: Kiểm tra rò rỉ
1. Sử dụng bộ phát hiện rò rỉ:
Sử dụng bộ phát hiện rò rỉ để kiểm tra rò rỉ.
2. Sử dụng nước xà phòng:
Nếu không có bộ phát hiện rò rỉ, hãy sử dụng nước xà phòng để kiểm tra rò rỉ. Đắp nước xà
phòng lên vị trí nghi ngờ và giữ nước trong hơn 3 phút. Nếu có bọt thoát ra từ vị trí này có
nghĩa vị trí đã bị rò rỉ.

Kiểm tra sau khi lắp đặt
Kiểm tra theo các yêu cầu dưới đây sau khi hoàn thành lắp đặt:
Các mục cần kiểm tra

Vấn đề có thể xảy ra

Thiết bị đã được lắp đặt chắc chắn chưa?

Thiết bị có thể bị rơi, rung lắc hoặc phát ra tiếng ồn.

Bạn đã kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh chưa?

Rò rỉ có thể khiến công suất làm mát (sưởi) không đạt
hiệu quả.

Cách nhiệt cho đường ống có đảm bảo?

Có thể gây ra đông tụ và nước chảy nhỏ giọt.

Nước có thoát liền mạch?

Nước có thể bị ngưng tụ hoặc chảy nhỏ giọt.

Điện áp dòng điện có phù hợp với điện áp
ghi trên nhãn tên?

Điện áp không phù hợp có thể làm hỏng chức năng
hoặc hỏng các bộ phận.

Dây điện và ống dẫn có được lắp đặt đúng
cách không?

Điện áp không phù hợp có thể làm hỏng chức năng
hoặc hỏng các bộ phận.

Thiết bị có được nối đất an toàn không?

Nối đất không an toàn có thể gây rò điện.

Dây điện có đúng quy cách kỹ thuật không?

Không đúng quy cách có thể làm hỏng chức năng
hoặc hỏng các bộ phận.

Có cản vật trong các lỗ khí vào và ra không?

Tắc nghẽn khiến công suất làm mát (sưởi) không đạt
hiệu quả.

Đã loại bỏ hết bụi bẩn và tạp chất trong quá
trình lắp đặt chưa?

Bụi bẩn có thể làm hỏng chức năng hoặc hỏng các bộ
phận.

Van gas và van chất lỏng của ống nối có
được mở hoàn toàn chưa?

Có thể khiến công suất làm mát (sưởi) không đạt hiệu
quả.

Chuẩn bị kiểm tra
1. Chuẩn bị cho việc chạy thử
• Khách hàng chấp thuận máy điều hòa.
• Hướng dẫn cụ thể cho khách hàng các lưu ý quan trọng đối với máy điều hòa.
2. Phương pháp chạy thử
• Kết nối điện nguồn, nhấn nút “ON/OFF” trên điều khiển từ xa và bắt đầu chạy thử.
• Nhấn nút “MODE” để chọn AUTO, COOL, DRY, FAN và HEAT để kiểm tra đảm bảo máy
vận hành bình thường.
• Nếu nhiệt độ môi trường dưới 16OC, máy điều hòa không thể khởi động chức năng làm
mát.

Cấu hình của ống nối
1. Độ dài tiêu chuẩn của ống nối:
• 5m, 7,5m, 8m.
2. Độ dài tối thiểu của ống nối là 3m.
3. Độ dài tối đa của ống nối và chênh lệch độ cao tối đa:
Công suất
làm mát

Độ dài ống
nối tối đa

Chênh lệch
độ cao tối đa

Công suất
làm mát

Độ dài ống
nối tối đa

Chênh lệch
độ cao tối đa

4. Cần nạp bổ sung môi chất lạnh và dầu môi chất lạnh trong trường hợp nối ống kéo
dài.
• Sau khi ống được nối dài đến 10m so với độ dài tiêu chuẩn, bạn phải nạp bổ sung
thêm 5ml dầu-môi chất lạnh cho mỗi 5m ống nối bổ sung.
• Phương pháp tính toán khối lượng môi chất cần nạp bổ sung (dựa trên ống dẫn chất
lỏng): Khối lượng nạp môi chất bổ sung = độ dài bổ sung của ống dẫn chất lỏng
x khối lượng môi chất nạp bổ sung mỗi mét
• Dựa trên chiều dài của ống tiêu chuẩn, bổ sung môi chất lạnh theo yêu cầu trong bảng
bên dưới. Khối lượng môi chất lạnh nạp bổ sung trên mỗi mét khác nhau tùy theo
đường kính ống. Xem bảng dưới đây.
Khối lượng môi chất lạnh nạp bổ sung đối với R22, R407C, R410A và R134a

Đường kính ống nối
Ống chất lỏng (mm)

Ống gas (mm)
hoặc

hoặc

hoặc
hoặc
hoặc

Van tiết lưu của dàn nóng ngoài trời
Chỉ làm mát (g/m)

Làm mát và sưởi (g/m)

Phương pháp mở rộng ống
Mở rộng ống không đúng phương pháp là nguyên nhân chính gây ra rò rỉ môi chất lạnh.
Phải mở rộng ống theo các bước sau:
A. Cắt ống
Đảm bảo chiều dài của ống phù hợp với
khoảng cách giữa dàn lạnh trong nhà và
dàn nóng ngoài trời. Sử dụng kéo cắt ống
để cắt ống.

E. Nong cổng
Sử dụng dụng cụ nong để mở rộng cổng.

Ống

Dụng cụ
nong

Kéo cắt ống

Nghiêng

Gồ ghề

Đúc
cứng

Ống

Gờ sắc

Lưu ý:
• “A” khác nhau tùy theo đường kính, vui lòng
xem bảng dưới đây:

B. Loại bỏ các gờ sắc
Sử dụng giũa để loại bỏ các gờ sắc, ngăn
không để mảnh vụn rơi vào trong ống.

Đường kính ngoài

Tối đa

Tối thiểu

Ống
Giũa

C. Đặt ống cách ly phù hợp vào
D. Đặt đai ốc nối ống vào
Tháo đai ốc nối ống trên ống nối trong nhà
và van trong nhà; lắp đặt đai ốc nối vào
ống.

F. Kiểm tra
Kiểm tra chất lượng cổng được nong. Nếu
phát hiện bất kỳ khuyết tật trên bề mặt,
nong cổng lại theo các bước trên.
Nhẵn

Bề mặt

Nong ống không đúng

Nghiêng

Đai ốc nối ống
Ống

Độ dài cân đối

Bề mặt
bị hỏng

Nứt

Độ dày
không đều

