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Penjelasan Produk 
ภาพรวมผลิตภัณฑ 
 نظرة عامة حول المنتج

:   Lihat halaman • ดูหนา • راجع صفحة    

1 

 
 

Kontrol panel untuk remot kontrol tanpa kabel 
แผงควบคุมสําหรับรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย 
 لوحة التحكم الخاصة بموجه التحكم عن بعد السلكي

Pengoperasian Dasar - remot kontrol berkabel 
การใชงานเบื้องตน - รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย 
 التشغيل األساسي - موجه التحكم عن بعد سلكي

:   Lihat halaman • ดูหนา • راجع صفحة    

2 

Pengoperasian Dasar - remot control tanpa kabel 
การใชงานเบื้องตน - รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย 
 التشغيل األساسي - موجه التحكم عن بعد السلكي

3 

 

:   Lihat halaman • ดูหนา • راجع صفحة    

4 

Pengoperasian pengatur waktu 
การตั้งเวลา 
TIMER تشغيل 

:   Lihat halaman • ดูหนา • راجع صفحة    

F568167

Instruksi Penggunaan
Pendingin Ruangan
เครื่องปรับอากาศ คําแนะนําการใชงาน
تعليمات تشغيل مكيفات الهواء

Bahasa Indonesia  
ภาษาไทย 
 عربي

1 Penjelasan Produk 

 نظرة عامة حول المنتج
ภาพรวมผลิตภัณฑ 

 2 Pengoperasian Dasar - Remot Kontrol Berkabel 

 التشغيل األساسي - موجه التحكم عن بعد سلكي
การใชงานเบื้องตน- รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย 

 3 Pengoperasian Dasar - Remot Kontrol Tanpa Kabel 

 التشغيل األساسي - موجه التحكم عن بعد السلكي
การใชงานเบื้องตน - รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย 

 4 Pengoperasian Pengatur Waktu 

TIMER المؤقت 
การตั้งเวลา 
 

Unit Dalam • ตัวเครื่องภายใน •  الوحدة الداخلية 

Unit Luar • ตัวเครื่องภายนอก • الوحدة الخارجية  

Informasi terperinci - Lihat buku pedoman yang dilampirkan bersama Remot Kontrol Berkabel. 
ขอมูลโดยละเอียด - กรุณาอานคูมือที่แนบมากับรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย 
 الرجاء الرجوع إلى الكتيب الملحق بجهاز السلكي للتحكم عن بعد. - معلومات تفصيلية

Informasi terperinci - Lihat buku pedoman yang dilampirkan bersama Remot Kontrol Berkabel. 
ขอมูลโดยละเอียด - กรุณาอานคูมือที่แนบมากับรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย 
 الرجاء الرجوع إلى الكتيب الملحق بجهاز السلكي للتحكم عن بعد. - معلومات تفصيلية
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Penerima sinar – Menerima sinyal dari remot kontrol. Jangan letakkan 
 penerima sinar langsung dibawah sinar matahari atau 
 dekat sumber panas. 
ตัวรับสัญญาณ – ตัวรับสัญญาณ รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล 
 อยาใหตัวรับสัญญาณรับแสงอาทิตยโดยตรงหรืออยูใกลแหลงความรอน  
  مستقبل األشعة – يستقبل االشارات من موجه التحكم عن بعد.                                       
 ال تعرض مستقبل األشعة لضوء الشمس المباشر أو تضعه قريبا من الحرارة.
 
Indikator POWER – Menyala apabila unit sedang beroperasi. 
ไฟแสดง POWER – จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องทํางาน 
 مؤشر POWER – يتومض عندما يشتغل الجهاز.
  
Indikator PENGATUR WAKTU – Menyala apabila Timer sedang beroperasi. 
ไฟสวางขึ้นเมื่อ TIMER (เครื่องจับเวลา) ทํางาน 
.TIMER يضيء أثناء تشغيل الموجه والموقت – TIMER مؤشر 
 
Indikator PENYARING – Menyala setelah pengoperasian mencapai    1,000 jam. 
ไฟแสดงแผนกรอง – ไฟสวางขึ้นหลังจากทํางานได 1,000 ชั่วโมง 
 مؤشر FILTER – يضيء بعد ١،٠٠٠ ساعة من التشغيل.
  
Indikator ECONOMY – Menyala sewaktu pengoperasian Ekonomi. 
ไฟแสดง ECONOMY (การประหยัด) – จะสวางขึ้นระหวางการทํางานแบบประหยัด 
 مؤشر ECONOMY – يتومض أثناء العمل االقتصادي.
 
Indikator ODOUR WASH –  Menyala sewaktu operasi pencucian bau  
            (menghilangkan bau) 
สัญญาณไฟ ODOUR WASH – ไฟเปดในระหวางเดินเครื่องชําระกลิ่น (กําจัดกลิ่น) 
       مؤشر غسل الرائحة : يضيئ هذا المؤشر خالل عملية غسل الر ائحة (ازالتها)
 
Tombol AUTO – Untuk menghidupkan/mematikan unit sewaktu darurat. 
 (Jika remot kontrol rusak/salah menaruhkan). 
ปุม AUTO (อัตโนมัติ) – ใชเปด/ปดเครื่องในภาวะฉุกเฉิน 
 (ถารีโมทคอนโทรลเสีย/ลืมที่วางรีโมท) 
 زر AUTO – لتشغيل وإيقاف الوحدة ON/OFF أثناء حالة الطوارئ.
 (في حالة تلف موجه التحكم عن بعد / فقدانه)            
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Lihat halaman • ดูหนา            •           8               8               8             راجع صفحة      

Mulai menyetel Pengatur Waktu pertama. (Untuk hari Tunggal atau Semua hari dalam Seminggu) 
Tekan UP/DOWN     untuk memilih ON atau OFF Pengatur Waktu, kemudian tekan SET     untuk memastikan. 
Tekan UP/DOWN      kembali pilih waktu yang diingini. Jika anda ingin memilih bersama-sama dengan suhu, tekan 
TEMP UP/DOWN     , kemudian tekan SET      atau tekan CANCEL     , jika anda tidak ingin menyetel 
Pengatur Waktu. Ulangi langkah diatas untuk menyetel Pengatur Waktu kedua hingga keenam. 
เริ่มตั้งเครื่องจับเวลาเครื่องแรก (สําหรับวันเดียวหรือทั้งสัปดาห) 
กด UP/DOWN     เพื่อเลือก ON หรือ OFF Timer จากนั้นกด SET     เพื่อยืนยัน ทําซ้ําอีกครั้งเพื่อเลือกเวลาที่ตองการ 
กด UP/DOWN     หากคุณตองการเลือกพรอมกับอุณหภูมิ กด TEMP UP/DOWN     จากนั้นกด SET     หรือกด CANCEL 
หากคุณไมตองการตั้ง Timer ใด ๆ 
 البدء بضبط الموقت األول. (لليوم الواحد أو لألسبوع بكامله)                                                                                                                     
 اضغط على UP/DOWN      الختيار ON أو OFF للموقت وبعد ذلك اضغط على SET      للتأكيد.                                                                  
           ،     TEMP UP/DOWN مرة ثانية الختيار الوقت المطلوب. إذا كنت تريد االختيار. مع درجة الحرارة، اضغط على       UP/DOWN اضغط على  
 بعد ذلك اضغط على SET      أو اضغط على CANCEL      إذا لم تكن تريد ضبط أي موقت. كرر الخطوات أعاله لضبط الموقت الثاني - السادس.              

Anda boleh memilih setelah hari tunggal atau seluruh minggu.  
Jika anda ingin memilih setelah hari Tunggal, Tekan UP/DOWN     untuk memilih hari itu, kemudian tekan SELECT      
Jika anda memilih Pengatur Waktu yang sama untuk semua hari dalam Seminggu, tekan SELECT     Tampilan akan 
menunjukkan semua hari dalam sepekan dengan tanda segitiga.) (Catatan: Anda boleh tidak memilih sebagian hari itu. 
Tekan UP/DOWN      kemudian SET      untuk menghilangkan tanda segitiga itu) Kemudian tekan SELECT 
คุณสามารถเลือกการทํางานแบบวันเดียวหรือทั้งสัปดาหได 
ถาตองการเลือกการทํางานแบบวันเดียว กด UP/DOWN       เพื่อเลือกวัน จากนั้นกด SELECT       ถาตองการเลือก Timer 
เดียวกันตลอดทั้งสัปดาห กด SELECT       จอจะแสดงทั้งวันเปนเวลาหนึ่งสัปดาหและมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมกํากับ 
(หมายเหตุ: คุณสามารถยกเลิกบางวันได กด UP/DOWN      จากนั้นกด SET      เพื่อลบเครื่องหมายสามเหลี่ยม) จากนั้น กด SELECT 
 يمكنك اختيار ضبط يوم واحد أو األسبوع بأکمله.                                                                                                                                       
 إذا کنت تريد ضبط يوم واحد، اضغط على UP/DOWN      الختيار اليوم وبعد ذلك اضغط على SELECT     . إذا أردت اختيار الموقت نفسه لألسبوع بكامله،   
     UP/DOWN ستعرض الشاشة اليوم بكامله في األسبوع مع عالمة المثلث. (مالحظة: يمكنك تغيير اختيار بعض اليوم. اضغط على      SELECT اضغط على 
                                                                                           SELECT إللغاء عالمة المثلث.) عند ذلك اضغط على      SETبعد ذلك اضغط على 
 
 
 
 

CATATAN / หมายเหต ุ/ مالحظة: 
Untuk membatalkan atau merubah setelan sekarang, anda boleh mengikuti langkah diatas 
คุณสามารถทําตามขั้นตอนขางบนเพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการทํางานปจจุบัน 
 إللغاء أو تغيير الضبط الحالي، يمكن اتباع الخطوة أعاله.
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Menyetel Waktu Sekarang (CLOCK) 
(Setel sebelum memilih Pengatur Waktu Harian)   
การตั้งเวลาปัจจุบัน (CLOCK) 
(ตั้งกอนการเลือกเครื่องจับเวลาแบบรายวนั) 
 (CLOCK) ضبط الوقت الحالي
 (اضبط قبل اختيار الموقت اليومي)
1.  Tekan CLOCK • กด CLOCK 
     CLOCK اضغط على 
2.  Menyetel hari sekarang dengan menekan tombol 
 TIMER      /       . 
 ตั้งเวลาปจจุบันโดยการกดปุม TIMER      /      . 
     .      /      TIMER اضبط الوقت الحالي بواسطة الضغط على زر 
3.  Untuk memastikan waktu sekarang, tekan CLOCK. 
     กด CLOCK เพื่อยืนยันเวลาปจจุบัน 
 .CLOCK لتأکيد الوقت الحالي، اضغط على 

- 2 jenis Pengatur Waktu dapat dipilih. Pengatur Waktu Harian atau Mingguan.  
- สามารถเลือกเครื่องจับเวลาได 2 แบบ คือแบบรายวันหรือรายสัปดาห 
 يمكن اختيار ٢ نوع من الموقت، الموقت اليومي أو األسبوعي -

REMOT KONTROL BERKABEL 
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย • موجه التحكم عن بعد سلكي 

 Setelan Pengatur Waktu Harian • การตั้งเวลาประจำวนั • ضبط الموقت اليومي 
Tekan SELECT • กด SELECT • SELECT اضغط 

ON Timer akan diaktifkan • ON Timer จะเริ่มทํางาน • ON سيتم تنشيط الموقت 
Pilih waktu yang diingini dengan menekan UP/DOWN     kemudian tekan SET     untuk 
memastikan, atau tekan CANCEL     jika setelan ON Timer tidak diingini. 
เลือกเวลาที่ตองการโดยการกด UP/DOWN     ,แลวกด SET      เพื่อยืนยัน หรือกด CANCEL 
หาก ไมตองการตั้ง ON Timer 
     .CANCEL لتأکيد. أو اضغط على       SETبعد ذلك اضغط على      UP/DOWN اختر الوقت المرغوب فيه بواسطة الضغط على 
                                                                                                                     .ON إذا لم تكن تريد أي ضبط للموقت 
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Menyetel hari dan waktu sekarang (CLOCK)  
(Setel sebelum memilih Pengatur Waktu Harian atau Mingguan)  
ตั้งวันและเวลาปจจุบัน (CLOCK) 
(ตั้งกอนเลือกเครื่องจับเวลาแบบรายวันหรือรายสัปดาห) 
(CLOCK) ضبط اليوم والوقت الحالي 
 (ضبط قبل اختيار أي موقت يومي أو أسبوعي)
1.  Tekan SELECT • กด SELECT • 
 SELECT اضغط 
2.  Memilih hari sekarang dengan menekan UP/DOWN  
 เลือกวันปจจุบันโดยการกด UP/DOWN 
     UP/DOWN اختر اليوم بواسطة الضغط على 
3.  Untuk memastikan hari sekarang, tekan SET  
     กด SET เพื่อยืนยันวันปจจุบัน 
     SET لتأکيد اليوم الحالي، اضغط على 
4.  Kemudian pilih waktu sekarang dengan menekan UP/DOWN  
 จากนั้นเลือกเวลาปจจุบันโดยการกด UP/DOWN 
 UP/DOWN بعد ذلك اختر الوقت الحالي بواسطة الضغط على 
5.  Untuk memastikan waktu sekarang, tekan SET 
     กด SET เพื่อยืนยันเวลาปจจุบัน 
     SET لتأکيد الوقت الحالي، اضغط على  
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REMOT KONTROL TANPA KABEL รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย • موجه التحكم عن بعد السلكي 
- Hanya dapat menyetel Pengatur Waktu Harian • สามารถตั้ง 
 เครื่องจับเวลาแบบรายวันเทานั้น • يمكن فقط ضبط الموقت اليومي   

CATATAN / หมายเหต ุ/ مالحظة: 
Aktif hari-hari • ทํางานทุกวัน • التنشيط في کل يوم 

Tekan untuk memilih Pengatur Waktu OFF atau ON. • กดเพื่อเลือก OFF หรือ 
ON Timer • اضغط لتختار: ON أو OFF موقت 

 

Tekan untuk menyetel waktu yang diingini • กดเพื่อตั้งเวลาที่ตองการ •  
 اضغط لضبط الوقت المطلوب.
 

Tekan untuk memastikan setelan • กดเพื่อยืนยันการกําหนดการทํางาน • اضغط لتأکيد الضبط 
 
 Tekan jika anda ingin membatalkan setelan itu • กดหากคุณตองการยกเลิกการกําหนดการทํางาน • 
 اضغط إذا کنت تريد إلغاء الضبط
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SELECT 

ECONOMY 

MODE AIR SWING FAN SPEED 

ADDRESS 
GROUP 

SET 

AUTO 
1 
2 
3 

AUTO AUTO 

FAN 
COOL 

HIGH 
MEDIUM 
LOW 

DRY 
ODOUR 

AUTO MANUAL FAN SPEED 

MODE ODOUR WASH FILTER RESET 

SELECT 

SET RESET ADDRESS 

8 

OFF 

TIMER 
ON 

OFF 

CLOCK 

SELECT 

CLOCK 

1 2 

2 

1 

1 

MODE Tekan sekali untuk merubah CLOCK atau TIMER 
กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยน CLOCK หรือ TIMER 
 TIMER أو CLOCKاضغط مرة واحدة لتغيير 
Tekan lebih dari 3 detik untuk merubah Pengatur Waktu Harian atau Mingguan. 
กดนานกวา 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยน เครื่องจับเวลาแบบรายวัน หรือรายสัปดาห 
 اضغط  ألآثر من ٣ تو ان لتغيير الموقت اليومي أو الموقت األسبوعي.

CHECK ODOUR WASH 

REMOTE 
LOCAL 

FAN 
COOL 
PRIORITY 

 
NOT AVAILABLE VENT. 

AUTO 
AUTO FAN 
COOL DRY 

AUTO 123 

VENTILATION TEST RUN FILTER RESET 

FAN 
SPEED 

AUTO 

MODE 

MANUAL 

MODE 

SELECT 

SET 

CANCEL 

UP 

DOWN 

TEMP/ 
A/C No. 

UP 

DOWN 

OFF / ON 

TIMER/CLOCK 

AIR SWING ECONOMY 

TIMER FAN SPEED 1 
MON TUE 

CHECK SET TEST 
RUN 

FILTER 
RESET 

ECO 
ADDRESS A/C No. 

DEMAND 

WED THU FRI SAT SUN 
2 3 4 5 6 

AIR SWING 
ON 

LO MED HI 
OFF 

MODE 

SELECT 

SET 

CANCEL 

UP 

DOWN 

TIMER/CLOCK 
2 

3 

4 

1 

Setelan Pengatur Waktu Harian • การตั้งเวลาประจำวนั • ضبط الموقت اليومي 

5 
TEMP/ 
A/C No. 

UP 

DOWN 

1 

Setelan Pengatur Waktu Mingguan • การตั้งเวลาประจําสัปดาห • ضبط الموقت األسبوعي 

 Kemudian OFF Timer akan diaktifkan • จากนั้น OFF Timer จะเริ่มทํางาน • OFF بعد ذلك سيتم تنشيط الموقت 
Pilih waktu yang diingini dengan menekan UP/DOWN     kemudian tekan SET      untuk 
memastikan, atau tekan CANCEL     jika setelan ON Timer tidak diingini. 
เลือกเวลาที่ตองการโดยการกด UP/DOWN     ,แลวกด SET      เพื่อยืนยัน หรือกด CANCEL 
หาก ไมตองการตั้ง ON Timer 
     .CANCEL لتأکيد. أو اضغط على       SETبعد ذلك اضغط على      UP/DOWN اختر الوقت المرغوب فيه بواسطة الضغط على 
                                                                                                                     .ON إذا لم تكن تريد أي ضبط للموقت 
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Unit Luar 
ตัวเครื่องภายนอก 
 الوحدة الخارجية

Unit Dalam 
ตัวเครื่องภายใน 
 الوحدة الداخلية

Kontrol panel untuk remot kontrol 
tanpa kabel 
แผงควบคุมสําหรับรีโมทคอนโทรลแบบไรสาย 
 لوحة التحكم الخاصة بموجه التحكم عن بعد السلكي

Posisi untuk letak panel kontrol 
ตําแหนงในการยึดแผงควบคุม 
 ضعه من أجل تثبيت لوحة التحكم

Kabel penghubung, Pipa     
สายตอ, ทอ 
 کابل التوصيل، أنابيب

Saluran udara keluar     
ทางระบายลม 
 مخرج الهواء

Saluran masuk udara 
ทางดูดลม 
 مدخل الهواء

Maksimum 8 m 
สูงสุด 8 ม. 

 الحد األقصى ٨ م 

Remot Kontrol Tanpa Berkabel 
รีโมทคอนโทรลแบบไรสาย 
 موجه التحكم عن بعد السلكي

CZ-RL013B 

Remot Kontrol 
เครื่องควบคุมระยะไกล 
 موجه التحكم عن بعد

Remot Kontrol Berkabel 
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย 
 موجه التحكم عن بعد سلكي

CZ-RD513C 

Penyaring  
udara 
(dibelakang gril 
saluran udara masuk) 
แผงตัวกรองอากาศ 
(ดานหลังตะแกรงดูดลม) 
 مرشح الهواء                          
 (خلف شبكية مدخل الهواء)           
 

         5      

         5      

         5      

- Arus udara (4 arah) 
- อากาศ (4 ทิศทาง) 
  - هواء(٤اتجاهات)

(Contoh • ตัวอยาง •  
  (مثال  

 Sinar Fluorescent atau neon dapat 
 mengganggu sinyal transmisi. 
 หลอดไฟเรืองแสงอาจรบกวนการสงสัญญาณ 
 قد تتداخل مصابيح الفلورسنت مع ارسال اإلشارة. 

CS-D34DB4H5 CS-D43DB4H5
CS-D50DB4H5

CU-D34DBH8 CU-D34DBP8 
CU-D43DBH8 CU-D43DBP8
CU-D50DBH8 CU-D50DBP8

CHECK ODOUR WASH 

REMOTE 
LOCAL 

FAN 
COOL 
PRIORITY 

ODOUR WASH
NOT AVAILABLE VENT. 

AUTO 
AUTO  FAN 
COOL DRY 

AUTO 123 

VENTILATION TEST RUN FILTER RESET 

FAN 
SPEED 

AUTO 

MODE 

TEMP/ 
A/C No. 

MANUAL 

UP 

DOWN 

MODE 

SELECT 

SET 

CANCEL 

UP 

DOWN 

OFF / ON 

TIMER/CLOCK 

AIR SWING ECONOMY 

TIMER FAN SPEED 1 
MON TUE 

CHECK  TEST 
RUN 

FILTER 
RESET 

ECO  
ADDRESS A/C No. 

 DEMAND 

WED THU FRI SAT SUN 
2 3 4 5 6 

AIR SWING 
ON 

LO MED HI 
OFF 

6 

2 
Tombol OFF/ON pada alat • ปุมปด/เปดเครื่อง • للجهاز OFF/ON مفتاح   

Untuk perincian, lihat dibawah • สําหรับรายละเอียด โปรดอานขางลาง • .لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى ما يلي 

Pilih Mode Pengoperasian • เลือกโหมดการทํางาน • اختيار وضع العمل 

FAN     COOL     DRY     AUTO

Pilih Kecepatan Kipas • เลือกความเร็วพัดลม • اختيار سرعة المروحة   

UP Naikkan • เพิ่ม • لزيادة   
DOWN Turunkan • ลด • لتقليل 

Pilih Suhu  
เลือกอุณหภูููมิ  
 اختيار درجة الحرارة
(16 ~ 31 C) 

 

AUTO     LO     MED     HI 

PENGOPERASIAN • การใชงาน • التشغيل 

PERINCIAN MODE PENGOPERASIAN • รายละเอียดของโหมดการทำงาน • تفاصيل وضع العمل 

DRY - Menghilangkan lembap • ลดความชื้น • إزالة الرطوبة  
Pengoperasian sejuk yang perlahan dan menghilangkan lembap. 
การทํางานแบบทําความเย็นแบบนุมนวลมากและลดควา มชื้น 
 تبريد معتدل جداً وتشغيل ازالة الرطوبة.
AUTO - Otomatis • อัตโนมัต ิ• تلقائي  
Berdasarkan kepada sedotan udara masuk dan suhu setelan 
remot kontrol, sistem secara otomatis akan memilih:-  
FAN (Kipas) dan COOL (SEJUK) 
 

FAN - Sirkulasi udara • การหมุนเวียนอากาศ • دوران الهواء 
Pengoperasian Kipas, untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan. 
ระบบพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในหอง 
 تشغيل المروحة، لتدوير الهواء في الغرفة.
COOL - Pendinginan • ทําความเย็น • التبريد  
Pilih suhu yang nyaman! 
เลือกอุณหภูมิใหเหมาะสมความเย็นสบาย 
 اختر درجة الحرارة الصحيحة لكي يصبح التبريد كافيا!

ขึ้นอยูกับลมที่ดูดเขาและการตั้งอุณหภูมิที่รีโมทคอนโทรล 
เครื่องจะเลือกระบบการทํางานโดยอัตโนมัติ -  
ทําความเย็นและพัดลม 
 يعتمد على مدخل الهواء وتهيئة درجة الحرارة بواسطة موجه التحكم عن بعد، يختار
  الجهاز تلقائياً:                                                                               
                                                                            COOL و FAN 
 
 

 ไฟแสดงการทํางาน - จะสวางขึ้นเมื่อเครื่องทํางาน 
 يضيء اثناء تشغيل الوحدة. - مؤشر التشغيل 
 PENGATUR WAKTU/JAM 
 TIMER (เครื่องจับเวลา) / CLOCK (นาฬิกา) 
             TIMER/CLOCK    
 Tombol CHECK - Tekan jika tampilan “CHECK” 
 berkedip. 
 ปุม “CHECK” (ตรวจสอบ) - กดปุมนี้หากจอแสดง “CHECK” 
 กระพริบ 
            .“CHECK” اضغطه في حالة تومض عرض - CHECK زر 
 ODOUR WASH - Tekan sekali untuk mewujudkan 
 operasi menghilangkan bau. 
 ODOUR WASH - กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเดินเครื่องชําระกลิ่น 
   غسل الرائحة : اضغط مرة واحدة لقيام بعملية ازالة الر ائحة 
 ECONOMY - Untuk irit listrik dengan meningkatkan 
 (mode COOL) suhu sebanyak 0.5°C setiap 30 menit hingga 
 maksimum 2°C. 
 ECONOMY (การประหยัด) - ชวยประหยัดโดยการเพิ่ม (ในโหมด COOL) 
 อุณหภูมิ 0.5 องศาเซลเซียส ตอ 30 นาทีถึงสูงสุด 2 องศาเซลเซียส 
    
 

         8      

         4      

         8      

6 

7 

8 

9 

         4      

         4      

         8      

10 

 
 ECONOMY - يوفر الطاقة من خالل زيادة (وضع COOL) درجة الحرارة بنسبة     
 ٥% درجة مئوية لكل ٣٠ دقيقة حيث يصل الحد األقصى إلى ٢ درجة مئوية.                  
    Tombol *VENTILATION - Optional 
 *ปุม VENTILATION (การระบายอากาศ) - สวนที่สามารถเลือกได 
 زر VENTILATION* - الجزء االختياري 
    *Tombol TEST RUN (UJI PENGOPERASIAN) 
    *ปุม TEST RUN (ทดสอบการใชงาน) 
 زر تشغيل االختبار*    
    Tombol FILTER RESET (PENYETELAN KEMBALI 
 PENYARING) - Tekan untuk menyetel tampilan 
 “FILTER RESET” setelah mencuci penyaring. 
    ปุมตั้งคาแผนกรองใหม - กดปุมนี้เพื่อตั้งคาแผนกรองใหม 
 “FILTER RESET” หลังจากทําความสะอาดแผนกรองแลว 
 اضغط العادة ضبط عرض ”FILTER RESET“ بعد - زر اعادة ضبط المرشح   
   غسل المرشح.                                                                                 
 
Catatan: * Tidak perlu bagi pengoperasian normal. 
หมายเหตุ* ไมจําเปนในการใชงานปกัติ 
 *ليس ضرورياً في حالة التشغيل العادي. : مالحظة

11 

12 

1 

2 

3 
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         8      

         8      
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    Tampilan “FILTER RESET” - Muncul setelah pengoperasian 
 mencapai    1,000 jam.  
 แสดง “FILTER RESET” - จะปรากฏหลังจากใชงาน 1,000 ชั่วโมง 
 عرض ”FILTER RESET“ - يظهر بعد ١،٠٠٠ ساعة من التشغيل. 
 Tampilan “CHECK” 
 จอแสดง “CHECK” 
            “CHECK” عارضة 
 REMOTE - Tombol OFF/ON tidak dapat digunakan. 
 LOCAL - Semua tombol remot kontrol berkabel 
 dapat digunakan. 
 REMOTE (รีโมท) - ปุม OFF/ON (ปด/เปด) จะใชไมได 
 LOCAL - สามารถใชปุมบนรีโมทคอนโทรลแบบมีสายไดทุกปุม     
 .OFF/ON موجه التحكم - ال يمكن استعمال زر REMOTE 
 LOCAL - يمكن استعمال جميع أزرار موجه التحكم عن بعد.  
    Menunjukkan unit dalam mode ujian pengoperasian. 
    แสดงสภาวะการใชงานโหมดทดสอบ 
 يشير إلى أن الوحدة في وضع تشغيل االختبار. 
 Indikator pengoperasian - Menyala sewaktu unit dalam 
 pengoperasian. 
5 

Catatan / หมายเหตุุ / مالحظة:  
Selama operasi DRY (KERING), adalah biasa apabila gerakan ayunan jalur hias tidak mengikuti  oleh remot kontrol tampilan. 
ระหว่างการปฏิบัติงานของระบบ  DRY, ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ถ้าการซัดส่ายของช่องบานเกล็ด จะไม่สอดคล้องกับการทำงานของระบบรีโมท 
     خالل تشغيل الجاف، يکون من الطبيعي أن ال يتبع حر كة فتحات التهوية لجهاز التحكم عن بعد.

AUTO - Dapat disetel 4 arah 
- สามารถเลือกได 4 ทศิทาง 
 - يمكن اختيار ٤ اتجاهات
Pilih/เลือก/اختر : 

MANUAL 

AUTO 1       AUTO 2       AUTO 3 
 

Multi Comfort Air Control (Ayunan/Arus Udara Penyetelan Arah) • Multi Comfort Air Control  (การตั้งทิศทางสาย/ 
ไหลของอากาศ) • (تهيئة انسياب الهواء/اتجاه الهواء) الضبط المتعدد للهواء المريح    

- Secara otomatis berayun keatas atau kebawah 
- ส่ายขึ้น/ลงอัตโนมัติ 
  - التأرجح التلقائي نحو األعلى / األسفل
Pilih/เลือก/اختر : 

3 

PERINCIAN MODE PENGOPERASIAN • รายละเอียดของโหมดการทำงาน • تفاصيل وضع العمل 

DRY - Menghilangkan lembap • ลดความชื้น • إزالة الرطوبة  
Pengoperasian sejuk yang perlahan dan menghilangkan lembap. 
การทํางานแบบทําความเย็นแบบนุมนวลมากและลดควา มชื้น 
 تبريد معتدل جداً وتشغيل ازالة الرطوبة.
AUTO - Otomatis • อัตโนมัต ิ• تلقائي  
Berdasarkan kepada sedotan udara masuk dan suhu setelan 
remot kontrol, sistem secara otomatis akan memilih:-  
FAN (Kipas) dan COOL (SEJUK) 

FAN - Sirkulasi udara • การหมุนเวียนอากาศ • دوران الهواء 
Pengoperasian Kipas, untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan. 
ระบบพัดลมเพื่อหมุนเวียนอากาศภายในหอง 
 تشغيل المروحة، لتدوير الهواء في الغرفة.
COOL - Pendinginan • ทําความเย็น • التبريد  
Pilih suhu yang nyaman! 
เลือกอุณหภูมิใหเหมาะสมความเย็นสบาย 
 اختر درجة الحرارة الصحيحة لكي يصبح التبريد كافيا!

ขึ้นอยูกับลมที่ดูดเขาและการตั้งอุณหภูมิที่รีโมทคอนโทรล 
เครื่องจะเลือกระบบการทํางานโดยอัตโนมัติ -  
ทําความเย็นและพัดลม 
 يعتمد على مدخل الهواء وتهيئة درجة الحرارة بواسطة موجه التحكم عن بعد، يختار
  الجهاز تلقائياً:                                                                               
                                                                            COOL و FAN 
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                                                                          *ADDRESS زر 
 اضغط الختيار العنوان ADDRESS 1 > 2 > 3. إذا تم ضبطه في حالة المجموعة
 GROUP، يمكن تشغيل أي وحدة داخلية.                                                 
Tombol FILTER RESET (PENYETELAN KEMBALI PENYARING) 
Tekan untuk membatalkan lampu indikator “FILTER” pada panel kontrol. 
ปุ่มตั้งค่าแผ่นกรองใหม่ (FILTER RESET) 
กดเพื่อยกเลิก “FILTER” ไฟแสดงแผ่นกรองทีส่ว่างขึ้นบนแผงควบคุม 
  زر اعادة ضبط المرشح
 اضغط اللغاء ضو ء مؤشر ”FILTER“ على موجه التحكم.
*Tombol SET - Fungsi setelan lokal. 
*ปุม SET (ตั้ง) - ตั้งการทํางานเฉพาะที่ 
*SET وظيفة الضبط المحلي - زر 
Kompartemen Baterai 
Untuk memasukkan baterai. (untuk membuka dan mengeluarkan           ) 
ชองใสแบตเตอร ี 
สำหรับใส่แบตเตอรี่ (วิธีเปิดและถอด          ) 
 حجيرة البطاريات
      8          إلدخال البطاريات (لفتح الحجيرة ولنزع البطاريات            ).

         8    
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4 

5 

2 

3 

Transmiter 
Mengirim sinyal remot kontrol. 
ตัวสงสัญญาณ 
สงสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล 
 المرسل
 يرسل اشارة موجه التحكم عن بعد.
Tampilan nomer ADRES 
จอแสดงหมายเลขที่ติดตั้ง 
ADDRESS عرض رقم 
ECONOMY - Untuk hemat listrik dengan meningkatkan 
(mode COOL) suhu sebanyak 0.5°C setiap 30 menit hingga 
maksimum 2°C. 
ECONOMY (การประหยัด) -  ชวยประหยัดโดยการเพิ่ม (ในโหมด COOL) 
อุณหภูมิ 0.5 องศาเซลเซียส ตอ 30 นาทีถึงสูงสุด 2 องศาเซลเซียส 
 ECONOMY - يوفر الطاقة من خالل زيادة (وضع COOL) درجة الحرارة بنسبة
 ٥% درجة مئوية لكل ٣٠ دقيقة حيث يصل الحد األقصى إلى ٢ درجة مئوية.                
ODOUR WASH - Tekan sekali untuk mewujudkan 
operasi menghilangkan bau. 
ODOUR WASH - กดปุมหนึ่งครั้งเพื่อเริ่มเดินเครื่องชําระกลิ่น 
   غسل الرائحة : اضغط مرة واحدة لقيام بعملية ازالة الر ائحة
PENGATUR WAKTU/JAM              • TIMER (เครื่องจับเวลา) 
/ CLOCK (นาฬิกา)            •             TIMER/CLOCK 
Tombol RESET (PENYETELAN KEMBALI) 
Jika tombol ini ditekan, maka semua setelan akan hilang 
dari memori. 
ปุ่มตั้งค่าใหม  (RESET) 
ปุมนี้จะลบการตั้งคาทุกอยางออกจากหนวยความจํา 
RESET زر 
   اضغط هذا الزر لمسح جميع التهيئات من الذاکر ة.
*Tombol ADDRESS 
Tekan untuk memilih ADDRESS 1> 2 > 3. Jika 
disetel dalam KELOMPOK, setiap unit dalam dapat 
dioperasikan. 
*ปุม ADDRESS (ที่ตั้ง) 
กดปุมนี้เพื่อเลือกที่ติดตั้ง ADDRESS 1 > 2 > 3 ถาตั้งที่ GROUP 
จะสามารถใชงานตัวเครื่องภายในตัวใดก็ได 
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ECONOMY 

MODE AIR SWING FAN SPEED 

ADDRESS 
GROUP 

SET 

AUTO AUTO 

FAN 
COOL 

HIGH 
MEDIUM 
LOW 

DRY 

AUTO MANUAL FAN SPEED 

MODE ODOUR WASH FILTER RESET 

SELECT 

SET RESET ADDRESS 

10 

OFF 

TIMER 
ON 

OFF 

CLOCK 

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
6 

7 

AUTO 
1 
2 
3 

AIR SWING 
MANUAL 

AIR SWING 
AUTO 

AUTO        AUTO        AUTO 
1                  2                  3 

Catatan: * Tidak diperlukan bagi  
pengoperasian normal. 
หมายเหตุุ* ไมจําเปนในการใชงานปกัติ 
 *ليس ضرورياً في حالة التشغيل العادي. : مالحظة

Catatan / หมายเหตุุ / مالحظة:  
Selama operasi DRY (KERING), adalah biasa apabila gerakan ayunan jalur hias  
tidak mengikuti  oleh remot kontrol tampilan. 
ระหว่างการปฏิบัติงานของระบบ  DRY, ถือว่าเป็นเรือ่งปกติ ถ้าการซัดส่ายของช่องบานเกลด็  
จะไม่สอดคล้องกับการทำงานของระบบรีโมท 
     خالل تشغيل الجاف، يکون من الطبيعي أن ال يتبع حر كة فتحات التهوية لجهاز التحكم عن بعد.

  

Naikkan • เพิ่ม • لزيادة  

Turunkan • ลด • لتقليل 

Pilih Suhu 
เลือกอุณหภูม 
 اختيار درجة الحرارة
(16 ~ 31°C) 

Pilih Kecepatan Kipas 
เลือกความเร็วพัดลมิ 
  اختيار سرعة المروحة

AUTO     LOW     MEDIUM     HIGH 

Multi Comfort Air Control (Ayunan/Arus Udara Penyetelan Arah) 
Multi Comfort Air Control (การตั้งทิศทางสาย/ไหลของอากาศ) 
    الضبط المتعدد للهواء المريح (تهيئة انسياب الهواء/اتجاه الهواء)

- Dapat disetel 4 arah 
- สามารถเลือกได 4 ทศิทาง 
  - يمكن اختيار ٤ اتجاهات
 
Pilih/เลอืก/اختر : 

- Secara otomatis berayun keatas 
 atau kebawah 
- ส่ายขึ้น/ลงอัตโนมัติ 
 - التأرجح التلقائي نحو األعلى / األسفل
Pilih/เลือก/اختر :  

    PENGOPERASIAN • การใชงาน • التشغيل  
Tombol OFF/ON pada alat 
ปุมปด/เปดเครื่อง 
 مفتاح OFF/ON للجهاز

Pilih Mode Pengoperasian  
เลือกโหมดการทํางาน   
 اختيار وضع العمل

Untuk perincian, lihat dibawah • สําหรับรายละเอียด 
โปรดอานขางลาง • .لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى ما يلي 

FAN     COOL     DRY     AUTO

DepDag No.
Sebelum mengoperasikan unit, baca terlebih dahulu petunjuk 
penggunaan secara teliti dan simpan untuk referensi selanjutnya.
ก่อนใช้เครื่อง ขอให้อ่านคำแนะนำในการใช้งานให้ละเอียด
และเก็บไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต
يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية تامة قبل تشغيل مكيف الهواء. واحفظ هذا الكتيب  
كمرجع في الستقبل. 



Steker listrik OK? 
แหล่งจ่ายไฟถูกต้องหรือไม่? 
 التزود بالقدرة جيد؟
 
 
 
 
 
 
 
Baterai kosong? 
มีแบตเตอรี่หรือไม่? 
 هل البطاريات فارغة؟
 
 
 
Apakah nomor alamat 
sesuai? 
ตรงกับสวิตช์ค่าติดตั้งหรือไม่? 
 هل مفتاح العنوان مطابق؟
 
 
 
 
Saringan sudah 
dibersihkan / diganti? 
ทำความสะอาด/ 
เปลี่ยนแผงตัวกรองหรือไม่? 
 تنظيف المرشح / استبداله؟
 
Unit luar terhalang? 
มีสิ่งกีดขวางตัวเครื่องภาย 
นอกหรือไม่? 
 هل الوحدة الخارجية مسدودة؟
 

Apakah pemutus saluran 
listrik sudah dihubungkan? 
ได้เปิดตัวตัดวงจรหรือไม่? 
 تعثر قاطع الدائرة الكهربائية؟
 
Pengatur waktu 
diprogram dengan benar? 
ตั้งเวลาถูกต้องหรือไม่? 
 هل تم استعمال المؤقت بشكل صحيح؟
 
Apa baterai dipasang 
dengan benar? 
ใส่แบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่? 
 هل تم ادخال البطاريات بشكل
 صحيح؟                        
 
Apakah terletak jauh 
dari penerima sinyal 
unit dalam? 
เครื่องรับสัญญาณไมอยู 
ในเขต? 
 هل الموجه خارج نطاق
 مستقبل األشعة؟         
 
Apakah pengatur 
temperatur disetel 
dengan benar? 
ตั้งอุณหภูมิถูกต้องหรือไม่? 
 هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل
  صحيح؟                            
Jendela/pintu tertutup? 
ปิดหน้าต่าง/ประตูหรือไม่? 
 هل النوافذ / األبواب مغلقة؟
 
 
Saluran masuk / keluar udara terhambat? 
มีสิ่งกีดขวางทางระบายลมเข้า/ลมออกหรือไม่? 
 هل يوجد عائق أمام فتحات مدخل / مخرج الهواء؟
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Sebelum menggunakan produk, baca cara penggunaan secara teliti! 
ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยตลอดเสียก่อน 
 قبل التشغيل، يرجى قراءة التنبيهات اإلحتياطية لألمان بشكل کامل!

• Jauhkan remot kontrol dari bayi dan anak kecil untuk menghindarkan kecelakaan 
 tertelan baterai. 
• เก็บรีโมทคอนโทรลใหพนมือทารกและเด็กเล็กเพื่ื่อป้องกัน 
 อุบัติเหตุกรณีทารกและเด็กเล็กกลืนแบตเตอรี 
 احفظ جهاز التحكم عن بعد بعيدا عن الرضع واألطفال الصغار لحمايتهم من ابتالع بطارياتها. •
 
• Baterai baru dengan tipe yang sama haruslah dipasang menurut kutubnya jika  
 tidak, remot kontrol tidak akan berfungsi. 
• ตองใชแบตเตอรี่ใหมชนิดเดียวกันใหถูกขั้วตามที่แสดงไวเพื่อปองกันรีโมทคอนโทรลเสีย 
 إن البطاريات الجديدة من النوع نفسه يجب إدخالها حسب األقطاب المذکورة لمنع عطل جهاز التحكم. •
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Bahasa Indonesia  
ภาษาไทย 
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OK? 
1 

2 

3 

 

Tidak ada masalah • ไม่มีปัญหา • ال توجد مشكلة 

Permasalahan 
การแกไขปญหา  
 دليل التحري عن الخلل وإصالحه

PUTUSKAN ALIRAN LISTRIK - Hubungi distributor sah anda 
DALAM KASUS... 
ปิด - แหล่งจ่ายไฟ 
เรียกตัวแทนจำหน่าย ในกรณีที่... 
 أوقف التشغيل – التزود بالقدرة            
 اتصل بالموزع المعتمد في الحاالت التالية:
• Bunyi yang tidak normal ketika beroperasi. 
 มีเสียงแปลก ๆ ระหว่างการใช้งาน 
 ضوضاء غير عادية أثناء التشغيل. 
• Cairan/bahan asing terdapat dalam Remot Kontrol. 
 มีน้ำ/สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในรีโมทคอนโทรล 
 دخول الماء / مواد غريبة في موجه التحكم عن بعد. 
• Cairan menetes dari Unit Dalam. 
 น้ำรั่วออกจากตัวเครื่องภายใน 
 تسرب الماء من الوحدة الداخلية. 
• Tombol/sakelar tidak beroperasi dengan baik. 
 สวิตช์/ปุ่มทำงานไม่ถูกต้อง 
 ال تشتغل المفاتيح / األزرار بشكل صحيح. 
• Tombol sakelar pemutus selalu mati. 
 ตัวตัดวงจรตัดไฟบ่อย 
 ينطفئ قاطع الدائرة الكهربائية باستمرار. 
• Steker listrik menjadi lebih panas daripada biasanya. 
 สายไฟอุ่นขึ้นผิดปกติ 
 سلك القدرة ساخن بشكل غير عادي. 

Jika tidak 
beroperasi 
ไม่มีการทำงาน 
 ال يوجد تشغيل

Remot Kontrol 
- Tidak ada 
 tampilan 
- Tidak 
 berfungsi 
รีโมทคอนโทรล 
- ไม่แสดงสิ่งใด ๆ 
- ผิดปกติ 
 موجه التحكم عن بعد
 - ال يوجد عرض     
 - قصور في األداء   
 

Keefisienan 
pendinginan 
rendah 
ประสิทธิภาพทำความ 
เย็นต่ำ 
 انخفاض فعالية التبريد

O P E R A T IO N FIL TER RESET 

TEST R U N 

MANU AL 

CLOCK 

RESET ADDRESS SET 
SELECT 

AU T O 

Tekan tombol “FILTER 
RESET”.  
กดปุม “FILTER RESET” 
“FILTER RESET”اضغط زر 

Setelah pembersihan: 
หลังจากทําความสะอาด: 
 بعد التنظيف:                      

Hubungi dealer terdekat anda 
ปรึกษาตัวแทนจําหนายที่ใกลที่สุด 
 استشر الوکيل األقرب منك

Pemeriksaan 
awal 
การตรวจ 
สอบกอนฤดูการใชงาน 
 الفحص التمهيدي
 الموسمي         

5 Merawat & Menjaga 
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Sebelum 
Membersihkan 
กอนทําความสะอาด   
 قبل التنظيف

Putuskan arus istrik 
แหลงจายไฟ - ปด 
- OFF ايقاف 
 التزودة بالقدرة

Bensin/Tiner/Bubuk polis 
เบนซิน/ทินเนอร/ผงขัด 
 بنزين / ثنر/ مسحوق الصقل

Sabun/Diterjen sehari hari 
สบู/น้ํายาทําความสะอาด 
 صابون / منظفات منزلية

Lap dengan kain kering dan lembut atau kain yang teleah dilembabkan sedikit dengan air atau cairan pencuci netral. 
เช็ดเบา ๆ ดวยผานุมแหง หรือผาที่ชุดน้ําหมาด ๆ หรือผสมน้ํายาทําความสะอาดมีฤทธิ์เปนกลาง 
 امسح بنعومة بواسطة قطعة قماش ناعمة وجافة أو قطعة قماش مبللة قليالً بالماء / محلول تنظيف معتدل.

Unit Dalam 
ตัวเครื่องภายใน 
 الوحدة الداخلية

ON 

OFF 

Penyaring 
Udara 
แผงตัวกรองอากาศ 
 مرشح الهواء
Fungsi: 
Membantu 
membersihkan udara 
dengan 
menghapuskan debu 
dan partikel lainnya 
yang terdapat di 
sekitarnya. 
ฟงกชั่น: 
ชวยฟอกอากาศโดยการจับ 
ฝุนและเศษผงตาง ๆ 
ในอากาศ 
 الوظيفة:        
 تساعد في تصفية الهواء        
 بواسطة االستيالء على الغيار و
 الجسيمات الدقيقة من            
 البيئة المحيطة.                   

Bila tidak dipakai 
untuk waktu 
yang lama 
เมื่อไมใชงานเปน 
ระยะเวลานาน 
 في حالة عدم التشغيل
  لفترة طويلة           

Putuskan 
arus listrik 
แหลงจายไฟ - 
ปด 
OFF ايقاف 
 التزود بالقدرة
 

Lepaskan baterai 
ถอดแบตเตอรี่ 
 نزع البطاريات

Operasikan untuk mengeringkan suku 
cadang didalam (2~3 jam) 
ใหเครื่องเปาชิ้นสวนภายในใหแหง (2~3 ชั่วโมง) 
 التشغيل حتى يتم تجفيف األجزاء الداخلية (٢~٣ ساعات)

Matikan 
ปด 
OFF إيقاف 

 
            FAN  

OFF / ON 

ON 

OFF 

Pilih Mode 
KIPAS 
เลือกระบบพัดลม 
FAN اختيار وضع 

Bersihkan 
- Penyaring/Unit Dalam 
 dan Luar  
ทำความสะอาด 
- ตัวเครื่องภายในและภายนอก 
 تنظيف                         
 - المرشح، الوحدتين الداخلية
 والخارجية                    

Tekan tombol (dua) 
กดปุม (สอง)  
 اضغط المدو رة (مرتين)
 

45 Cmax. 

Bersih - Sedot/Cuci/ 
Keringkan 
ทําความสะอาด - ดูดฝุน/ลาง/ 
ทําใหแหง 
 تنظيف -
 مكنسة كهربائية/ غسل / تجفيف
 

Harus disambungkan dan 
dalam kondisi baik 
ตองตอสายดินและตองอยู 
ในสภาพดี 
   يجب توصيله وبحالة جيدة

O P E R A T IO N FIL TER RESET 

TEST R U N 

MANU AL 

CLO CK 

R ES E T A D D R E S S  S E T 
SELECT 

AU T O 

Periksa Kabel Arde 
ตรวจสอบสายดิน 
 افحص سلك األرضي

“ON” aliran listrik, 12 jam sebelum 
pengoperasian. 
เปดแหลงจายไฟไวประมาณ 12 
ชั่วโมงกอนการทํางาน 
 تشغيل ”ON“ التزود بالقدرة، ١٢ ساعة قبل
 التشغيل.                                             

Pengoperasian segera, kemungkinan 
akan merusakkan unit. 
การใชงานในทันทีอาจทําให 
เครื่องเสียหายได 
 التشغيل الفوري، قد يسبب ضرراً للوحدة.

ON 

OFF 

Bersihkan ketika: 
ทําความสะอาดเมื่อ:- 
 التنظيف عندما:            

“FILTER RESET” muncul pada tampilan 
คําวา“FILTER CLEAN” ปรากฎที่หนาจอ 
 تظهرعبارة ”FILTER CLEAN“ على العارضة

Indikator “FILTER” pada panel kontrol akan muncul. 
คําวา “FILTER” สวางขึ้นที่แผงควบคุม 
 يضيء مؤشر ”FILTER“ على لوحة التحكم

setiap 6 minggu 
ทุก ๆ 6 สัปดาห 
 کل ٦ أسابيع

atau 
หรือ 
 أو

atau 
หรือ 
 أو

Tombol • ปุ่ม • المدورة 

Menarik ke bawah. 
ดึงลง  
 اسحب لألسفل.

Lepaskan penyaring dengan 
menarik arah ke bawah. 
เอาตัวกรองออกโดยการดึงลง 
 Pasang penyaring pada pengaitnya (4 posisi) انزع المرشح بسحبه نحو األسفل.

วางตัวกรองบนตะขอ (4 ตําแหนง)  
 ضع المرشح على المشابك (٤ مواضع)

Pasang kembali seperti semula • 
ติดตั้งใหม • إعادة الترکيب  

Tutup 
ปิด 
 أغلق

Saringan udara yang kotor menyebabkan:  
udara tidak bersih, kemampuan pendingin/ 
pemanasan berkurang, udara yang berbau 
tidak sedap, biaya yang tinggi! 
แผนกรองสกปรกทําให:อากาศไมบริสุทธิ์, 
ประสิทธิภาพการทําความเย็นตก, กลิ่นเหม็นชื้น, 
กินไฟมากขึ้น! 
 تسبب المرشحات الوسخة:                                           
 هواء غير نقي، سعة منخفضة للتبريد، روائح کريهة             
 استهالك عالي للطاقة!                                                 

CATATAN: JANGAN mengoperasikan unit 
tanpa penyaring udara. Partikel-partikel 
asing akan masuk dan menyebabkan 
masalah penoperasian. 
หมายเหตุ: 
อยาใชงานเครื่องปรับอากาศโดยไมมีแผงตัวกรองอากาศ  
เพราะวัสดุแปลกปลอมอาจเขาไปและทําให้ 
เครื่องทํางานบกพรอง ได้ 
 مالحظة: ال تقم بالتشغيل من دون مرشح الهواء.            
 قد تدخل جسيمات غريبة وتسبب مشاکل في التشغيل.        

Jika kotor     Bersihkan 
ถาสกปรก    
ทําความสะอาด 
 نظفها     اذا کانت متسخة

Periksa saringan 
ตรวจสอบแผนกรอง 
 افحص المرشح

Jika lemah      Ditukar 
ถาไฟหมด   เปลี่ยน 
 اذا کانت ضعيفة     استبدلها

Baterai 
แบตเตอรี 
 بطاريات

Periksa “   ” saluran udara masuk dan “   ” keluar 
ตรวจสอบ“   ”ทางดูดลม และ“   ”ทางระบายลม 
 افحص ”   “ مدخل الهواء و ”   “ مخرج الهواء
 

Pemeriksaan yang dianjurkan 
Setelah beberapa waktu dan karena kondisi pemakaian, daya kerjanya mungkin berkurang akibat kotoran atau mungkin  
timbul bau yang kurang sedap. 
แนะนําใหตรวจสอบ 
หลังจากใชงานผานไปหลายฤดูและจากสภาพการใชงาน สมรรถภาพของเครื่องปรับอากาศอาจลดลงเพราะฝุน หรืออาจจะมีกลิ่นเหม็นได ้ 
 المعاينة الموصيه بها بعد عدة فصول وبسبب ظروف التشغيل قد يقل االداء نتيجة االوساخ او قد تظهر روائح کريهة                                                              

Konsultasikan dengan distributor 
yang terdaftar! 
ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย 
 استشر الموزع المعتمد!

MODE 

MODE 

MODE AIR SWING FAN SPEED 

FAN 

Tombol • ปุ่ม •  
 المدورة

ON 

OFF 

Matikan unit / dan cabut steker (penghubung atau pemutus hubungan listrik unit) 
ปิดแหล่งจ่ายไฟ (ขัว้ต่อหรือตัวตัด) 
  ايقاف OFF التزود بالقدرة (الموصل أو قاطع تيار)

7 Yang Harus Diperhatikan (Lanjutan) 
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (ต่อ) 
 Persiapan & Informasi Tambahan 8 تنبيهات احتياطية لألمان (تكملة)

การเตรียมการและขอมูลที่จําเปน 
 التحضيرات ومعلومات مفيدة
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Pembersihan • การทำความสะอาด • التنظيف  Operation  

Tipe yang 
sama! 
ชนิดเดียวกัน! 
 نفس النوع!

Buka/angkat 
เปิด/ถอด 
 فتح / نزع

Cas kembali 
ชาร์จไฟใหม่ได้ 
 قابلة العادة الشحن

Masukkan baterai/tutup 
ใส่แบตเตอรี่/ปิด 
 ادخال البطاريات / الغلق

Tidak boleh dicuci! 
ห้ามล้าง! 
 ال تغسل!

Pembungkus dapat didaur-ulang kembali 
กล่องบรรจุสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
 التكييف قابل العادة تصنيعه

Pembuangan limbah • การกำจัดขยะ • التخلص من النفايات 

Baterai • แบตเตอร • بطاريات 

Pemutusan instalasi dan pembersihan HANYA boleh dilakukan oleh penyalur 
yang terdaftar/tenaga ahli 
การถอดและการทิ้งเครื่องทำได้เฉพาะตัวแทนจำหน่าย/ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 
 يجب أن يتم فتح الترکيب والتخلص من الوحدة بواسطة الوکيل / الفني المختص فقط

Periksa 
ตรวจสอบ 
Periksa 

Tahun 
ปี 
 سنة

Guna 
การใช้ 
 تستعمل

Gunakan dalam kondisi-kondisi berikut: 
โปรดใช้งานตามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้: 
 يستعمل تحت الظروف التالية:

Pengoperasian 
sejuk 
ระบบทำความเย็น 
 تشغيل التبريد

• Suhu dalam antara: 21 hingga 32°C 
 Alat penukar panas menjadi beku pada unit dalam jika anda 
 mengoperasikannya terus-menerus pada suhu 21°C atau kurang dan 
 kadang-kadang menyebabkan kebocoran air. 
•  Suhu udara di luar antara:  5 hingga 52°C 
•  ช่วงอุณหภูมิภายใน: 21 ถึง 32°C. 
 ตัวถ่ายเทความร้อนของตัวเครื่องภายในจะหยุดทำงานจนกระทั่งใช้เครื่อง 
 อย่างต่อเนื่องที่อุณหภูม 21°C หรอืต่ำกว่า และอาจทำให้เกิดน้ำหยดเป็นครั้งคราว 
• ช่วงอุณหภูมิภายนอก: 5 ถึง 52°C. 
 • مدى درجة الحرارة الداخلية: ٢١ الى ٣٢ درجة مئوية                                          
 يتجمد المبدل الحراري في الوحدة الداخلية اذا واصلت التشغيل بدرجة ٢١ درجة مئوية أو   
 أقل ويمكن ان يسبب تسرب الماء احياناً.                                                        
 • مدى درجة الحرارة الخارجية: ٥ الى ٥٢ درجة مئوية                                           

 

(R03 / AAA) 

   REMOT KONTROL • เครื่องควบคมุระยะไกล • موجه التحكم عن بعد 
 
 CATATAN/หมายเหตุ/مالحظة: 
• Pastikan agar tombol yang benar yang ditekan karena menekan beberapa tombol sekaligus tidak 
 akan membuat setelan jadi benar. 
• Ilustrasi diatas adalah untuk tujuan menerangkan saja. Bentuk sebenarnya akan berbeda sewaktu 
 pengoperasian sebenarnya. 
• Jangan tekan tombol remot kontrol dengan benda tajam karena hal itu kemungkinan 
 merusakkannyal. 
• Tombol-tombol bertanda * di halaman 2 dan 3 tidak diperlukan bagi pengoperasian normal. Jika 
 salah satu tombol tersebut tertekan secara tidak sengaja, tekan tombol yang sama sekali lagi 
 untuk membatalkan pengoperasian itu. 
• แนใจวากดปุมที่ถูกตอง เพราะหากกดปุมอื่นหลายปุมในขณะเดียวกันจะไมสามารถตั้ง 
   คาที่ถูกตองได 
• ภาพประกอบของรีโมทคอนโทรลแบบมีสายและแบบไรสาย 
 สําหรับประกอบคําอธิบายเทานั้น ภาพที่ปรากฏอาจแตกตางออกในชวงที่ใชงานจริง 
• หามกดปุมรีโมทคอนโทรลดวยวัตถุมีคมอาจทําใหเกิดความเสียหายแกรีโมทคอนโทรลได 
• ปุมที่มีเครื่องหมาย * ในหนา 2 และ 3 ไมจําเปนตองใชสําหรับการใชงานปกติ 
 ถากดปุมเหลานี้โดยไมตั้งใจใหกดซ้ําอีกครั้งเพื่อยกเลิกการใชงาน 
 • تأکد من ضغط الزر الصحيح ألن ضغط أزرار متعددة في وقت واحد سوف ال تجعل التهيئة صحيحة.                                       
 • رسوم موجة التحكم عن بعد السلكي والالسلكي هي ألغراض التوضيح فقط. قد يختلف المظهر الخارجي                                 
 أثناء التشغيل الفعلي.                                                                                                                              
 • ال تضغط على أزرار موجه التحكم عن بعد بمواد حادة ألن هذه تسبب ضرراً لموجه التحكم عن بعد.                                      
 • الزر الذي يحمل العالمة * والذي أشرنا اليه في الصفحتين ٢و٣ ليس ضرورياً للتشغيل العادي.                                           
 اذا تم ضغط أحد هذه األزرار بطريق الخطأ، اضغط على نفس الزر مرة أخرى اللغاء العملية.                                             
 
 
   PENGOPERASIAN PENGATUR WAKTU • การตั้งเวลา • TIMER تشغيل 
 
 CATATAN/หมายเหตุ/مالحظة: 
• TIMER akan berfungsi hanya jika tampilan TIMER muncul. 
• Pengatur Waktu yang terdekat dengan waktu sekarang akan diaktifkan terlebih dahulu. 
• เครื่องจับเวลาจะเริ่มทํางานกต็อเมื่อ จอ TIMER ปรากฏเทานั้น 
• เครื่องจับเวลาที่ใกลที่สุดกับเวลาปจจุบันจะเริ่มทํางานกอน 
 • يبدأ عمل المؤقت إذا ظهر TIMER على الشاشة.                                                                                                
 • الموقت األقرب للوقت الحالي يتم تنشيطه أوال.                                                                                                  
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Instruksi Penggunaan
Pendingin Ruangan
เครื่องปรับอากาศ คําแนะนําการใชงาน
تعليمات تشغيل مكيفات الهواء

Yang rusak - Ditukar! 
แผงตัวกรองอากาศที่ชํารุด -  
เปลี่ยนใหม! 
 المرشح التالف - استبدله!

Pastikan tiada sebarang halangan. 
แนใจวาไมมีสิ่งกีดขวาง 
 تأکد من عدم وجود العوائق.

Prosedur pelindung diri. 
เป็นกระบวนการป้องกันตัวเอง 
 طريقة الحماية الذاتية.
 
 
Disebabkan oleh pendingin yang bertiup kedalam. 
เสียงนั้นเกิดจากวัตถุทำความเย็นไหลอยู่ในเครื่อง 
 هذا بسبب تدفق مادة التبريد في الداخل.
 
 
Disebabkan pemuaian dan penyusutan panel akibat 
perubahan suhu. 
เสียงเกิดจากแผงวงจรขยาย/หดตัวซึ่งมีสาเหตุจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 
 بسبب تمدد / تقلص اللوحة نتيجة للتغيرات التي تطرأ على درجة الحرارة.
 
 
Bau peralatan rumah tangga. 
กลิ่นออกมาจากเครื่องใช้ภายในบ้าน 
 تصدر الرائحة بسبب أدوات المنزلية.
 
 
Akibat pengembunan udara disebabkan oleh  
kelembaban lingkungan yang tinggi. 
การที่อากาศกลายเป็นไอน้ำได้ เนื่องมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมมีความชื้นสูง 
 تأثير تكثف الهواء بسبب المناخ ذو الرطوبة العالية.
 
 
Suhu mencapai setelan. Secara otomatis, mode FAN 
(KIPAS) diaktifkan dan kelembaban meningkat. 
ผลจากความชื้นควบแน่นในการทำความเย็น 
 الوصول الى درجة الحرارة المضبوطة.           
 تلقائياً، يتم تنشيط وضع FAN وتزداد الرطوبة.
 
 
Karena pengoperasian sejuk dengan kecepatan kipas 
yang rendah. Pilih COOL (SEJUK) , jika pengoperasian 
untuk jangka waktu lama bagi mengurangkan kelembaban. 
ในระบบทำอากาศแห้ง ลมที่เป่าออกมาจะเย็นแบบมีความชื้น 
เป็นเพราะระบบทำความเย็นทำงานด้วยความพัดลมที่ต่ำ เลือก 
COOL ถ้าใช้งานเป็นเวลานานเพื่อลดความชื้น 
،COOL هذا بسبب تشغيل التبريد بسرعة منخفضة للمروحة. اختر 
 اذا تم التشغيل لفترة طويلة من الزمن من أجل خفض الرطوبة.      
 
 
Setel kembali waktu semasa dan Alat Pengatur Waktu. 
การตั้งเวลาปัจจุบันและตั้งเวลาทำงานอีกครั้ง 
 لضبط الوقت الحالي والمؤقت مرة أخرى.
 
 
Pengembunan akibat pendingin. 
ความชื้นกลั่นตัวเนื่องจากการทำความเย็น 
 تتكاثف الرطوبة بسبب التبريد.
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Operasi berhenti selama 3 menit setelah berhasil 
Start kembali. 
การทำงานจะล่าช้าประมาณ 3 นาที หลังจากที่เปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่ง 
 يتأخر التشغيل لمدة ٣ دقائق بعد إعادة التشغيل.

Jika terdengar seperti aliran air... 
มีเสียงเหมือนน้ำกำลังไหล 
 إذا کان الصوت شبيهاً بصوت تدفق الماء...

Bunyi keriat-keriut sewaktu permulaan dan 
penghentian operasi. 
มีเสียงดังตอนเปิดและปิดเครื่อง 
 ضوضاء شبيهة بصوت الصرير أثناء بدء وايقاف التشغيل.
 

Bau tidak enak sewaktu pengoperasian. 
มีกลิ่นแปลกปลอมระหว่างการใช้งาน 
 رائحة غريبة أثناء التشغيل.
 

Kabut keluar dari unit dalam.  
จะมีหมอกพ่นออกมาจากเครื่องภายในห้อง 
  سيظهر ضباب من الوحدة الداخلية.

Unit berubah ke pengoperasian FAN (KIPAS) dan 
udara menjadi lembab. 
มีน้ำ/ควันออกจากตัวเครื่องภายนอก 
 تتحول الوحدة إلى تشغيل FAN ويصبح الهواء رطباً.

Dalam pengoperasian DRY (KERING) , udara yang 
ditiupkan menjadi sejuk. 
ระบบจะเปลี่ยนเป็นพัดลม และความชื้นจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ 
 أثناء التشغيل DRY، الهواء الذي يندفع للخارج يكون بارداً.

Pengoperasian mulai berjalan setelah aliran listrik 
kembali pulih. 
เครื่องปรับอากาศทำงานเมื่อไฟกลับมาหลังไฟฟ้าดับ 
 يبدأ التشغيل بعد استئناف القدرة.

Unit luar mengeluarkan air/wap.        
หน่วยภายนอกอาคาร ปล่อยหยดน้ำ/น้ำไหลออกมา 
 خروج ضباب من الوحدة الخارجية

7 Yang Harus Diperhatikan 
ขอควรระวังดานความปลอดภัย 
 تنبيهات احتياطية لألمان

Hubungan utama • การต่อสายไฟหลัก • توصيل الموصالت الرئيسية 

Unit ini tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain daripada yang telah disebutkan 
dalam instruksi penggunaan ini terutama jangan gunakan untuk preservasi (penyimpanan) 
dan lain-lain. 
อย่าใช้เครื่องนี้ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่เขียนไว้ในคำแนะนำวิธีใช้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามใช้ในการถนอมอาหาร เป็นต้น 
 يجب استعمال الوحدة لألغراض المدرجة في تعليمات التشغيل فقط، وال تستعملها ألغراض اخرى، وخاصة في أغراض الحف.             

JANGAN berdiri terlalu lama dalam aliran udara dingin 
อย่าอยู่ในบริเวณกระแสลมเย็นพัดเป็นเวลานาน 
 ال تجلس تحت تيار الهواء البارد لفترة طويلة

Pengoperasian • การใช้งาน • التشغيل  

JANGAN gunakan unit jika tangan dalam keadaan basah 
อย่าใช้งานเครื่องด้วยมือที่เปียกอยู่ 
 ال تقم بالتشغيل بيدين مبللتين

Sirkulasikan udara dalam ruangan sesering mungkin 
ระบายอากาศในห้องเป็นระยะ 
 قم بتهوية الغرفة بشكل دوري

JANGAN memodifikasikan/merusakkan kabel utama/penghubung 
ห้ามดัดแปลง/ทำลายสายไฟ/ขั้วต่อหลัก 
 ال تقم مطلقاً بتعديل / تلف کيبالت / موصالت المأخذ الرئيسي

JANGAN meletakkan benda apapun di atas unit -> penutupan saluran dapat 
menyebabkan temperatur menjadi terlalu panas 
อย่าวางสิ่งใด ๆ บนเครื่อง -> หากมีสิ่งใดปกคลุมอยู่อาจเกดิความรอ้นจัด 
 ال تضع أي شيء على الوحدة -> قد تسبب الفتحات التي تمت تغطيتها السخونة الزائدة
JANGAN memasukkan jari atau benda-benda ke dalam unit! -> terutama jauhkan dari 
jangkauan anak-anak! 
อย่าแหย่นิ้วหรือวัสดุอื่นเข้าไปในเครื่อง -> โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นอันตรายต่อเด็ก! 
 ال تدخل اصبعك أو أشياء أخرى إلى داخل الوحدة -> ألنها خطرة خاصة لألطفال!

Jika untuk jangka panjang tidak digunakan? -> OFF (matikan) 
ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน? -> ปิด 
OFF في حالة عدم االستعمال لفترة طويلة؟ -> ايقاف 

Jika kabel suplai listrik mengalami kerusakan atau perlu diganti, gantilah kabel itu 
oleh pabrikan atau agen servisnya atau teknisi berijazah untuk menghindarkan bahaya. 
ถ้าสายไฟเสียหายหรือจำเป็นต้องเปลี่ยน 
ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือเจ้าหน้าที่บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
 اذا تلف سلك التزود بالقدرة أو کان بحاجة لالستبدال، يجب أن يتم استبداله بواسطة المصلح أو وکيل الصيانة المعتمد
 أو الفني المختص لغرض تفادي المخاطر.                                                                                     

Penghubung/pemutus yang mudah dicapai! 
ใช้ขั้วต่อ/ตัวตัดวงจรที่เข้าถึงได้ง่าย! 
 استعمل موصالت / قواطع التيار التي يمكن الوصول اليها بسهولة!

Sambungkan ke dalam tanah! 
ต่อสายดิน! 
 توصيل أرضي للحماية!

Hubungi penyalur/tenaga ahli untuk hubungan utama masuk... 
ให้ตัวแทนจำหน่าย/ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ต่อสายไฟหลัก รวมทั้ง... 
 اتصل بالوکيل / الفني المختص من أجل توصيل الموصالت الرئيسية...

Kerusakan / ada dugaan kerusakan? ->Perhatikan kerusakan sebelum digunakan! 
ชำรุด/มีร่องรอยชำรุดหรือไม่? -> ตรวจหาที่ชำรุดก่อนการใช้งาน! 
 الخلل / االشتباه بوجود الخلل؟ -> قم بمعالجة الخلل قبل االستعمال!

JANGAN memperbaiki sendiri 
อย่าซ่อมด้วยตัวท่านเอง 
 ال تقم بالتصليح بنفسك

Kerusakan • ชำรุด • الخلل  

Hubungi penyalur/tenaga ahli 
เรียกตัวแทนจำหน่าย/ผู้เชี่ยวชาญ 
 اتصل بالوکيل / الفني المختص

Hubungi kantor pemasaran/ 
tenaga ahli 
เรียกตัวแทนจำหน่าย/ผู้เชี่ยวชาญ 
 اتصل بالوکيل / الفني المختص
 

JANGAN menginstalasi, membuka 
atau memasang kembali sendiri 
ห้ามติดตั้ง ถอดออก หรือติดตั้งใหม่ด้วยตนเอง 
 ال تقم  مطلقاً الترکيب الوحدة، أو نزعها
 أو إعادة ترکيبها بنفسك                   

Pasanglah saluran pembuangan 
dengan baik 
ต่อท่อน้ำทิ้งให้ถูกต้อง 
 أوصل خرطوم التصريف بصورة صحيح

JANGAN diinstalasi di lingkungan 
yang mudah terjadi ledakan 
ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดไตั 
 ال تقم بترکيب الوحدة في جو معرض لالنفجار

Peralatan ini harus dihubungkan dengan tanah dan dipasang dengan ELCB. 
Ia dapat menyebabkan kejutan listrik atau kebakaran dalam hal kerusakan.  
ควรต่อสายดินผลิตภัณฑ์นี้และติดตั้งด้วย ELCB 
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้เนื่องจากเครื่องทำงานบกพร่อง 
.ELCB يجب توصيل هذا الجهاز مع االرض وترکيبه حسب 
 يمكن ان يسبب ضربة کهربائية او حريق في حالة العطل.     

Australia (AS) Standard 
The appliance is not intended for use by young children or infirm person without  
supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with  
the appliance. 

Peringatan • คำเตือน • تحذير  

KEADAAN DARURAT! • ฉุกเฉิน! • !الحالة االضطرارية      

Langsung padamkan perbekalan utama (contoh: jika tercium bau terbakar). 
กรุณาสับสวิทช์ไฟฟ้าสายเมนทันที (เช่น ถ้ามีกลิ่นไหม้) 
 أطفأ المفتاح الرئيسي حاالً (مثالً في حالة صدور رائحة حريق).

Sirkulasi Udara 
การหมุนเวียนอากาศ 
 دوران الهواء

Pendinginan 
ทำความเย็น 
 تبريد

Gunakan hanya untuk... • ใช้สำหรับ... • ...يستعمل فقط من أجل 

Menghilangkan lembap 
ลดความชื้น 
 ازالة الرطوبة

Instalasi • การติดตั้ง • الترکيب 

Catatan :  Illustrasi dalam instruksi penggunaan ini adalah untuk tujuan
 menerangkan saja dan mungkin berbeda dengan unit sebenar.
 Perubahan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
 demi perbaikan produk untuk masa depan.
หมายเหตุ : รูปประกอบในคู่มือการใช้งานนี้ใช้เพื่อประกอบคำอธิบายเท่านั้น
 และอาจจะแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์จริง 
 อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งใหทราบเพื่อการปรับปรุงในอนาคต
مالحظة: أن الرسوم في تعليمات التشغيل هي ألغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن الوحدة الفعلية.             
وهي معر ضة للتغيير من دون اشعار مسبق وذلك من أجل التحسين في المستقبل.            
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