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Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-PN9WKT
CS-PN12WKT

CU-PN9WKT
CU-PN12WKT

Operating Instructions
Air Conditioner

ACXF55-26950

คูม่อืการใชง้าน
เครอืงปรบัอากาศ

02-17

กอ่นการใชง้านเครอืง โปรดอา่นคําแนะนําการใชง้านใหถ้ถีว้นและเกบ็
รักษาไวเ้พอืการอา้งองิในอนาคต
คําแนะนําในการตดิตงัทรีวมมานคีวรไดรั้บการเกบ็ไวแ้ละใหผู้ต้ดิตงัอา่น
กอ่นทจีะดําเนนิการตดิตงั
รโีมทคอนโทรลมบีรรจมุาพรอ้มกบัหน่วยคอยลเ์ย็น และถอดออกโดยผู ้
ตดิตงักอ่นการตดิตงั

Operating Instructions
Air Conditioner

18-33

Before operating the unit, please read these operating 
instructions thoroughly and keep them for future reference.
The included Installation Instructions should be kept and read 
by the installer before installation.
Remote control is packaged in the indoor unit and removed by 
the installer before installation.
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คาํแนะนําเรง่ดว่น
การใสแ่บตเตอรี

3

OPEN 21

1   เลอืนฝาครอบหลงัของ
รโีมทคอนโทรลออก

2   ใสแ่บตเตอร ี(AAA)
3   ปิดฝาครอบ

A การปรบัตงันาฬกิา

1   กด  และตงัเวลา
  

• กด  คา้งไว ้
ประมาณ 5 วนิาทเีพอื
แสดงเวลาเป็นรปูแบบ 
12 ชวัโมง (am/pm) 
หรอืรปูแบบ 24 ชวัโมง 

2   ยนืยนั SET

ใชง้านรโีมทคอนโทรล
หา่งจากตวัรับสญัญาณ
รโีมทคอนโทรลของ
ตวัเครอืงภายในไมเ่กนิ 
8 เมตร

ใหค้วามเย็นเร็วและความสบายสงูสดุ

2

AIR CONDITIONER

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

OFF/ON

TEMP

OFF/ON

MODE

SLEEP

QUIET

AIR SWING

FAN SPEED

AIR CONDITIONER

ON

OFF

TIMER

CANCEL

SLEEP

QUIET

AIR SWING

FAN SPEED

A

B
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B การใชง้านพนืฐาน

ขอบคณุทซีอืเครอืงปรับอากาศ
พานาโซนคิ

สารบญั

ขอ้กําหนดเพอืความปลอดภยั ...4-11

วธิใีชง้าน ........................12-13

ขอ้มลูเพมิเตมิ...  ..................14

คําแนะนําในการลา้งทําความ
สะอาด .................................15

การแกไ้ขปัญหา ..............16-17

ขอ้มลูเพมิเตมิ ..............ปกหลงั

ภาพประกอบในคูม่อืเลม่นใีชสํ้าหรับอธบิาย
เทา่นันและอาจแตกตา่งจากเครอืงจรงิ ซงึอาจ 
เปลยีนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง
หนา้เนอืงจากการพัฒนาผลติภณัฑใ์นอนาคต

อปุกรณเ์สรมิ
• รโีมทคอนโทรล
• แบตเตอรขีนาด AAA หรอื R03 
2 กอ้น

• ทวีางรโีมทคอนโทรล
• สกรสํูาหรับทวีางรโีมทคอนโทรล 
2 ตวั

2   กด MODE  เพอืเลอืก
โหมดทตีอ้งการ

DRYiAUTO COOL

1   กด OFF/ONOFF/ON  เพอืเรมิ/
หยดุการทาํงาน

POWER

• โปรดทราบวา่ตวับอก
สถานะ  อยูบ่น
หนา้จอทจีะเรมิการ
ทํางานของเครอืง

3   เลอืกอณุหภมูทิตีอ้งการ
ขนึ

ลง

TEMP

ชว่งทสีามารถเลอืกได:้ 
16 °C ~ 30 °C / 
60 °F ~ 86 °F.
• กด  คา้งไวป้ระมาณ 10 
วนิาทเีพอืสลบัการแสดงผล
อณุหภมูเิป็น °C หรอื °F
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ขอ้กําหนดเพอืความปลอดภยั
เพอืป้องกนัอนัตรายทอีาจเกดิขนึกบัผูใ้ช ้ผูอ้นื หรอืความเสยีหาย
ของทรัพยส์นิ โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปน:ี
การใชง้านทไีมถ่กูตอ้งอนัเนอืงมาจากการไมป่ฏบิตั ิ
ตามขอ้แนะนํา อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหาย ซงึอาจ
จําแนกความรา้ยแรงทเีกดิขนึไดด้งัน:ี
เครอืงใชน้ไีมไ่ดม้จีดุประสงคใ์หส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบคุคล
ทวัไป

คาํเตอืน
เครอืงหมายนเีตอืนใหท้ราบ
ถงึอนัตรายที
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแก่
ความตายได ้

ขอ้ควรระวงั
เครอืงหมายนเีตอืนให ้
ทราบถงึอนัตรายทกีอ่
ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื
ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ

ขอ้แนะนําทตีอ้งปฏบิตัติามไดจํ้าแนกออกตาม
สญัลกัษณต์อ่ไปน:ี

สญัลกัษณน์ใีชแ้สดงสงิทหีา้มกระทํา

สญัลกัษณเ์หลา่นแีสดงถงึการ
กระทําทตีอ้งปฏบิตัติาม

ตวัเครอืงภายใน

ตวัเครอืงภายนอก

กระแสไฟฟ้า

รโีมทคอนโทรล

ทางอากาศทางอากาศ
เขา้เขา้

ทางอากาศทางอากาศ
เขา้เขา้

ทางอากาศทางอากาศ
ออกออก

ทางอากาศทางอากาศ
ออกออก

คาํเตอืน

เครอืงภายในและเครอืงภายนอก
ผลติภณัฑน์ไีมไ่ดถ้กูออกแบบมาใหใ้ชง้านโดย
บคุคลทพุพลภาพ หรอืบคุคลทขีาดความรูแ้ละความ
เชยีวชาญรวมถงึเด็กเล็กยกเวน้มผีูด้แูลใหคํ้าแนะ
นําในการใชค้วรมผีูด้แูลเด็กเล็กเพอืไมใ่หเ้ด็กเขา้มา
เลน่กบัเครอืง
กรณุาปรกึษาตวัแทนจําหน่ายหรอืผูเ้ชยีวชาญทไีดรั้บ
อนุญาตเพอืทําความสะอาดชนิสว่นภายใน ซอ่มแซม 
ตดิตงั ถอด แยกชนิสว่น และตดิตงัตวัเครอืงอกีครัง 
การตดิตงัและการจัดการทไีมเ่หมาะสมจะกอ่ใหเ้กดิ
การรัวไหล ไฟฟ้าชอ็ต หรอืไฟไหม ้
ยนืยนักบัตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการ หรอืผู ้
เชยีวชาญเกยีวกบัการเลอืกใชง้าน สารทําความเย็น
ทกํีาหนดไว ้
การใชง้านสารทําความเย็นประเภทอนืๆ ซงึนอกเหนอื
จากทกํีาหนดไวอ้าจทําใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย เกดิการ
ระเบดิและทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ ฯลฯ ได ้
อยา่เรง่กระบวนการละลายนําแข็ง หรอืทําความ
สะอาด เวน้แตจ่ะไดรั้บคําแนะนําจากผูผ้ลติ หากใชว้ธิี
การหรอืวสัดทุไีมถ่กูตอ้ง อาจทําใหเ้ครอืงปรับอากาศ
ชาํรดุ ระเบดิ และบาดเจ็บสาหสัได ้
หา้มตดิตงัเครอืงในสถานททีมีโีอกาสทจีะเกดิการ
ระเบดิหรอืเพลงิไหมไ้ดง้า่ย หากไมป่ฏบิตัติามอาจ
เป็นสาเหตใุหเ้กดิเพลงิไหมข้นึ
หา้มสอดนวิหรอืวตัถใุดๆ เขา้ไปในตวั
เครอืงปรับอากาศทงัภายในหรอืภายนอก 
เพราะชนิสว่นทกํีาลงัหมนุอยูอ่าจทําให ้
ไดรั้บบาดเจ็บ
หา้มสมัผัสตวัเครอืงภายนอกในระหวา่งทเีกดิฟ้าผา่
มฉิะนันอาจถกูไฟดดูได ้
เพอืหลกีเลยีงความเย็นทมีากเกนิไป อยา่สมัผัส
อากาศทหีนาวเย็นโดยตรงเป็นระยะเวลานานๆ
หา้มนังหรอืเหยยีบบนเครอืง
อาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

รโีมทคอนโทรล
เกบ็รโีมทคอนโทรลใหพ้น้มอืเด็กออ่นและเด็ก
เล็กเพอืป้องกนัอบุตัเิหตกุรณีเด็กกลนืแบตเตอรลีง
โดยบงัเอญิ

กระแสไฟฟ้า
หา้มใชส้ายไฟดดัแปลง สายไฟตอ่
เชอืม, สายไฟตอ่ขยายหรอื สาย
ไฟทไีมไ่ดกํ้าหนดไว ้   
เพอืป้องกนัความรอ้นสงูเกนิและเพลงิไหม ้
เพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิความรอ้นสงูเกนิ อคัคภียั หรอื
ไฟฟ้าดดู:
• อยา่ใชง้านแหลง่จา่ยไฟเดยีวกนักบัเครอืงใชไ้ฟ
ฟ้าอนืๆ

• อยา่ใชง้านขณะมอืเปียก
• อยา่บดิงอสายไฟ
• อยา่สงังานหรอืหยดุการทํางานเครอืงปรับอากาศ
ดว้ยการเสยีบหรอืดงึปลกัไฟออก
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หากสายไฟชาํรดุ เพอืไมใ่หเ้กดิอนัตราย ตอ้งใหผู้ ้
ผลติ ชา่ง หรอืบคุคลทมีคีณุสมบตัใิกลเ้คยีงเป็นผู ้
ดําเนนิการเปลยีนสายไฟให ้
ขอแนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนักระแสไฟฟ้ารัว
(ELCB) หรอือปุกรณป้์องกนัไฟดดู (RCD)
เพอืป้องกนัไฟดดูหรอืเพลงิไหม ้
เพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิความรอ้นสงูเกนิ อคัคภียั หรอื
ไฟฟ้าดดู:
• เสยีบปลกัไฟอยา่งถกูวธิี
• ควรใชผ้า้แหง้เชด็ฝุ่ นละอองทจัีบบรเิวณปลกัไฟอยู่
เป็นระยะๆ

หยดุใชเ้ครอืง หากเกดิความผดิปกต/ิบกพรอ่ง และ
ถอดปลกัออกหรอืปิดสวติชแ์ละเบรกเกอร ์
(เสยีงตอ่การเกดิควนัไฟ/ไฟไหม/้ไฟฟ้าดดู)
ตวัอยา่งของความผดิปกต/ิบกพรอ่ง
• อปุกรณป้์องกนั ELCB มไีฟรัวไหลบอ่ยครัง
• มกีลนิไหม ้
• มเีสยีงดงัผดิปกตหิรอืพบวา่เครอืงมกีาร 
สนัสะเทอืน

• มนํีารัวจากตวัเครอืงภายใน
• สายไฟหรอืปลกัรอ้นผดิปกติ
• ไมส่ามารถควบคมุความเร็วพัดลมได ้
• เครอืงหยดุทํางานทนัทแีมว้า่จะเปิดใชง้านแลว้ก็
ตาม

• พัดลมไมห่ยดุทํางานแมว้า่จะปิดใชง้านแลว้กต็าม
ตดิตอ่ตวัแทนในพนืทเีพอืทําการบํารงุรักษา/
ซอ่มแซมในทนัที

ตอ้งตอ่สายดนิกบัเครอืงเพอืป้องกนัไฟดดูหรอื
เพลงิไหม ้

ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ตโดยปิดแหลง่จา่ยไฟและถอด
ปลกัออก:
 - กอ่นทําความสะอาดหรอืทําการบรกิาร
 - เมอืไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน หรอื
 - ในขณะเกดิฟ้าผา่อยา่งรนุแรง

ขอ้ควรระวงั

เครอืงภายในและเครอืงภายนอก
เพอืหลกีเลยีงความเสยีหายหรอืการกดักรอ่นทตีวั
เครอืง อยา่ใชนํ้า เบนซนิ ทนิเนอร ์หรอืผงขดัลา้ง
ทําความสะอาดตวัเครอืงภายใน
อยา่ใชเ้ครอืงปรับอากาศเพอืการเกบ็รักษาเครอืง
มอือปุกรณ ์ถนอมอาหารเนอืสตัว ์พชื หรอืวตัถอุนืๆ 
เนอืงจากอาจทําใหค้ณุภาพของสงิดงักลา่วลดลง
หา้มใชอ้ปุกรณท์กีอ่ประกายไฟดา้นหนา้ชอ่ง
อากาศออกเพอืป้องกนัไฟลกุลาม
อยา่ปลอ่ยใหต้น้ไมห้รอืสตัวเ์ลยีงสมัผัสกบัลมของ
เครอืงปรับอากาศโดยตรงเพอืไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บ ฯลฯ

หา้มจับครบีอลมูเินยีม
อาจทําใหบ้าดมอืได ้

หา้มเปิดตวัเครอืงภายในในระหวา่งเคลอืบเงาพนืหลงัจาก
เคลอืบเงาพนื ใหถ้า่ยเทอากาศในหอ้งกอ่นใชง้านเครอืง
อยา่ตดิตงัเครอืงปรับอากาศในบรเิวณทมีนํีามนั หรอืควนั
เพอืป้องกนัไมใ่หเ้ครอืงปรับอากาศไดรั้บความเสยีหาย
เพอืป้องกนัอนัตรายจากการบาดเจ็บ อยา่ถอดแยกชนิ
สว่นเครอืงปรับอากาศเพอืนํามาทําความสะอาด
เพอืไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บขนึ ในขณะ ทําความสะอาด
เครอืงปรับอากาศหา้มเหยยีบบนมา้นังทไีมม่นัคง
อยา่วางแจกนัหรอืภาชนะใสนํ่าไวบ้นเครอืงปรับอากาศ 
เนอืงจากนําอาจเขา้ไปภายในเครอืงและทําใหฉ้นวนกนั
ความรอ้นไดรั้บความเสยีหาย จนอาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าดดู
อยา่เปิดหนา้ตา่งหรอืประตไูวน้านๆ ในขณะปฏบิตักิารเนอืงจาก
อาจทําใหไ้ฟไปเลยีงไมพ่อและทําใหม้อีณุหภมูไิมพ่อดี
ป้องกนัไมใ่หนํ้ารัวโดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทอ่ระบาย:
 - เชอืมตอ่แน่นหนาดแีลว้
 - ไมส่มัผัสกบัรางนําหรอืภาชนะ หรอื
 - ไมจุ่ม่อยูใ่นนํา

หลงัการใชง้านทยีาวนาน หรอืใชง้านรว่มกบัอปุกรณซ์งึ
เผาไหมไ้ด ้ใหร้ะบายอากาศภายในหอ้งอยา่งสมําเสมอ
หลงัจากใชง้านเป็นเวลานาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ราง
ตดิตงัไมเ่สอืมสภาพ เพอืป้องกนัเครอืงหลน่ลงมา

รโีมทคอนโทรล

หา้มใชแ้บตเตอรแีบบชารจ์ได ้(Ni-Cd)
เพราะจะทําใหร้โีมทคอนโทรลเสยีหาย

เพอืป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทํางานทผีดิปกตหิรอืเกดิ
ความเสยีหายตอ่รโีมทคอนโทรล:
• ถอดแบตเตอรอีอกหากไมใ่ชเ้ครอืงเป็นเวลานาน
• เปลยีนแบตเตอรชีดุใหมโ่ดยใชแ้บตเตอรปีระเภท
เดยีวกนัโดยจับคูข่วัแบตเตอรใีหถ้กูตอ้ง

กระแสไฟฟ้า

อยา่ถอดปลกัออกโดยดงึทสีายไฟ เพอืป้องกนัไมใ่ห ้
เกดิไฟฟ้าชอ็ต
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ขอ้กําหนดเพอืความปลอดภยั
คาํเตอืน

เครอืงปรบัอากาศนเีตมินํายาทาํความเย็น 
R32 (นํายาทาํความเย็นทมีคีวามไวไฟนอ้ย) 
หากนํายาทําความเย็นนรัีวไหล และสมัผัสกบั
แหลง่จดุตดิไฟจากภายนอก อาจเสยีงตอ่การ
ตดิไฟได ้

เครอืงภายในและเครอืงภายนอก
ควรตดิตงั และ/หรอืใชง้านเครอืงปรับอากาศนใีน
หอ้งทมีพีนืทมีากกวา่ Amin (ตร.ม.) และใหห้า่งจาก
แหลง่กําเนดิไฟ เชน่ ความรอ้น/ประกายไฟ/เปลว
ไฟ หรอืบรเิวณทเีป็นอนัตราย เชน่ อปุกรณท์ใีชแ้กส๊
เตาแกส๊ ระบบจา่ยแกส๊ชนดิทอ่ หรอือปุกรณทํ์า
อาหารดว้ยไฟฟ้า ฯลฯ (โปรดดตูาราง A เกยีวกบัคํา
แนะนําในการตดิตงั Amin (ตร.ม.))
โปรดระวงัเนอืงจากนํายาทําความเย็นอาจไมม่ี
กลนิ ดงันันควรตดิตงัอปุกรณต์รวจจับกา๊ซของนํายา
ทําความเย็นทไีวไฟซงึสามารถตรวจจับกา๊ซดงักลา่ว
ไดแ้ละสง่สญัญาณเตอืนเมอืเกดิการรัวไหล
จะตอ้งไมม่สีงิใดมากดีขวางชอ่งระบายอากาศ

อยา่เจาะหรอืเผา เนอืงจากเครอืงปรับอากาศนมีคีวาม
ดนั อยา่ใหเ้ครอืงปรับอากาศโดนความรอ้น เปลวไฟ 
ประกายไฟ หรอืแหลง่จดุตดิไฟอนื มฉิะนันอาจเกดิ
การระเบดิจนทําใหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการใชส้ารทาํความเย็น 
R32

ขนัตอนการทํางานในการตดิตงัพนืฐานเหมอืนกบัรุน่ของสาร
ทําความเย็นธรรมดา (R410A, R22)

เนอืงจากแรงดนัทใีชง้านสงูกวา่สารทําความเย็นรุน่ 
R22 จงึตอ้งใชท้อ่ เครอืงมอืการตดิตงั และเครอืงมอื
ใหบ้รกิารบางอยา่งเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะ เมอืเปลยีนสารทําความเย็นรุน่ R22 เป็น
สารทําความเย็นรุน่ R32 ใหม ่ตอ้งเปลยีนทอ่ธรรมดา
และน็อตแฟลรเ์ป็นรุน่ R32 และทอ่และน็อตแฟลร ์
R410A สําหรับหน่วยทตีดิตงัภายนอก
สําหรับ R32 และ R410A สามารถใชน็้อตแฟลรแ์ละ
ทอ่เดยีวกนัสําหรับหน่วยทตีดิตงัภายนอกได ้
หา้มทําการผสมสารทําความเย็นอนื ๆ เขา้ไปในระบบ 
รุน่ทใีชส้ารทําความเย็น R32 และ R410A มเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลางทอ่เตมิทตีา่งกนัเพอืป้องกนัการเตมิผดิดว้ย
สารทําความเย็นรุน่ R22 และเพอืความปลอดภยั
ดงันัน ใหต้รวจสอบกอ่น [เสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่เตมิ
สําหรับ R32 และ R410A คอื 1/2 นวิ]

จะตอ้งทําการตรวจสอบไมใ่หม้วีตัถแุปลกปลอมใด ๆ 
(นํามนั นํา เป็นตน้) เขา้ไปในระบบทอ่ และเมอืเกบ็
ทอ่ อดุรโูดยการบบีใหแ้น่น เทปกาว ฯลฯ (การจัดการ
สําหรับ R32 เหมอืนกบั R410A)
• การใชง้าน การบํารงุรักษา การซอ่มแซมและการ
เตมิสารทําความเย็นจะตอ้งดําเนนิการโดยบคุคล
ทผีา่นการฝึกอบรมและไดรั้บการรับรองดา้นการใช ้
งานนํายาทําความเย็นทตีดิไฟไดแ้ละเป็นไปตามคํา
แนะนําของทางผูผ้ลติ บคุคลใด ๆ ทมีหีนา้ทใีชง้าน 
ดแูลหรอืบํารงุรักษาในสว่นของระบบหรอืชนิสว่น
ตา่ง ๆ ของอปุกรณท์เีกยีวขอ้งจะตอ้งผา่นการฝึก
อบรมและไดรั้บการรับรอง

• ไมค่วรตดิตงัชนิสว่นใด ๆ ก็ตามของวงจรระบบ
ทําความเย็น (คอยลเ์ย็น เครอืงทําความเย็น เอ
เอชย ูเครอืงควบแน่นหรอืถงัพักสารทําความเย็น
เหลว) หรอืระบบทอ่ไวใ้กลก้บัแหลง่ความรอ้น เปลว
ไฟ เครอืงใชท้มีกีารทํางานดว้ยแกส๊หรอืเครอืง
ทําความรอ้นไฟฟ้า

• ผูใ้ชง้าน/เจา้ของหรอืตวัแทนทไีดรั้บการแตง่ตงัควร
ทําการตรวจสอบการแจง้เตอืน การระบายอากาศ
ทางกลและเครอืงตรวจตา่ง ๆ อยา่งสมําเสมอ อยา่ง
นอ้ยปีละครัง ตามทกํีาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
ประเทศเพอืใหม้นัใจไดถ้งึการทํางานทถีกูตอ้ง

• ควรทําการเขยีนรายงานในสมดุบนัทกึอยา่ง
สมําเสมอ ควรทําการบนัทกึผลการตรวจสอบเหลา่นี
ไวใ้นสมดุบนัทกึดว้ย

• ในกรณีของการระบายอากาศในพนืทจํีากดัควร
ทําการตรวจสอบเพอืยนืยนัวา่ไมม่สีงิใดมากดีขวาง

• กอ่นทจีะมกีารตดิตงัระบบทําความเย็นใหม ่บคุคล
ทรัีบผดิชอบการวางระบบเพอืใชง้านควรจะแน่ใจวา่
บคุคลทเีขา้มาทํางานทผีา่นการฝึกอบรมและไดรั้บ
การรับรองแลว้นันไดรั้บคําแนะนําตามคูม่อืการใช ้
งานเกยีวกบัโครงสรา้ง การควบคมุ การใชง้านและ
การบํารงุรักษาระบบทําความเย็น รวมทงัการตรวจ
ตราตามมาตรการความปลอดภยั และคณุสมบตัแิละ
การจัดการสารทําความเย็นทใีช ้

• ขอ้กําหนดทวัไปของบคุคลทผีา่นการฝึกอบรมและ
ไดรั้บการรับรองจะระบไุวต้ามดา้นลา่ง:
a) ความรูเ้กยีวกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัและมาตรฐาน

ทเีกยีวขอ้งกบัสารทําความเย็นทตีดิไฟได;้ และ
b) ความรูใ้นรายละเอยีดของทกัษะในการจัดการ

สารทําความเย็นทตีดิไฟได ้อปุกรณป้์องกนัสว่น
บคุคล การป้องกนัการรัวไหลของสารทําความ
เย็น การจัดการกบักระบอกสบู การชารจ์ การ
ตรวจสอบการรัวไหล การเตมิและการกําจัด
สาร; และ

c) สามารถทําความเขา้ใจและนําไปปฏบิตัติามขอ้
กําหนดตามกฎหมายของประเทศ ขอ้บงัคบัและ
มาตรฐาน; และ

d) ทบทวนการฝึกอบรมอยา่งสมําเสมอและตอ่เนอืง
เพอืรักษาความเชยีวชาญนี

e) ทอ่เครอืงปรับอากาศทอียูใ่นพนืทจีะตอ้งไดรั้บ
การตดิตงัในรปูแบบทจีะสามารถป้องกนัการเกดิ
ความเสยีหายจากอบุตัเิหตจุากการใชง้านหรอื
การบํารงุรักษาได ้
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f) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดเพอืความปลอดภยั
และเพอืหลกีเลยีงการสนัหรอืกระเทอืนมากเกนิ
ไปทจีะเกดิแกท่อ่ระบบทําความเย็น

g) ใหแ้น่ใจวา่เครอืงมอืป้องกนั ทอ่ และชนิสว่น
อปุกรณข์องระบบการทําความเย็นไดรั้บการ
ป้องกนัอยา่งด ีตอ่ผลกระทบจากสงิแวดลอ้มที
ไมพ่งึประสงค ์(เชน่ อนัตรายจากการสะสมและ
การแข็งตวัของนําในทอ่ระบาย หรอืการสะสม
ของสงิสกปรกและตะกอน)

h) การขยายและการหดตวัของทอ่สําหรับการใช ้
งานระยะยาวในระบบทําความเย็นจะตอ้งไดรั้บ
การออกแบบและตดิตงัอยา่งปลอดภยั (สวม
ตอ่และป้องกนั) เพอืลดการกระแทกของระบบ
ไฮดรอลกิทอีาจเกดิขนึและสรา้งความเสยีหาย
ตอ่ระบบ

i)  ป้องกนัระบบทําความเย็นจากการแตกรา้วโดย
ไมค่าดคดิเนอืงจากการเคลอืนยา้ยเฟอรน์เิจอร์
หรอืการซอ่มแซมหอ้ง

j)  เพอืใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารรัวไหล รอยตอ่ทอ่ของ
สารทําความเย็นภายในอาคารตอ้งไดรั้บการ
ทดสอบการรัวไหล อปุกรณท์ดสอบตอ้งมคีวาม
ไวในการตรวจสอบการรัวของสารทําความเย็น
อยูท่ ี5 กรัมตอ่ปีหรอืมากกวา่นันภายใตแ้รงดนั
อยา่งตํา 0.25 เทา่ของแรงดนัสงูสดุททีนได ้
(>1.04MPa สงูสดุ 4.15MPa) ไมค่วรตรวจ
พบการรัว

1. การตดิตงั (พนืทตีดิตงั)
• ผลติภณัฑท์มีสีารทําความเย็นทตีดิไฟไดต้อ้งไดรั้บ
การตดิตงัใหเ้หมาะสมกบัพนืทภีายในหอ้งขนาดเล็ก
ทสีดุ Amin (ตารางเมตร) ดงัทรีะบใุนตาราง A ใน
คําแนะนําการตดิตงั

• ในกรณีทมีกีารชารจ์ลงดนิ จะตอ้งมกีารคํานวณ วดั 
และตดิป้ายผลกระทบตอ่การชารจ์สารทําความเย็น
ทเีกดิจากความยาวของทอ่ทแีตกตา่งกนั

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การตดิตงัทอ่จะตอ้งสนัทสีดุ หลกี
เลยีงการใชท้อ่ทแีหวง่และหา้มงออยา่งรนุแรง

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดป้้องกนัทอ่จากความเสยีหายทาง
กายภาพ

• ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบการดา้นแกส๊ของประเทศ 
ตลอดจนกฏและกฎหมายของรัฐ แจง้เจา้หนา้ททีี
เกยีวขอ้งเพอืใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบทบีงัคบัใช ้

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่สามารถเขา้ถงึการเชอืมตอ่ทาง
กายภาพได ้เพอืการซอ่มบํารงุ

• ในกรณีทตีอ้งมกีารระบายอากาศดว้ยกลไก จะตอ้ง
ไมม่สีงิกดีขวางบงัชอ่งระบายอากาศ

• เมอืทงิผลติภณัฑ ์ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัในขอ้ 12 
และปฏบิตัติามขอ้ระเบยีบของประเทศ
ตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ทรัีฐทอ้งถนิสําหรับการจัดการที
เหมาะสมอยูเ่สมอ

2. การซอ่มบาํรงุ
2-1. บคุคลททีาํการซอ่มบาํรงุ
• ระบบไดรั้บการตรวจสอบ ควบคมุและบํารงุรักษา
อยา่งสมําเสมอโดยพนักงานบรกิารทไีดรั้บการฝึก
อบรมและไดรั้บการรับรองซงึเป็นผูท้ไีดรั้บการวา่
จา้งโดยผูใ้ชง้านหรอืบคุคลทรัีบผดิชอบ

• ตรวจสอบขนาดการเตมิสารทําความเย็นตามจรงิให ้
สมัพันธก์บัขนาดภายในหอ้งซงึมกีารตดิตงัชนิสว่นที
บรรจสุารทําความเย็น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารรัวไหลของสาร
ทําความเย็น

• ผูช้าํนาญการใด ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการทํางานหรอืยุง่
เกยีวกบัแผงวงจรสารทําความเย็นควรไดรั้บใบรับ
รองปัจจบุนัทถีกูตอ้งจากหน่วยงานประเมนิและ
แตง่ตงัทางอตุสาหกรรม ซงึจะอนุญาตใหผู้ช้าํนาญ
ดําเนนิการกบัสารทําความเย็นอยา่งปลอดภยัและ
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดการประเมนิทยีอมรับใน
อตุสาหกรรม

• จะตอ้งทําการซอ่มบํารงุตามทแีนะนําโดยผูผ้ลติ
อปุกรณเ์ทา่นัน การซอ่มบํารงุและการซอ่มแซมที
ตอ้งมคีวามชว่ยเหลอืจากผูช้าํนาญอนื ๆ จะตอ้ง
ดําเนนิการภายใตก้ารกํากบัดแูลของผูช้าํนาญการ
ในการใชส้ารทําความเย็นทตีดิไฟได ้

• จะตอ้งทําการซอ่มบํารงุตามทแีนะนําโดยผูผ้ลติ
อปุกรณเ์ทา่นัน

2-2. การทาํงาน
• จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบความปลอดภยักอ่นเรมิ
การทํางานกบัระบบทมีสีารทําความเย็นทตีดิไฟได ้
เพอืใหรั้บรองวา่ไดล้ดความเสยีงของการตดิไฟ
สําหรับการซอ่มแซมระบบทําความเย็น ตอ้งดําเนนิ
การตามขอ้ควรระวงัท ี2-2 ถงึ 2-8 กอ่นการดําเนนิ
การกบัระบบ

• จะตอ้งดําเนนิการตามขนัตอนทคีวบคมุไว ้เพอืลด
ความเสยีงของแกส๊หรอืสารระเหยทตีดิไฟไดท้อีาจ
ปรากฏขนึระหวา่งททํีางาน

• จะตอ้งแนะนําและกํากบัดแูลพนักงานซอ่มบํารงุและ
ผูท้ทํีางานในพนืทคีนอนื ๆ ตามลกัษณะงานททํีา

• หลกีเลยีงการทํางานในพนืทปิีดทบึ ตรวจสอบให ้
แน่ใจทกุครังวา่มรีะยะหา่งจากสารทําความเย็น หรอื
ระยะปลอดภยัอยา่งนอ้ย 2 เมตร หรอืจํากดับรเิวณ
ใหม้พีนืทวีา่งในรัศมอียา่งนอ้ย 2 เมตร

• สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัทเีหมาะสม รวมถงึอปุกรณ์
ป้องกนัการหายใจ ตามปัจจัยแวดลอ้ม

• เกบ็แหลง่กําเนดิไฟและพนืผวิโลหะทรีอ้นใหห้า่ง
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ขอ้กําหนดเพอืความปลอดภยั
2-3. การตรวจสอบสารทาํความเย็นคงัคา้ง
• ควรตรวจสอบพนืทดีว้ยเครอืงตรวจสอบสารทําความ
เย็นทเีหมาะสมกอ่นและระหวา่งการทํางาน เพอื
รับรองวา่ชา่งเทคนคิจะระวงับรรยากาศทอีาจเกดิ
เพลงิไหมไ้ด ้

• รับรองวา่อปุกรณต์รวจสอบการรัวไหลทใีชม้คีวาม
เหมาะสมกบัสารทําความเย็นทตีดิไฟได ้เชน่ ไม่
กอ่ประกายไฟ ผนกึไวอ้ยา่งเพยีงพอ หรอืมคีวาม
ปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ

• ในกรณีทเีกดิการรัวไหล/หก ใหร้ะบายอากาศพนืที
นันทนัทแีละอยูเ่หนอืลมใหห้า่งจากจดุทมีสีารหก/
รัวไหล

• ในกรณีทเีกดิการรัวไหล/หก ใหแ้จง้บคุคลทอียูใ่ต ้
ลมถงึการรัวไหล/หก กนัพนืทอีนัตรายออกทนัท ี
และหา้มใหบ้คุคลทไีมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้

2-4. มอีปุกรณด์บัเพลงิ
• หากทํางานทตีอ้งใชค้วามรอ้นกบัอปุกรณท์เีกยีวกบั
อปุกรณก์ารทําความเย็นหรอืชนิสว่นใดๆ ทเีกยีวขอ้ง
จะตอ้งมอีปุกรณด์บัเพลงิทเีหมาะสมอยูใ่กลม้อื

• มผีงแป้งดบัเพลงิหรอือปุกรณด์บัเพลงิดว้ย CO2 อยู่
ใกล ้ๆ พนืททีเีตมิสารทําความเย็น

2-5. ไมม่แีหลง่กาํเนดิไฟ
• หา้มบคุคลททํีางานเกยีวขอ้งกบัระบบการทําความ
เย็นสมัผัสทอ่ทปีระกอบดว้ยหรอืมสีารทําความเย็น
ทตีดิไฟได ้ใชแ้หลง่กําเนดิไฟในลกัษณะทอีาจกอ่
ใหเ้กดิความเสยีงตอ่เพลงิไหมห้รอืเกดิการระเบดิ 
บคุคลททํีางานจะตอ้งไมส่บูบหุรใีนขณะททํีางาน
ดงักลา่ว

• ควรเกบ็แหลง่กําเนดิไฟทเีป็นไปไดท้งัหมด รวมถงึ
การสบูบหุรใีหห้า่งอยา่งเพยีงพอจากหนา้งานทตีดิ
ตงั ซอ่มแซม ถอดออก หรอืกําจัด ในขณะทสีาร
ทําความเย็นทสีามารถตดิไฟไดอ้าจรัวไหลสูพ่นืที
รอบขา้งได ้

• ตอ้งทําการสํารวจพนืทรีอบอปุกรณก์อ่นเรมิการ
ทํางานเพอืใหแ้น่ใจวา่ไมม่สีงิอนัตรายทตีดิไฟได ้
หรอืความเสยีงตอ่การเกดิประกายไฟ

• จะตอ้งแสดงป้าย “หา้มสบูบหุร”ี

2-6. พนืททีรีะบายอากาศ
• รับรองวา่พนืทนัีนอยูใ่นทเีปิดโลง่และไดรั้บการ
ระบายอากาศอยา่งเพยีงพอกอ่นการเรมิการทํางาน
ระบบหรอืทํางานใด ๆ ทตีอ้งใชค้วามรอ้น

• ตอ้งมกีารระบายอากาศอยา่งตอ่เนอืงระหวา่งที
ดําเนนิการทํางาน

• การระบายอากาศควรกระจายสารทําความเย็นใด 
ๆ ทรัีวไหลออกมาอยา่งปลอดภยั และควรระบายสู่
อากาศภายนอก

2-7. การตรวจสอบอปุกรณท์าํความเย็น
• เมอืมกีารเปลยีนชนิสว่นไฟฟ้า จะตอ้งตรงกบัการใช ้
งานและขอ้กําหนดทถีกูตอ้ง

• ตอ้งดําเนนิการตามคําแนะนําการซอ่มบํารงุและการ
ใหบ้รกิารของผูผ้ลติตลอดเวลา

• หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแผนกเทคนคิของผูผ้ลติ
เพอืขอความชว่ยเหลอื

• ตอ้งทําการตรวจสอบตอ่ไปนกีบัการตดิตงัทใีชส้าร
ทําความเย็นทตีดิไฟได ้

 - การเตมิสารทําความเย็นตามจรงิจะขนึอยูก่บั
ขนาดหอ้งทมีกีารตดิตงัชนิสว่นทมีสีารทําความ
เย็น
 - เครอืงระบายอากาศและทอ่ระบายจะตอ้งทํางาน
อยา่งพอเพยีงและไมถ่กูปิดกนั
 - หากมกีารใชแ้ผงวรจรทําความเย็นโดยออ้ม จะ
ตอ้งตรวจสอบแผงวงจรรองเพอืหาวา่มสีาร
ทําความเย็นหรอืไม่
 - ทําเครอืงหมายอปุกรณอ์ยา่งตอ่เนอืงใหม้องเห็น
ได ้และอา่นออก จะตอ้งแกไ้ขเครอืงหมายและ
สญัลกัษณท์อีา่นไมอ่อกใหถ้กูตอ้ง
 - การตดิตงัทอ่หรอืชนิสว่นการทําความเย็นจะตอ้ง
อยูใ่นตําแหน่งทจีะไมส่มัผัสกบัสารใดๆ ทอีาจ
กดักรอ่นชนิสว่นทมีสีารทําความเย็น เวน้แตช่นิ
สว่นนันจะทําจากวสัดทุทีนทานตอ่การกดักรอ่น
หรอืไดรั้บการป้องกนัจากการกดักรอ่น

2-8. การตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้า
• การซอ่มแซมและการซอ่มบํารงุชนิสว่นไฟฟ้าจะตอ้ง
มกีารตรวจสอบความปลอดภยัและขนัตอนการตรวจ
สอบชนิสว่นเบอืงตน้

• การตรวจสอบความปลอดภยัเบอืงตน้จะรวมถงึ แต่
ไมจํ่ากดั:-

 - วา่มกีารปลอ่ยประจตุวัเกบ็ประจนัุน: ซงึจะทํา
อยา่งปลอดภยัเพอืหลกีเลยีงโอกาสทจีะเกดิ
ประกายไฟ
 - วา่มชีนิสว่นและสายไฟฟ้าใดทมีไีฟฟ้าอยู ่
และสมัผัสกบัภายนอกขณะทเีตมินํายา 
ดดูเกบ็ หรอืระบายระบบ
 - วา่มกีารตอ่สายดนิอยา่งตอ่เนอืง

• ตอ้งดําเนนิการตามคําแนะนําการซอ่มบํารงุและการ
ใหบ้รกิารของผูผ้ลติตลอดเวลา

• หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแผนกเทคนคิของผูผ้ลติ
เพอืขอความชว่ยเหลอื

• หากเกดิความผดิพลาดทอีาจกระทบตอ่ความ
ปลอดภยั หา้มเชอืมตอ่วงจรกบัแหลง่จา่ยไฟฟ้า
จนกวา่จะแกไ้ขจนน่าพอใจ

• หากไมส่ามารถแกไ้ขความผดิพลาดไดท้นัท ีแต่
จําเป็นตอ้งดําเนนิการตอ่ จะตอ้งใชก้ระบวนการ
แกไ้ขชวัคราวอยา่งเพยีงพอ

• เจา้ของอปุกรณจ์ะตอ้งแจง้หรอืรายงานเพอืแนะนํา
ทกุฝ่ายนับตงัแตนั่น
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3. การซอ่มชนิสว่นทปิีดผนกึ
• ระหวา่งการซอ่มแซมชนิสว่นทปิีดผนกึไว ้จะตอ้งตดั
การเชอืมตอ่แหลง่จา่ยไฟฟ้าทงัหมดจากอปุกรณท์ี
ใชง้านกอ่นการถอดฝาใด ๆ ทผีนกึ ฯลฯ

• หากจําเป็นอยา่งยงิทจีะตอ้งจา่ยไฟฟ้าแกอ่ปุกรณ์
ระหวา่งทซีอ่มบํารงุ จะตอ้งดําเนนิการตรวจตรา
การรัวไหลตลอดเวลาในจดุทสํีาคญัทสีดุเพอืเตอืน
สถานการณอ์นัตรายทอีาจเกดิขนึ

• ควรใหค้วามสนใจโดยเฉพาะกบัสงิตอ่ไปนเีพอื
รับรองความปลอดภยัเมอืทํางานกบัชนิสว่นไฟฟ้า 
ตอ้งไมแ่กไ้ขฝาครอบในลกัษณะทจีะสง่ผลตอ่ระดบั
ของการป้องกนั ซงึจะรวมถงึความเสยีหายตอ่สาย
ไฟ จํานวนการเชอืมตอ่ทมีากเกนิไป ขวัทไีมต่รง
ตามขอ้กําหนดเดมิ ความเสยีหายตอ่ผนกึ ความไม่
พอดขีองปลอกอดั ฯลฯ

• รับรองวา่ยดึอปุกรณอ์ยา่งแน่นหนา
• รับรองวา่ผนกึ หรอืวสัดทุใีชผ้นกึไมไ่ดเ้สอืมจนไม่
สามารถทําหนา้ทป้ีองกนัอากาศทสีามารถตดิไฟ
เขา้ไปได ้

• ชนิสว่นทเีปลยีนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด
ของผูผ้ลติ

หมายเหต:ุ การใชส้ารผนกึทเีป็นซลิโิคนอาจขดัขวาง
ประสทิธภิาพของอปุกรณต์รวจสอบการรัวไหลบาง
ประเภท
ไมต่อ้งแยกสว่นประกอบทปีลอดภยัสมบรูณก์อ่นการ
ทํางาน
4. ซอ่มชนิสว่นใหป้ลอดภยัสมบรูณ์
• หา้มใชโ้หลดทมีคีวามเหนยีวนําหรอืความ
จไุฟฟ้าถาวรกบัวงจรโดยไมต่รวจสอบให ้
แน่ใจวา่จะไมม่แีรงดนัไฟฟ้าและกระแส
ไฟฟ้าเกนิคา่ทอีนุญาตสําหรับอปุกรณ์
ไฟฟ้าทใีชง้านอยู่

• ชนิสว่นทปีลอดภยัสมบรูณส์ามารถใชง้านไดใ้นขณะ
ทอียูใ่นบรรยากาศทตีดิไฟไดเ้พยีงชนดิเดยีวเทา่นัน

• อปุกรณท์ดสอบจะตอ้งไดรั้บการประเมนิอยา่งถกู
ตอ้ง

• เปลยีนอปุกรณด์ว้ยชนิสว่นทไีดรั้บการระบจุากผู ้
ผลติเทา่นัน ชนิสว่นทไีมไ่ดร้ะบโุดยผูผ้ลติอาจ
สง่ผลใหเ้กดิประกายไฟจากการรัวไหลของสาร
ทําความเย็นในบรรยากาศได ้

5. การเดนิสายไฟ
• ตรวจสอบวา่การเดนิสายไฟจะไมเ่กดิการฉีกขาด 
กดักรอ่น ไดรั้บแรงดนัเกนิ การสนัไหว สมัผัสกบั
ขอบแหลมคม หรอืผลกระทบทางสภาพแวดลอ้มที
ไมพ่งึประสงคอ์นื ๆ

• การตรวจสอบยงัตอ้งดถูงึผลกระทบจากการสนัไหว
จากแหลง่กําเนดิตา่งๆ เชน่ คอมเพรสเซอรห์รอื
พัดลมเป็นเวลานานหรอืตอ่เนอืง

6. การตรวจสอบสารทาํความเย็นทตีดิไฟได้
• หา้มใชแ้หลง่กําเนดิไฟไมว่า่ในสถานการณใ์ดขณะ
ทหีา หรอืตรวจสอบการรัวไหลของสารทําความเย็น

• ไมค่วรใช ้หวัเปลวตรวจรัว (หรอือปุกรณต์รวจสอบ
อนื ๆ ทใีชเ้ปลวไฟ)

7. วธิกีารตรวจจบัการรวัไหลตอ่ไปนถีอืเป็นที
ยอมรบัไดส้าํหรบัระบบทาํความเย็นทกุชนดิ

• ไมค่วรตรวจพบการรัวเมอืใชอ้ปุกรณต์รวจสอบการ
รัวไหลทมีคีวามไวในการตรวจสอบการรัวของสาร
ทําความเย็นอยูท่ ี5 กรัมตอ่ปีหรอืมากกวา่นันภายใต ้
แรงดนัอยา่งตํา 0.25 เทา่ของแรงดนัสงูสดุททีนได ้
(>1.04MPa สงูสดุ 4.15MPa) เชน่ อปุกรณต์รวจ
สอบการรัวไหลของสารหลากหลายประเภท

• ใชอ้ปุกรณต์รวจสอบการรัวไหลไฟฟ้าเพอืตรวจหา
สารทําความเย็นทตีดิไฟได ้แตค่วามไวอาจไมเ่พยีง
พอ หรอือาจตอ้งปรับเทยีบอกีครัง
(จะตอ้งปรับเทยีบอปุกรณก์ารตรวจสอบในพนืททีี
ปราศจากสารทําความเย็น)

• รับรองวา่อปุกรณต์รวจสอบไมม่แีนวโนม้เป็นแหลง่
กําเนดิไฟ และเหมาะสมกบัสารทําความเย็นทใีช ้

• ตอ้งตงัอปุกรณต์รวจสอบการรัวไหลทเีปอรเ์ซน็ต์
ของ LFL ของสารทําความเย็น และจะตอ้งปรับตงั
เทยีบกบัสารทําความเย็นทใีชแ้ละยนืยนัเปอรเ์ซน็ต์
ของแกส๊ทเีหมาะสม (สงูสดุ 25%)

• สารตรวจสอบการรัวไหลเหมาะสมทจีะใชก้บัสาร
ทําความเย็นสว่นใหญ ่เชน่ สารทําปฏกิริยิาใหเ้กดิ
ฟองและสารทําปฏกิริยิาเรอืงแสง ควรหลกีเลยีง
การใชส้ารชะลา้งทมีคีลอรนี เนอืงจากคลอรนีอาจ
มปีฏกิริยิากบัสารทําความเย็นและอาจกดักรอ่นทอ่
ทองแดงได ้

• หากสงสยัวา่มกีารรัวไหล ตอ้งนําเปลวไฟออกหรอื
ดบัไฟทงัหมด

• หากจําเป็นตอ้งบดักรจีดุทสีารทําความเย็นรัวไหล
ตอ้งดดูเกบ็สารทําความเย็นทงัหมดจากระบบหรอื
แยก (โดยการปิดวาลว์) ในสว่นของระบบทไีกล
จากจดุรัวไหล จะตอ้งถา่ยไนโตรเจนทปีราศจาก
ออกซเิจน (OFN) ผา่นระบบทงักอ่นและระหวา่ง
กระบวนการบดักร ีตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดเพอื
ความปลอดภยัใน #8 เพอืนําสารทําความเย็นออก
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ขอ้กําหนดเพอืความปลอดภยั
8. การถอดและการไลอ่ากาศ
• เมอืเรมิซอ่มแผงวงจรของสารทําความเย็น หรอืเพอื
วตัถปุระสงคอ์นืใด จะตอ้งทําตามขนัตอนตามปกติ
อยา่งไรกต็าม จําเป็นตอ้งปฏบิตัติามหลกัการปฏบิตั ิ
ทดีเีนอืงจากมกีารพจิารณาสภาพทอีาจตดิไฟได ้
ควรปฏบิตัติามขนัตอนการทํางานตอ่ไปนเีพอื:
นําสารทําความเย็นออก -> ลา้งวงจรดว้ยแกซ๊เฉือย 
-> ไลอ่ากาศ -> ลา้งดว้ยแกซ๊เฉือย -> เปิดวงจร
ดว้ยการตดัหรอืบดักรี

• จะตอ้งดดูเกบ็สารทําความเย็นในถงับรรจสํุาหรับการ
ดดูเกบ็ทถีกูตอ้ง

• จะตอ้งถา่ยแกซ๊ในระบบดว้ย OFN เพอืแสดงให ้
เห็นวา่อปุกรณป์ลอดภยั

• อาจตอ้งทําซาํขนัตอนนหีลายครัง
• ไมค่วรใชอ้ากาศหรอืออกซเิจนทบีบีอดัสําหรับงานนี
• การถา่ยลา้งระบบจะตอ้งทําโดยเรมิจากการเตมิ 

OFN ในระบบสญุญากาศและเตมิตอ่ไปจนกวา่จะถงึ
แรงดนัใชง้าน จากนันจงึระบายสูบ่รรยากาศ ซงึจะ
กลายเป็นสญุญากาศในทสีดุ

• จะตอ้งทําขนัตอนนซีาํจนกวา่จะไมม่สีารทําความ
เย็นอยูใ่นระบบ

• เมอืเตมิ OFN ครังสดุทา้ยแลว้ ระบบจะระบายลดลง
จะเป็นความดนับรรยากาศเพอืใหส้ามารถทํางานได ้

• กระบวนการนมีคีวามสําคญัอยา่งยงิ หากมกีาร
บดักรทีอ่

• ใหแ้น่ใจวา่ทอ่ลมของเครอืงสบูสญุญากาศไมไ่ด ้
อยูใ่กลแ้หลง่ใดทสีามารถกําเนดิไฟไดแ้ละตอ้ง
สามารถระบายอากาศได ้

OFN = ออกซเิจนทไีมม่ไีนโตรเจนเจอืปน ประเภท
หนงึของแกส๊เฉือย

9. ขนัตอนการเตมิ
• นอกเหนอืจากขนัตอนการเตมินํายาโดยทวัไปแลว้ 
ควรดําเนนิการตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี

 - ใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารปนเปือนของสารใหค้วามเย็น
ตา่งชนดิกนัเมอืใชอ้ปุกรณเ์ตมินํายา
 - ทอ่หรอืสายควรสนัทสีดุเพอืลดปรมิาณสาร
ทําความเย็นทตีกคา้งในสาย
 - ถงับรรจตุอ้งอยูใ่นตําแหน่งทเีหมาะสมตามทคํีา
แนะนําระบไุว ้
 - ใหแ้น่ใจวา่ตอ่สายดนิระบบการทําความเย็นไว ้
กอ่นการเตมิสารทําความเย็นในระบบ
 - ทําเครอืงหมายบนระบบเมอืเสร็จสนิการเตมิแลว้ 
(หากไมไ่ดทํ้าไว)้
 - ระมดัระวงัไมใ่หเ้ตมิระบบการทําความเย็นจนลน้

• กอ่นการเตมินํายาควรทดสอบแรงดนัดว้ย OFN 
(ดทู ีขอ้7)

• ควรทดสอบการรัวไหลของระบบเมอืเสร็จสนิการ
เตมินํายา แตก่อ่นทําการทดสอบใชง้าน

• ควรทําตามการทดสอบการรัวไหลตอ่ไปนกีอ่นออก
จากหนา้งาน

• อาจเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติและทําใหเ้กดิ
อนัตรายขณะทเีตมิและถา่ยสารทําความเย็น
เพอืหลกีเลยีงเพลงิไหมห้รอืการระเบดิ ใหค้าย
ประจไุฟฟ้าสถติระหวา่งการถา่ยโอนโดยการตอ่
สายดนิและยดึภาชนะและอปุกรณก์อ่นการเตมิ/
ถา่ยนํายา

10. การเลกิใชง้าน
• กอ่นดําเนนิการตามขนัตอนน ีชา่งเทคนคิจะตอ้งคุน้
เคยกบัอปุกรณแ์ละรายละเอยีดของอปุกรณท์งัหมด

• หลกัปฏบิตัทิดีทีแีนะนําคอืใหเ้กบ็สารทําความเย็น
ทงัหมดอยา่งปลอดภยั

• กอ่นทจีะดําเนนิการทํางาน จะตอ้งวเิคราะหต์วัอยา่ง
นํามนัและสารทําความเย็น กอ่นนําสารทําความเย็น
มาใชซ้าํอกีครัง

• จะตอ้งมพีลงังานไฟฟ้ากอ่นทจีะเรมิงาน
a) ตอ้งคุน้เคยกบัอปุกรณแ์ละการทํางาน
b) แยกระบบดว้ยไฟฟ้า
c) ตอ้งใหแ้น่ใจกอ่นพยายามดําเนนิการตามขนั

ตอนวา่:
• มเีครอืงมอืจัดการดา้นกลไกหากจําเป็น เพอื
จัดการกบัถงับรรจสุารทําความเย็น

• มอีปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลและใชง้านอยา่ง
เหมาะสม

• ผูช้าํนาญการจะกํากบัดแูลขนัตอนการดดูเกบ็อยู่
ตลอดเวลา

• อปุกรณด์ดูเกบ็และถงับรรจสุอดคลอ้งกบั
มาตรฐานทเีหมาะสม

d) สบูถา่ยระบบสารทําความเย็น หากสามารถทําได ้

ACXF55-26950_YZ1219-0.indb   10ACXF55-26950_YZ1219-0.indb   10 9/11/2019   4:33:02 PM9/11/2019   4:33:02 PM



11

ภา
ษ

าไ
ทย

ขอ้
กํา

หน
ดเ

พอื
คว

าม
ปล

อด
ภยั

e) หากระบบสญุญากาศไมส่ามารถใชไ้ด ้ใหต้อ่ทอ่
รว่มเพอืใหส้ามารถนําสารทําความเย็นจากสว่น
ตา่ง ๆ ของระบบได ้

f)  ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ถงับรรจไุดร้ะดบักอ่นการดดูเกบ็
สารทําความเย็น

g) เรมิการทํางานของเครอืงดดูเกบ็สารทําความเย็น
และปฏบิตัติามคําแนะนํา

h) หา้มเตมิถงับรรจจุนลน้ (เตมินํายาไมเ่กนิปรมิาตร 
80 %)

i)  หา้มใหแ้รงดนัใชง้านของถงับรรจเุกนิจดุสงูสดุ 
แมจ้ะเป็นการชวัคราวกต็าม

j)  เมอืเตมิถงับรรจอุยา่งถกูตอ้งและเรยีบรอ้ยแลว้ 
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดนํ้าถงับรรจแุละอปุกรณอ์อก
จากหนา้งานทนัทแีละปิดวาลว์แยกทงัหมดบน
อปุกรณ์

k) ไมค่วรเตมิสารทําความเย็นทดีดูเกบ็มาในระบบ
การทําความเย็นอนืจนกวา่จะไดรั้บการทําความ
สะอาดและตรวจสอบแลว้ 

• อาจเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติและทําใหเ้กดิ
อนัตรายขณะทเีตมิหรอืถา่ยสารทําความเย็น
เพอืหลกีเลยีงเพลงิไหมห้รอืการระเบดิ ใหค้าย
ประจไุฟฟ้าสถติระหวา่งการถา่ยโอนโดยการตอ่
สายดนิและยดึภาชนะและอปุกรณก์อ่นการเตมิ/
ถา่ยนํายา

11. การทาํเครอืงหมาย
• จะตอ้งทําเครอืงหมายบนอปุกรณเ์พอืระบวุา่เลกิใช ้
งานอปุกรณนั์นและปราศจากสารทําความเย็นแลว้

• เครอืงหมายจะตอ้งลงวนัทแีลว้ลงชอืกํากบั
• ใหแ้น่ใจวา่มเีครอืงหมายบนอปุกรณท์รีะบวุา่อปุกรณ์
นันมสีารทําความเย็นทตีดิไฟได ้

12. การดดูเก็บ
• เมอืนําสารทําความเย็นออกจากระบบ ไมว่า่จะ
เพอืการซอ่มบํารงุหรอืเลกิใชง้าน หลกัปฏบิตัทิดีี
ทแีนะนําคอืใหเ้กบ็สารทําความเย็นทงัหมดอยา่ง
ปลอดภยั

• เมอืทําการโอนยา้ยสารทําความเย็นสูถ่งับรรจ ุให ้
แน่ใจวา่ใชถ้งับรรจสํุาหรับการดดูเกบ็สารทําความ
เย็นทเีหมาะสมเทา่นัน

• ใหแ้น่ใจวา่มหีมายเลขทถีกูตอ้งของถงับรรจสํุาหรับ
เกบ็นํายาทงัระบบ

• ถงับรรจทุงัหมดทใีชต้อ้งออกแบบมาเพอืดดูเกบ็สาร
ทําความเย็นและทําเครอืงหมายสําหรับสารทําความ
เย็นนัน (นันคอื ถงับรรจพุเิศษสําหรับดดูเกบ็สาร
ทําความเย็น)

• ถงับรรจจุะตอ้งมวีาลว์คลายแรงดนัทสีมบรูณแ์ละ
สมัพันธก์บัวาลว์ปิดในสภาพทพีรอ้มทํางานไดด้ี

• จะตอ้งไลอ่ากาศถงับรรจแุละหากเป็นไปได ้แชเ่ย็น
กอ่นการดดูเกบ็

• อปุกรณด์ดูเกบ็จะตอ้งอยูใ่นสภาพทพีรอ้มทํางานได ้
ด ีพรอ้มมชีดุคําแนะนําอยูใ่กลม้อื และจะตอ้งเหมาะ
สมกบัการดดูเกบ็สารทําความเย็นทตีดิไฟได ้

• นอกจากน ีจะตอ้งมชีดุการวดัตงัระดบัในสภาพที
พรอ้มทํางานไดด้ี

• สายจะตอ้งมกีารเชอืมตอ่ทแีน่นหนาไมรั่วไหล และ
อยูใ่นสภาพทดีี

• กอ่นการใชเ้ครอืงดดูเกบ็สารทําความเย็น ตรวจ
ใหแ้น่ใจวา่อปุกรณอ์ยูใ่นสภาพทน่ีาพอใจ มกีาร
ซอ่มบํารงุอยา่งเหมาะสมและสว่นประกอบไฟฟ้า
ทเีกยีวขอ้งไดรั้บการผนกึเพอืป้องกนัการตดิไฟใน
กรณีทสีารทําความเย็นรัวไหล
หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาผูผ้ลติ

• ควรสง่คนืสารทําความเย็นทดีดูเกบ็มาแกผู่จํ้าหน่าย
ในถงับรรจกุารดดูเกบ็ทถีกูตอ้ง และจัดเตรยีม
เอกสารการลําเลยีงของเสยี 

 (Waste Transfer Note)
• หา้มผสมสารทําความเย็นในอปุกรณด์ดูเกบ็ โดย
เฉพาะในถงับรรจุ

• หากตอ้งการถอดคอมเพรสเซอรห์รอืนํานํามนั
คอมเพรสเซอรอ์อก ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดทํ้าการไล่
อากาศจนถงึระดบัทสีามารถรับไดเ้พอืไมใ่หเ้หลอื
สารทําความเย็นทตีดิไฟไดอ้ยูภ่ายในสารหลอ่ลนื

• จะตอ้งดําเนนิกระบวนการไลอ่ากาศกอ่นการคนื
คอมเพรสเซอรส์ูผู่จํ้าหน่าย

• ใชเ้ฉพาะเครอืงทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้ากบัตวัเครอืง
คอมเพรสเซอรเ์พอืเรง่กระบวนการนเีทา่นัน

• เมอืระบายนํามนัออกจากระบบแลว้ จะตอ้งลําเลยีง
ออกไปอยา่งปลอดภยั
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วธิใีชง้าน

• เครอืงควบคมุจะตงัอณุหภมูติามอณุหภมูขิองหอ้งเพอืเรง่
ระบบทําความเย็นของหอ้ง

• หลงัจากเวลาผา่นไปสงูสดุ 4 ชวัโมง อณุหภมูทิถีกูตงัไวจ้ะ
เป็นไปตามการตงัคา่อณุหภมูลิา่สดุ

• ความเร็วลมกําหนดตายตวัไวท้ ีAUTO, จะไม ่สามารถ
เลอืกความเร็วลมได ้

• ในระหวา่งทเีครอืงปิดอยู ่การกด  จะเปิดเครอืงเขา้สู่
โหมด i AUTO

• โหมด i AUTO สามารถยกเลกิไดโ้ดยการกดปุ่ มดงักลา่ว
อกีครัง

ไมใ่ชใ้นระบบ
การทํางาน
แบบปกติ

กดเพอืปรับการตงัคา่
ของรโีมทคอนโทรล
ใหก้ลบัสูก่ารตงัคา่
แรกเรมิ

ไฟแสดงสถานะ

การปรบัทศิทางลม

ความแรงลม

FAN SPEED

• สําหรับป่มุ AUTO ความเร็วพัดลมทตีวัเครอืง
ภายในจะถกูปรับตามระบบการทํางานโดยอตัโนมตัิ

• หากเลอืกโหมด i AUTO ไว ้ความเร็วพัดลมจะกําหนด
ตายตวัไวท้ ีAUTO หากตอ้งการปรับความเร็วพัดลม 
ใหย้กเลกิโหมด i AUTO

AIR SWING

POWER

TIMER

i AUTO

QUIET

ใ่ ใ้ ื ป ั

AIR CONDITIONER

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

OFF/ON

TEMP

OFF/ON

MODE

SLEEP

QUIET

AIR SWING

FAN SPEED

ทศิทางดา้นบน

• การทํางานนจีะชว่ยลดเสยีงรบกวนจากการระบายลม

วธิกีารทาํงานทเีงยีบสนทิ
QUIET

การเขา้ถงึการตงัคา่อณุหภมูอิยา่งรวดเร็ว
อณุหภมูทิตีงัคา่ไว
i AUTO

-1°C / 
-2°F

สงูสดุ = 4 ชวัโมง

ทศิทางดา้นบน: 
• หา้มปรับบานปรับทศิทางลมดว้ยมอื
ทศิทางดา้นขา้ง:
• ทศิดา้นขา้งสามารถปรับตงัไดด้ว้ย
ตนเองดงัรปู

ทศิทาง
ดา้นขา้ง
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ใีช

ง้า
น

สําหรับรายละเอยีดเพมิเตมิโปรดด ู“ขอ้มลูเพมิเตมิ”

หมายเหตุ

SLEEP   , QUIET  
• สามารถเลอืกไดใ้นเวลาเดยีวกนั
• สามารถเปิดใชง้านไดใ้นทกุโหมด
• สามารถยกเลกิไดโ้ดยกดปุ่ มทเีกยีวขอ้งอกีครัง

• ไมส่ามารถเลอืกใชง้านไดใ้นเวลาเดยีวกนั

• การทํางานนชีว่ยใหเ้กดิความสบายขณะนอนหลบั โดยจะปรับอณุหภมูขิองรปูแบบการนอนหลบัโดย
อตัโนมตัใินชว่งระยะเวลาการทํางานนี

• ไฟบอกสถานะของตวัคอยลเ์ย็นจะลดความสวา่งลงเมอืการทํางานนเีรมิขนึ วธินีอีาจใชไ้มไ่ดเ้มอืมกีาร
ลดความสวา่งของไฟบอกสถานะดว้ยตนเอง

• การทํางานนจีะทํางานรว่มกบัเครอืงตงัเวลาในการทํางาน (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรอื 9 ชวัโมง)
• การสงัการนสีามารถกําหนดไดพ้รอ้มกบัตวัตงัเวลา การสงัการพักเครอืงมลํีาดบัความสําคญัสงูกวา่การ
ตงัเวลาปิด

• การดําเนนิการนสีามารถยกเลกิไดโ้ดยการกดปุ่ มสงัการเมอืตวัตงัเวลานับไปจนถงึ 0.0 ชวัโมง

เพมิความสบายสงูสดุขณะนอนหลบั

SLEEP

การตงัเวลา

ON

OFF

SET

TIMER

CANCELCANCEL

1 2 3

1 เลอืกระบบ
ตงัเวลา ON หรอื OFF

ตวัอยา่ง: 
ปิดทเีวลา 22:00
OFF

2 ตงัเวลา

3 ยืนยัน SET

• หากตอ้งการยกเลกิระบบตงัเวลาเปิดเครอืงหรอื 
ปิดเครอืงใหก้ดปุ่ ม ON  หรอื OFF  จากนันกดปุ่ ม 
CANCEL

• ถา้หากการตงัเวลาถกูยกเลกิดว้ยตวัเอง คณุ
สามารถเรยีกคนืการตงัคา่กอ่นหนา้นไีดโ้ดยกด 
SET

• หากไฟดบั คณุสามารถเรยีกคนืการตงัเวลาได ้
อกีครัง โดยกด SET

• การทํางานของตวัตงัเวลาจะขนึอยูก่บันาฬกิาที
ปรับตงัไวใ้นรโีมทคอนโทรล และจะทํางานซาํๆ 
ทกุวนัเมอืปรับตงัไว ้สําหรับการปรับตงันาฬกิา 
โปรดดคููม่อืการใชง้านอยา่งยอ่

เปิดหรอืปิดตวัเครอืง ณ เวลาทตีงัไว ้
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ขอ้มลูเพมิเตมิ...
โหมดการทาํงาน

i AUTO : การทําความเย็นแบบเร็ว เหมาะสําหรับเวลาทคีณุกลบัมาถงึบา้นในวนัทอีากาศรอ้นอบอา้ว
COOL : ใหค้วามเย็นสบายทมีปีระสทิธภิาพตรงกบัความตอ้งการของคณุ
DRY : พัดลมของเครอืงจะทํางานทโีหมดความเร็วตําเพอืปรับระดบัความเย็นอยา่งนุ่มนวล

การตงัอณุหภมูปิระหยดัพลงังาน
การสงัการเครอืงภายในชว่งอณุหภมูทิแีนะนําอาจชว่ยประหยดัพลงังานได ้
COOL : 26 °C ~ 28 °C / 79 °F ~ 82 °F. 

ทศิทางลม
ในโหมด i AUTO/COOL/DRY:
หากตงัเป็น AUTO บานสวงิจะหนัขนึลงโดยอตัโนมตัิ
หากตงัแบบกําหนดเอง บานสวงิแนวนอนจะอยูก่บัท ีณ ตําแหน่งทกํีาหนดไว ้

การควบคมุการเรมิตน้การทาํงานใหม่
ถา้มไีฟเขา้เครอืงหลงัจากเหตกุารณไ์ฟดบั การทํางานจะเรมิตน้ใหมโ่ดยอตัโนมตัหิลงัจากระยะเวลาหนงึ 
โดยเป็นโหมดการทํางานและทศิทางลมกอ่นหนา้นี
• การควบคมุนจีะใชไ้มไ่ดเ้มอืมกีารตงัเวลา

สภาวะการทาํงาน
ใชเ้ครอืงปรับอากาศในชว่งอณุหภมูทิรีะบใุนตาราง

อณุหภมู ิ°C (°F)
ภายใน ภายนอก

DBT WBT DBT WBT

COOL
สงูสดุ 32 (89.6) 23 (73.4) 43 (109.4) 26 (78.8)
ตําสดุ 16 (60.8) 11 (51.8) 16 (60.8) 11 (51.8)

DBT : อณุหภมูกิระเปาะแหง้, WBT : อณุหภมูกิระเปาะเปียก
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แผน่กรองอากาศ

ครบีอลมูเินยีม
หนา้กากเครอืง

ตวัเครอืงภายใน
เชด็ตวัเครอืงเบา ๆ ดว้ยผา้แหง้นุ่ม ๆ
คอยลแ์ละพัดลมควรมกีารทําความสะอาด
เป็นระยะ ๆ โดยตวัแทนจําหน่ายทไีดรั้บ
อนุญาต

ชุดแฟนคอยล์
ทําความสะอาดเศษวสัดรุอบๆ เครอืง
กําจัดสงิอดุตนัจากทอ่ระบาย

หนา้กากเครอืง
ทําความสะอาดและเชด็ใหแ้หง้
ถอด แผงดา้นหนา้

1   ปลดตะขอทปีลายทงั
สองขา้ง

2    ดงึออกและยกขนึ

ปิดใหส้นทิ

1   เสยีบ
เขา้ไปทงั 
2 ดา้น

2   ดนัเขา้

3  ปิดลง
4   กดทปีลายทงัสองขา้ง และตรงกลางของแผง

ครอบดา้นหนา้

ขอ้
มลู

เพ
มิเ

ตมิ
...

 / 
คํา

แน
ะนํ

าใ
นก

าร
ลา้

งทํ
าค

วา
มส

ะอ
าด

คําแนะนําในการลา้งทําความสะอาด
เพอืใหม้นัใจวา่เครอืงปรบัอากาศจะทาํงานไดอ้ยา่ง
เต็มประสทิธภิาพใหท้าํความสะอาด เครอืงปรบั
อากาศอยา่งสมาํเสมอ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจาํหนา่ย
อยา่งเป็นทางการ
• ทําการปิดเครอืงและถอดปลกัทกุครังกอ่นทําความ
สะอาด

• อยา่จับครบีอลมูเินยีม สว่นทแีหลมคมอาจทําใหบ้าด
เจ็บได ้

• อยา่ใช ้เบนซนิ ทนิเนอร ์หรอืผงขดั
• ใชส้บู ่(  pH 7) หรอืสารทําความสะอาดเครอืงครัวทมีี
ฤทธเิป็นกลางเทา่นัน

• หา้มใชนํ้ารอ้นทมีอีณุหภมูสิงูกวา่ 40 °C / 104 °F

แผน่กรองอากาศ
ทกุ 2 สปัดาห์

• ลา้งแผน่กรองอากาศเบาๆ ดว้ยนําเพอื
หลกีเลยีงความเสยีหาย
ทจีะเกดิกบัพนืผวิตวักรอง

• ผงึแผน่กรองอากาศในทรีม่จนแหง้และใหห้า่งจากไฟ
หรอืจากการโดนแสงแดดโดยตรง

• เปลยีนแผน่กรองทชีาํรดุใหม่
ถอดกรองอากาศ ประกอบกรองอากาศ

เสยีบเขา้ไปดา้นในตวัเครอืง

แผน่กรองเชอืแบคทเีรยี

แผน่กรองเชอืแบคทเีรยี

• ทําความสะอาดไสก้รองเมอืจําเป็น
• ใชนํ้าลา้งทําความสะอาดไสก้รองเบาๆ เพอื
ป้องกนัไสก้รองเสยีหาย

• ผงึแผน่กรองอากาศในทรีม่จนแหง้และใหห้า่งจาก
ไฟหรอืจากการโดนแสงแดดโดยตรง

• เปลยีนแผน่ฟอกอากาศทกุๆ 10 ปี หรอื เปลยีนเมอื
แผน่ฟอกอากาศเกดิชาํรดุ
หมายเลขชนิสว่น: CZ-SA22P

ตวัเครอืงภายใน
แผน่กรองเชอืแบคทเีรยี
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การแกไ้ขปัญหา
อาการตา่งๆ ดงัตอ่ไปน ีไมไ่ดบ้ง่บอกถงึการทํางานบกพรอ่ง

อาการ สาเหตุ
ไฟแสดง POWER กะพรบิกอ่นทเีครอืงจะ
เปิดทํางาน

• นเีป็นขนัตอนในการทํางานเมอืระบบตงัเวลาถกูตอ้ง
• เมอืมกีารตงัคา่เวลาเปิด ตวัเครอืงจะเรมิทํางานเร็ว
กอ่นเวลาจรงิทกํีาหนดไว ้(ภายใน 15 นาท)ี เพอืปรับ
อณุหภมูติามทตีอ้งการไดท้นัเวลา

ไฟแสดง TIMER สวา่งตลอดเวลา • ระบบตงัเวลาทตีงัคา่ไวจ้ะทํางานซาํกนัทกุวนัเมอืตงั
คา่เวลาแลว้ครังหนงึ

มกีารหน่วงเวลาการทํางานหลงัจากเปิดเครอืง
ซาํอกีครังทนัที

• การหน่วงเวลาเกดิขนึเพอืป้องกนัคอมเพรสเซอรข์องตวั
เครอืงเสยีหาย

พัดลมทตีวัเครอืงภายในจะหยดุการทํางาน
ชวัคราวระหวา่งการตงัคา่ความเร็วพัดลมอตัโนมตัิ

• สงินจีะชว่ยกําจัดกลนิโดยรอบ

หอ้งมกีลนิเหม็นผดิปกติ • อาจเกดิจากกลนิอบัชนืทมีาจาก ผนัง พรม เฟอรน์เิจอร ์
หรอื เสอืผา้

มเีสยีงแตกหกัขณะเครอืงทํางานบางครัง • เกดิการหดหรอืขยายตวัของตวัเครอืงเมอือณุหภมูมิกีาร
เปลยีนแปลง

ไดย้นิเสยีงนําไหลขณะทเีครอืงทํางาน • นํายาทําความเย็นไหลเวยีนอยูภ่ายในเครอืง
มไีอนําออกมาจากตวัเครอืงภายใน • เกดิการควบแน่นเนอืงจากกระบวนการทําความเย็น
มนํีา/ไอนําออกจากตวัเครอืงภายนอกอาคาร • เกดิการกลนัตวัหรอืการกลายเป็นไอภายในทอ่
ชนิสว่นพลาสตกิบางชนิมสีเีปลยีนไป • วสัดบุางประเภททใีชใ้นชนิสว่นพลาสตกิอาจมสีเีปลยีนไป 

และอาจเกดิเร็วขนึเมอืสมัผัสถกูความรอ้น แสงอาทติย ์แสง
อลัตรา้ไวโอเล็ต หรอืปัจจัยทางสภาพแวดลอ้ม

ตรวจสอบสงิตอ่ไปนกีอ่นโทรแจง้ศนูยบ์รกิาร
อาการ ตรวจสอบ

เครอืงปรับอากาศไมส่ามารถทํางานในโหมด 
COOL ไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ

• ตงัอณุหภมูใิหถ้กูตอ้ง
• ปิดประตแูละหนา้ตา่ง
• ทําความสะอาดและเปลยีนไสก้รอง
• ขจัดสงิกดีขวางททีางลมเขา้และทางลมออก

มเีสยีงดงัเกดิขนึขณะทเีครอืงทํางาน • ตรวจสอบดวูา่เครอืงถกูตดิตงัในระดบัระนาบหรอืไม่
• ปิดหนา้กากเครอืงใหเ้รยีบรอ้ย

รโีมทคอนโทรลไมทํ่างาน
(จอแสดงผลแสดงหรหีรอืสญัญาณการสง่ออ่นลง)

• บรรจแุบตเตอรใีหถ้กูตอ้ง
• เปลยีนแบตเตอรเีมอืใกลห้มดแลว้

เครอืงปรับอากาศไมทํ่างาน • ตรวจสอบเบรคเกอรว์า่ถกูสบัลงมาหรอืไม่
• ตรวจสอบวา่ระบบตงัเวลาถกูตงัไวห้รอืไม่

ตวัเครอืงไมไ่ดรั้บสญัญาณจาก
รโีมทคอนโทรล

• ตอ้งแน่ใจวา่ไมม่สีงิกดีขวางใดๆทตีวัรับ
• แสงไฟจากหลอดนอีอนบางชนดิอาจรบกวนตวัรับ
สญัญาณ
กรณุาปรกึษาจากตวัแทนจําหน่าย
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กรณีท…ี
■รโีมทคอนโทรลหายหรอืมกีารทาํงานผดิปกติ

AUTO
OFF/ON

1.ยกแผงดา้นหนา้ขนึ
2.กดปุ่ มหนงึครังเพอืใชง้านในโหมด i AUTO
3. กดทปีุ่ มคา้งไวจ้นกวา่จะไดย้นิเสยีงแหลม 1 ครัง แลว้จงึปลอ่ยเพอืบงัคบัใหทํ้างาน

ในโหมด COOL
4.กดปุ่ มดงักลา่วอกีครังเพอืปิด

■ไฟบอกสถานะสวา่งเกนิไป
• เพอืหรไีฟหรอืคนืคา่ความสวา่งของไฟบอกสถานะเครอืง กด  คา้งไวเ้ป็นเวลา 5 วนิาที

■ ทาํการตรวจสอบเป็นครงัคราวหลงัจากไมไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน
• ตรวจสอบแบตเตอรขีองรโีมทคอนโทรล
• ตรวจสอบวา่ไมม่สีงิกดีขวางรอบชอ่งอากาศเขา้และชอ่งอากาศออก
• ใชปุ้่ ม OFF/ON เพอืเลอืกการทํางานโหมด COOL หลงัจากการทํางาน 15 นาท ี
การมอีณุหภมูขิองชอ่งอากาศเขา้และชอ่งอากาศออกแตกตา่งกนันันเป็นเรอืงปกติ
COOL: ≥ 8 °C / 14.4 °F

■ จะไมใ่ชง้านเครอืงเป็นเวลานาน
• ปิดเครอืงและถอดปลกั
• ถอดแบตเตอรอีอกจากรโีมทคอนโทรล

หลกัเกณฑแ์สดงภาวะเครอืงไมส่ามารถ ใชง้านได้
ปิดแหลง่จา่ยไฟและถอดปลกัออก จากนันตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการ เมอืเกดิ
เหตกุารณด์งัตอ่ไปน:ี
• มเีสยีงดงัผดิปกตเิกดิขนึขณะทเีครอืงทํางาน
• มนํีา/วตัถแุปลกปลอมเขา้ในรโีมทคอนโทรล
• มนํีารัวออกมาจากตวัเครอืงภายใน
• สวติชเ์ครอืงตดัวงจรตดัไฟบอ่ยๆ
• สายไฟรอ้นผดิปกติ
• สวติชห์รอืปุ่ มไมส่ามารถใชง้านได ้
• เครอืงหยดุทํางานและไฟแสดง TIMER กะพรบิ (พบวา่สารทําความเย็นไมเ่พยีงพอ)

ACXF55-26950_YZ1219-0.indb   17ACXF55-26950_YZ1219-0.indb   17 9/11/2019   4:33:06 PM9/11/2019   4:33:06 PM



18

Provides fast cooling and maximum comfort.

Quick Guide
Inserting the batteries

3

OPEN 21

1   Pull out the back cover 
of remote control.

2   Insert AAA or R03 
batteries.

3   Close the cover.

A Clock setting

1   Press  and set the
  time  .

• Press  and hold 
for approximately 
5 seconds to show 
time in 12-hour 
(am/pm) or 24 hour 
indication. 

2   Confi rm SET  .

Use remote 
control within 8 m 
from the remote 
control receiver of 
the indoor unit.

8

AIR CONDITIONER

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

OFF/ON

TEMP

OFF/ON

MODE

SLEEP

QUIET

AIR SWING

FAN SPEED

AIR CONDITIONER

ON

OFF

TIMER

CANCEL

SLEEP

QUIET

AIR SWING

FAN SPEED

A

B
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B Basic operation
2   Press MODE  to select 

the desired mode.

DRYiAUTO COOL

1   Press OFF/ONOFF/ON  to start/
stop the operation.

POWER

• Please note that 
the  indication 
is on display to 
start the unit. 

3   Select the desired 
temperature.

Up

Down

TEMP

Selection range: 
16 °C ~ 30 °C / 
60 °F ~ 86 °F.
• Press and hold  for 
approximately 10 seconds 
to switch the temperature 
indication in °C or °F.

Thank you for purchasing 
Panasonic Air Conditioner.

The illustrations in this manual are for 
explanation purposes only and may differ 
from the actual unit. They are subject 
to change without notice for future 
improvement.

Accessories
• Remote control
• AAA or R03 batteries × 2
• Remote control holder
• Screws for remote control 
holder × 2
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 Safety precautions
To prevent personal injury, injury to others or property 
damage, please comply with the following: 
Incorrect operation due to failure to follow instructions 
below may cause harm or damage, the seriousness of 
which is classifi ed as below:
This appliances is not intended for accessibility by the 
general public.

WARNING This sign warns of death 
or serious injury.

CAUTION This sign warns of injury 
or damage to property.

The instructions to be followed are classifi ed by the 
following symbols:

This symbol denotes an action that 
is PROHIBITED.

These symbols denote actions 
COMPULSORY.

Indoor unit

Outdoor unit

Power supply

Remote control

Air inletAir inlet

Air inletAir inlet

Air outletAir outlet

Air outletAir outlet

WARNING

Indoor unit and outdoor unit
This appliance is not intended for use by 
persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children should be supervised to 
ensure that they do not play with the appliance.
Please consult an authorised dealer or specialist 
to clean the internal parts, repair, install, remove, 
disassemble and reinstall the unit. Improper 
installation and handling will cause leakage, 
electric shock or fi re.
Confi rm with authorised dealer or specialist on 
usage of any specifi ed refrigerant type. Using 
refrigerant type other than the specifi ed may 
cause product damage, burst and injury etc.
Do not use means to accelerate the defrosting 
process or to clean, other than those 
recommended by manufacturer.
Any unfi t method or using incompatible material 
may cause product damage, burst and serious 
injury.
Do not install the unit in a potentially explosive 
or fl ammable atmosphere.
Failure to do so could result in fi re.
Do not insert your fi ngers or other 
objects into the air conditioner indoor or 
outdoor unit, rotating parts may cause 
injury.

Do not touch the outdoor unit during lightning, it 
may cause electric shock.
Do not expose yourself directly to cold air for a 
long period to avoid excess cooling.

Do not sit or step on the unit, you may 
fall down accidentally.

Remote control
Do not allow infants and small children to play 
with the remote control to prevent them from 
accidentally swallowing the batteries.

Power supply
Do not use a modifi ed cord, 
joint cord, extension cord or 
unspecifi ed cord to prevent 
overheating and fi re.

  

To prevent overheating, fi re or electric shock:
• Do not share the same power outlet with other 

equipment.
• Do not operate with wet hands.
• Do not over bend the power supply cord.
• Do not operate or stop the unit by inserting or 

pulling out the power plug.
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If the supply cord is damaged, it must be 
replaced by the manufacturer, service agent 
or similarly qualifi ed persons in order to avoid 
a hazard.
It is strongly recommended to be installed 
with Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) 
or Residual Current Device (RCD) to prevent 
electric shock or fi re.
To prevent overheating, fi re or electric shock:
• Insert the power plug properly.
• Dust on the power plug should be periodically 

wiped with a dry cloth.
Stop using the product if any abnormality/
failure occurs and disconnect the power plug or 
turn off the power switch and breaker.
(Risk of smoke/fi re/electric shock)
Examples of abnormality/failure
• The ELCB trips frequently.
• Burning smell is observed.
• Abnormal noise or vibration of the unit is 

observed.
• Water leaks from the indoor unit.
• Power cord or plug becomes abnormally hot.
• Fan speed cannot be controlled.
• The unit stops running immediately even if it 

is switched on for operation.
• The fan does not stop even if the operation 

is stopped.
Contact your local dealer immediately for 
maintenance/repair.

This equipment must be earthed to prevent 
electrical shock or fi re.

Prevent electric shock by switching off the 
power supply and unplug:
 - Before cleaning or servicing,
 - When extended non-use, or
 - During abnormally strong lightning activity.

CAUTION

Indoor unit and outdoor unit
Do not wash the indoor unit with water, 
benzine, thinner or scouring powder to avoid 
damage or corrosion at the unit.
Do not use for preservation of precise equipment, 
food, animals, plants, artwork or other objects. 
This may cause quality deterioration, etc.
Do not use any combustible equipment in front 
of the airfl ow outlet to avoid fi re propagation.
Do not expose plants or pet directly to airfl ow to 
avoid injury, etc.

Do not touch the sharp aluminium fi n, 
sharp parts may cause injury.

Do not switch ON the indoor unit when waxing 
the fl oor. After waxing, aerate the room properly 
before operating the unit.
Do not install the unit in oily and smoky areas 
to prevent damage to the unit.
Do not dismantle the unit for cleaning purpose 
to avoid injury.
Do not step onto an unstable bench when 
cleaning the unit to avoid injury.
Do not place a vase or water container on the 
unit. Water may enter the unit and degrade the 
insulation. This may cause an electric shock.
Do not open window or door for long time during 
operation, it may lead to ineffi cient power usage 
and uncomfortable temperature changes.
Prevent water leakage by ensuring drainage pipe is:
 - Connected properly,
 - Kept clear of gutters and containers, or
 - Not immersed in water

After a long period of use or use with any 
combustible equipment, aerate the room regularly.
After a long period of use, make sure the 
installation rack does not deteriorate to prevent 
the unit from falling down.

Remote control

Do not use rechargeable (Ni-Cd) batteries. It 
may damage the remote control.

To prevent malfunction or damage of the 
remote control:
• Remove the batteries if the unit is not going to 

be used for a long period of time.
• New batteries of the same type must be 

inserted following the polarity stated.

Power supply

Do not disconnect the plug by pulling the cord 
to prevent electric shock.
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WARNING

This appliance is fi lled with R32 
(mild fl ammable refrigerant). 
If the refrigerant is leaked and exposed to 
an external ignition source, there is a risk 
of fi re.

Indoor unit and outdoor unit
The appliance shall be installed, and/or 
operated in a room with fl oor area larger 
than Amin (m²) and keep away from ignition 
sources, such as heat/sparks/open fl ame or 
hazardous areas such as gas appliances, gas 
cooking, reticulated gas supply systems or 
electric cooking appliances, etc.(Refer to Table 
A of Installation instructions table for Amin (m²))
Be aware that refrigerant may not contain an 
odour, highly recommended to ensure suitable 
fl ammable refrigerant gas detectors are 
present, operating and able to warn of a leak.
Keep any required ventilation openings clear of 
obstruction.
Do not pierce or burn as the appliance is 
pressurized. Do not expose the appliance to 
heat, fl ame, sparks, or other sources of ignition. 
Else it may explode and cause injury or death.

Precaution for using R32 refrigerant
The basic installation work procedures are the same as 
conventional refrigerant (R410A, R22) models.

Since the working pressure is higher than that 
of refrigerant R22 models, some of the piping 
and installation and service tools are special. 
Especially, when replacing a refrigerant R22 
model with a new refrigerant R32 model, 
always replace the conventional piping and 
fl are nuts with the R32 and R410A piping and 
fl are nuts on the outdoor unit side. 
For R32 and R410A, the same fl are nut on the 
outdoor unit side and pipe can be used.
The mixing of different refrigerants within 
a system is prohibited. Models that use 
refrigerant R32 and R410A have a different 
charging port thread diameter to prevent 
erroneous charging with refrigerant R22 and 
for safety. 
Therefore, check beforehand. [The charging port 
thread diameter for R32 and R410A is 1/2 inch.]

 

Must always ensure that foreign matter (oil, 
water, etc.) does not enter the piping. Also, 
when storing the piping, securely seal the 
opening by pinching, taping, etc. (Handling of 
R32 is similar to R410A.)
• Operation, maintenance, repairing and 

refrigerant recovery should be carried 
out by trained and certifi ed personnel in 
the use of fl ammable refrigerants and as 
recommended by the manufacturer. Any 
personnel conducting an operation, servicing 
or maintenance on a system or associated 
parts of the equipment should be trained and 
certifi ed.

• Any part of refrigerating circuit (evaporators, 
air coolers, AHU, condensers or liquid 
receivers) or piping should not be located in 
the proximity of heat sources, open fl ames, 
operating gas appliance or an operating 
electric heater.

• The user/owner or their authorised 
representative shall regularly check the 
alarms, mechanical ventilation and detectors, 
at least once a year, where as required by 
national regulations, to ensure their correct 
functioning.

• A logbook shall be maintained. The results 
of these checks shall be recorded in the 
logbook.

• In case of ventilations in occupied spaces 
shall be checked to confi rm no obstruction.

• Before a new refrigerating system is put 
into service, the person responsible for 
placing the system in operation should 
ensure that trained and certifi ed operating 
personnel are instructed on the basis of the 
instruction manual about the construction, 
supervision, operation and maintenance of 
the refrigerating system, as well as the safety 
measures to be observed, and the properties 
and handling of the refrigerant used.

• The general requirement of trained and 
certifi ed personnel are indicated as below:
a) Knowledge of legislation, regulations 

and standards relating to fl ammable 
refrigerants; and,

b) Detailed knowledge of and skills in 
handling fl ammable refrigerants, personal 
protective equipment, refrigerant leakage 
prevention, handling of cylinders, charging, 
leak detection, recovery and disposal; and,

c) Able to understand and to apply in practice 
the requirements in the national legislation, 
regulations and Standards; and,

d) Continuously undergo regular and further 
training to maintain this expertise.

e) Air-conditioner piping in the occupied 
space shall be installed in such a way 
to protect against accidental damage in 
operation and service.

 Safety precautions
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f)  Precautions shall be taken to avoid 
excessive vibration or pulsation to 
refrigerating piping.

g) Ensure protection devices, refrigerating 
piping and fittings are well protected 
against adverse environmental effects 
(such as the danger of water collecting and 
freezing in relief pipes or the accumulation 
of dirt and debris).

h) Expansion and contraction of long runs 
piping in refrigerating systems shall be 
designed and installed securely (mounted 
and guarded) to minimize the likelihood 
hydraulic shock damaging the system.

i)  Protect the refrigerating system from 
accidental rupture due to moving furniture 
or reconstruction activities.

j)  To ensure no leaking, field-made 
refrigerant joints indoors shall be 
tightness tested. The test method shall 
have a sensitivity of 5 grams per year of 
refrigerant or better under a pressure of at 
least 0.25 times the maximum allowable 
pressure (>1.04 MPa, max 4.15 MPa). No 
leak shall be detected.

1. Installation (Space)
• Product with flammable refrigerants, shall 

be installed according to the minimum room 
area, Amin (m²) mentioned in Table A of the 
Installation Instructions.

• In case of fi eld charge, the effect on 
refrigerant charge caused by the different pipe 
length has to be quantifi ed, measured and 
labelled.

• Must ensure the installation of pipe-work shall 
be kept to a minimum. Avoid use dented pipe 
and do not allow acute bending.

• Must ensure that pipe-work shall be protected 
from physical damage.

• Must comply with national gas regulations, 
state municipal rules and legislation. Notify 
relevant authorities in accordance with all 
applicable regulations.

• Must ensure mechanical connections be 
accessible for maintenance purposes.

• In cases that require mechanical ventilation, 
ventilation openings shall be kept clear of 
obstruction.

• When disposal of the product, do follow to the 
precautions in #12 and comply with national 
regulations.
Always contact to local municipal offi ces for 
proper handling.

2. Servicing
2-1. Service personnel
• The system is inspected, regularly supervised 

and maintained by a trained and certifi ed 
service personnel who is employed by the 
person user or party responsible.

• Ensure the actual refrigerant charge is in 
accordance with the room size within which 
the refrigerant containing parts are installed.

• Ensure refrigerant charge not to leak.
• Any qualifi ed person who is involved with 

working on or breaking into a refrigerant 
circuit should hold a current valid certifi cate 
from an industry-accredited assessment 
authority, which authorizes their competence 
to handle refrigerants safely in accordance 
with an industry recognised assessment 
specifi cation.

• Servicing shall only be performed 
as recommended by the equipment 
manufacturer. Maintenance and repair 
requiring the assistance of other skilled 
personnel shall be carried out under the 
supervision of the person competent in the 
use of fl ammable refrigerants.

• Servicing shall be performed only as 
recommended by the manufacturer.

2-2. Work
• Prior to beginning work on systems containing 
fl ammable refrigerants, safety checks are 
necessary to ensure that the risk of ignition 
is minimised. For repair to the refrigerating 
system, the precautions in #2-2 to #2-8 must be 
followed before conducting work on the system.

• Work shall be undertaken under a controlled 
procedure so as to minimize the risk of a 
fl ammable gas or vapour being present while 
the work is being performed.

• All maintenance staff and others working in the 
local area shall be instructed and supervised 
on the nature of work being carried out.

• Avoid working in confi ned spaces. Always 
ensure away from source, at least 2 meter of 
safety distance, or zoning of free space area 
of at least 2 meter in radius.

• Wear appropriate protective equipment, including 
respiratory protection, as conditions warrant.

• Keep all sources of ignition and hot metal 
surfaces away.
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2-3. Checking for presence of refrigerant
• The area shall be checked with an 

appropriate refrigerant detector prior to and 
during work, to ensure the technician is aware 
of potentially fl ammable atmospheres.

• Ensure that the leak detection equipment 
being used is suitable for use with fl ammable 
refrigerants, i.e. non sparking, adequately 
sealed or intrinsically safe.

• In case of leakage/spillage happened, 
immediately ventilate area and stay upwind 
and away from spill/release.

• In case of leakage/spillage happened, do 
notify persons down wind of the leaking/
spill, isolate immediate hazard area and keep 
unauthorized personnel out.

2-4. Presence of fi re extinguisher
• If any hot work is to be conducted on the 

refrigerating equipment or any associated 
parts, appropriate fire extinguishing 
equipment shall be available at hand.

• Have a dry powder or CO2 fi re extinguisher 
adjacent to the charging area.

2-5. No ignition sources
• No person carrying out work in relation to a 

refrigerating system which involves exposing 
any pipe work that contains or has contained 
flammable refrigerant shall use any sources 
of ignition in such a manner that it may lead to 
the risk of fire or explosion. He/She must not 
be smoking when carrying out such work.

• All possible ignition sources, including 
cigarette smoking, should be kept suffi ciently 
far away from the site of installation, 
repairing, removing and disposal, during 
which fl ammable refrigerant can possibly be 
released to the surrounding space.

• Prior to work taking place, the area around 
the equipment is to be surveyed to make 
sure that there are no fl ammable hazards or 
ignition risks.

• “No Smoking” signs shall be displayed.

2-6. Ventilated area
• Ensure that the area is in the open or that it is 

adequately ventilated before breaking into the 
system or conducting any hot work.

• A degree of ventilation shall continue during 
the period that the work is carried out.

• The ventilation should safely disperse any 
released refrigerant and preferably expel it 
externally into the atmosphere.

2-7. Checks to the refrigerating equipment
• Where electrical components are being 

changed, they shall be fi t for the purpose and 
to the correct specifi cation.

• At all times the manufacturer’s maintenance 
and service guidelines shall be followed.

• If in doubt consult the manufacturer’s 
technical department for assistance.

• The following checks shall be applied to 
installations using fl ammable refrigerants.

 - The actual refrigerant charge is in 
accordance with the room size within 
which the refrigerant containing parts are 
installed.
 - The ventilation machinery and outlets 
are operating adequately and are not 
obstructed. 
 - If an indirect refrigerating circuit is being 
used, the secondary circuit shall be 
checked for the presence of refrigerant.
 - Marking to the equipment continues to be 
visible and legible. Markings and signs that 
are illegible shall be corrected.
 - Refrigerating pipe or components are 
installed in a position where they are 
unlikely to be exposed to any substance 
which may corrode refrigerant containing 
components, unless the components 
are constructed of materials which are 
inherently resistant to being corroded or 
are properly protected against being so 
corroded.

2-8. Checks to electrical devices
• Repair and maintenance to electrical 

components shall include initial safety checks 
and component inspection procedures.

• Initial safety checks shall include but not limit 
to:-

 - That capacitors are discharged: this 
shall be done in a safe manner to avoid 
possibility of sparking. 
 - That there no live electrical components 
and wiring are exposed while charging, 
recovering or purging the system. 
 - That there is continuity of earth bonding.

• At all times the manufacturer’s maintenance 
and service guidelines shall be followed.

• If in doubt consult the manufacturer’s 
technical department for assistance.

• If a fault exists that could compromise safety, 
then no electrical supply shall be connected to 
the circuit until it is satisfactorily dealt with.

• If the fault cannot be corrected immediately 
but it is necessary to continue operation, an 
adequate temporary solution shall be used.

• The owner of the equipment must be 
informed or reported so all parties are advised 
thereinafter.

 Safety precautions
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3. Repairs to sealed components
• During repairs to sealed components, all 

electrical supplies shall be disconnected from 
the equipment being worked upon prior to any 
removal of sealed covers, etc.

• If it is absolutely necessary to have an 
electrical supply to equipment during 
servicing, then a permanently operating 
form of leak detection shall be located at the 
most critical point to warn of a potentially 
hazardous situation.

• Particular attention shall be paid to the 
following to ensure that by working on 
electrical components, the casing is not 
altered in such a way that the level of 
protection is affected.This shall include 
damage to cables, excessive number of 
connections, terminals not made to original 
specifi cation, damage to seals, incorrect fi tting 
of glands, etc.

• Ensure that apparatus is mounted securely.
• Ensure that seals or sealing materials have 

not degraded such that they no longer serve 
the purpose of preventing the ingress of 
fl ammable atmospheres.

• Replacement parts shall be in accordance 
with the manufacturer’s specifi cations.

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit 
the effectiveness of some types of leak 
detection equipment.
Intrinsically safe components do not have to be 
isolated prior to working on them.

4. Repair to intrinsically safe components
• Do not apply any permanent inductive or 

capacitance loads to the circuit without 
ensuring that this will not exceed the 
permissible voltage and current permitted for 
the equipment in use.

• Intrinsically safe components are the only 
types that can be worked on while live in the 
presence of a fl ammable atmosphere.

• The test apparatus shall be at the correct 
rating.

• Replace components only with parts specifi ed 
by the manufacturer. Unspecifi ed parts by 
manufacturer may result ignition of refrigerant 
in the atmosphere from a leak.

5. Cabling
• Check that cabling will not be subject 

to wear, corrosion, excessive pressure, 
vibration, sharp edges or any other adverse 
environmental effects.

• The check shall also take into account the 
effects of aging or continual vibration from 
sources such as compressors or fans.

6. Detection of fl ammable refrigerants
• Under no circumstances shall potential 

sources of ignition be used in the searching or 
detection of refrigerant leaks.

• A halide torch (or any other detector using a 
naked fl ame) shall not be used.

7. The following leak detection methods 
are deemed acceptable for all refrigerant 
systems

• No leaks shall be detected when using 
detection equipment with a sensitivity of 
5 grams per year of refrigerant or better 
under a pressure of at least 0.25 times the 
maximum allowable pressure (>1.04 MPa, 
max 4.15 MPa), for example, a universal 
sniffer.

• Electronic leak detectors may be used 
to detect fl ammable refrigerants, but the 
sensitivity may not be adequate, or may need 
re-calibration.
(Detection equipment shall be calibrated in a 
refrigerant-free area.)

• Ensure that the detector is not a potential 
source of ignition and is suitable for the 
refrigerant used.

• Leak detection equipment shall be set at a 
percentage of the LFL of the refrigerant and 
shall be calibrated to the refrigerant employed 
and the appropriate percentage of gas (25 % 
maximum) is confi rmed.

• Leak detection fluids are also suitable for use 
with most refrigerants, for example, bubble 
method and fluorescent method agents. The 
use of detergents containing chlorine shall 
be avoided as the chlorine may react with the 
refrigerant and corrode the copper pipe-work.

• If a leak is suspected, all naked fl ames shall 
be removed/extinguished.

• If a leakage of refrigerant is found which 
requires brazing, all of the refrigerant shall 
be recovered from the system, or isolated 
(by means of shut off valves) in a part of the 
system remote from the leak. The precautions 
in #8 must be followed to remove the 
refrigerant.

S
af

et
y 

pr
ec

au
tio

ns

ACXF55-26950_YZ1219-0.indb   25ACXF55-26950_YZ1219-0.indb   25 9/11/2019   4:33:10 PM9/11/2019   4:33:10 PM



26

8. Removal and evacuation
• When breaking into the refrigerant circuit 

to make repairs – or for any other purpose 
– conventional procedures shall be used. 
However, it is important that best practice is 
followed since fl ammability is a consideration. 
The following procedure shall be adhered to: 
remove refrigerant -> purge the circuit with 
inert gas -> evacuate -> purge with inert gas 
-> open the circuit by cutting or brazing.

• The refrigerant charge shall be recovered into 
the correct recovery cylinders.

• The system shall be purged with OFN to 
render the appliance safe.

• This process may need to be repeated 
several times.

• Compressed air or oxygen shall not be used 
for this task.

• Purging shall be achieved by breaking 
the vacuum in the system with OFN and 
continuing to fill until the working pressure is 
achieved, then venting to atmosphere, and 
finally pulling down to a vacuum.

• This process shall be repeated until no 
refrigerant is within the system.

• When the fi nal OFN charge is used, the 
system shall be vented down to atmospheric 
pressure to enable work to take place.

• This operation is absolutely vital if brazing 
operations on the pipe work are to take place.

• Ensure that the outlet for the vacuum pump is 
not close to any potential ignition sources and 
there is ventilation available.

OFN = oxygen free nitrogen, type of inert gas.

9. Charging procedures
• In addition to conventional charging 

procedures, the following requirements shall 
be followed.

 - Ensure that contamination of different 
refrigerants does not occur when using 
charging equipment.
 - Hoses or lines shall be as short as possible 
to minimize the amount of refrigerant 
contained in them. 
 - Cylinders shall be kept in an appropriate 
position according to the instructions.
 - Ensure that the refrigerating system is 
earthed prior to charging the system with 
refrigerant.
 - Label the system when charging is 
complete (if not already). 
 - Extreme care shall be taken not to over fill 
the refrigerating system.

• Prior to recharging the system it shall be 
pressure tested with OFN (refer to #7).

• The system shall be leak tested on completion 
of charging but prior to commissioning.

• A follow up leak test shall be carried out prior 
to leaving the site.

• Electrostatic charge may accumulate and 
create a hazardous condition when charging 
and discharging the refrigerant.To avoid fi re 
or explosion, dissipate static electricity during 
transfer by grounding and bonding containers 
and equipment before charging/discharging.

10. Decommissioning
• Before carrying out this procedure, it is 

essential that the technician is completely 
familiar with the equipment and all its details.

• It is recommended good practice that all 
refrigerants are recovered safely.

• Prior to the task being carried out, an oil 
and refrigerant sample shall be taken in 
case analysis is required prior to re-use of 
recovered refrigerant.

• It is essential that electrical power is available 
before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and 

its operation.
b) Isolate system electrically.
c) Before attempting the procedure ensure 

that: 
• mechanical handling equipment is 

available, if required, for handling 
refrigerant cylinders; 

• all personal protective equipment is 
available and being used correctly;

• the recovery process is supervised at all 
times by a competent person;

• recovery equipment and cylinders conform 
to the appropriate standards.

d) Pump down refrigerant system, if possible.

 Safety precautions
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e) If a vacuum is not possible, make a manifold 
so that refrigerant can be removed from 
various parts of the system.

f)  Make sure that cylinder is situated on the 
scales before recovery takes place.

g) Start the recovery machine and operate in 
accordance with instructions.

h) Do not over fi ll cylinders. (No more than 
80 % volume liquid charge).

i)  Do not exceed the maximum working 
pressure of the cylinder, even temporarily.

j)  When the cylinders have been fi lled 
correctly and the process completed, make 
sure that the cylinders and the equipment 
are removed from site promptly and all 
isolation valves on the equipment are 
closed off.

k) Recovered refrigerant shall not be charged 
into another refrigerating system unless it 
has been cleaned and checked.

• Electrostatic charge may accumulate and 
create a hazardous condition when charging 
or discharging the refrigerant.To avoid fi re or 
explosion, dissipate static electricity during 
transfer by grounding and bonding containers 
and equipment before charging/discharging.

11. Labelling
• Equipment shall be labelled stating that it 

has been de-commissioned and emptied of 
refrigerant.

• The label shall be dated and signed.
• Ensure that there are labels on the equipment 

stating the equipment contains fl ammable 
refrigerant.

12. Recovery
• When removing refrigerant from a system, 

either for servicing or decommissioning, 
it is recommended good practice that all 
refrigerants are removed safely.

• When transferring refrigerant into cylinders, 
ensure that only appropriate refrigerant 
recovery cylinders are employed.

• Ensure that the correct number of cylinders 
for holding the total system charge are 
available.

• All cylinders to be used are designated for 
the recovered refrigerant and labelled for 
that refrigerant (i.e. special cylinders for the 
recovery of refrigerant).

• Cylinders shall be complete with pressure 
relief valve and associated shut-off valves in 
good working order.

• Recovery cylinders are evacuated and, if 
possible, cooled before recovery occurs.

• The recovery equipment shall be in good 
working order with a set of instructions 
concerning the equipment that is at hand and 
shall be suitable for the recovery of fl ammable 
refrigerants.

• In addition, a set of calibrated weighing scales 
shall be available and in good working order.

• Hoses shall be complete with leak-free 
disconnect couplings and in good condition.

• Before using the recovery machine, check 
that it is in satisfactory working order, has 
been properly maintained and that any 
associated electrical components are sealed 
to prevent ignition in the event of a refrigerant 
release. Consult manufacturer if in doubt.

• The recovered refrigerant shall be returned to 
the refrigerant supplier in the correct recovery 
cylinder, and the relevant Waste Transfer 
Note arranged.

• Do not mix refrigerants in recovery units and 
especially not in cylinders.

• If compressors or compressor oils are to 
be removed, ensure that they have been 
evacuated to an acceptable level to make 
certain that fl ammable refrigerant does not 
remain within the lubricant.

• The evacuation process shall be carried 
out prior to returning the compressor to the 
suppliers.

• Only electric heating to the compressor body 
shall be employed to accelerate this process.

• When oil is drained from a system, it shall be 
carried out safely.
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How to use
To adjust airfl ow direction

To select fan speed

Upper 
direction

FAN SPEED

• For AUTO, the indoor fan speed is automatically 
adjusted according to the operation mode.

• If i AUTO mode is set, fan speed is fi xed to AUTO. 
To adjust fan speed, cancel i AUTO mode.

AIR SWING

Indicator

POWER

TIMER

i AUTO

QUIET

• The unit controls set temperature according to 
room temperature to accelerate room cooling.

• After max 4 hours, the set temperature follows the 
last set temperature setting.

• Fan speed is fi xed at AUTO, fan speed selection is 
prohibited.

• During unit is off, press  will turn on the unit 
with i AUTO mode.

• i AUTO mode can be cancelled by pressing the 
respective button again.

• This operation reduces airfl ow noise.

To enjoy quiet operation

QUIET

AIR CONDITIONER

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

OFF/ON

TEMP

OFF/ON

MODE

SLEEP

QUIET

AIR SWING

FAN SPEED

Not used 
in normal 
operations.

Press to restore 
the remote 
control to default 
setting.

To reach set temperature quickly

Set temperature

i AUTO
-1°C / 
-2°F

Max = 4 hours

Upper direction: 
• Do not adjust the fl ap by hand.
Lateral direction: 
• For lateral direction, it is 
manually adjustable as shown.

Lateral 
direction
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See "To learn more..." for details.

To set the timer

Note

SLEEP   , QUIET  
• Can be selected at the same time.
• Can be activated in all modes.
• Can be cancelled by pressing the 
respective button again.

• Cannot be selected at the same time.

ON

OFF

SET

TIMER

CANCELCANCEL

1 2 3

1 Select ON or OFF 
timer

Example: 
OFF at 22:00
OFF

2 Set the time

3 Confi rm SET

• To cancel ON or OFF timer, press ON  or 
OFF  then press CANCEL .

• If timer is cancelled manually, you can 
restore the previous setting by pressing 
SET .

• If power failure, you can restore the timer 
again by pressing SET .

• Timer operation is based on the clock set 
in the remote control and repeats daily 
once set. For clock setting, please refer to 
Quick guide.

To turn ON or OFF the unit at a preset time.

To maximise comfort while sleeping

SLEEP

• This operation provides you with a comfortable environment while sleeping. It will 
automatically adjust the sleep pattern temperature during the activation period.

• The indoor unit indicator will dim when this operation is activated. This is not applicable if 
the indicator brightness has been manually dimmed.

• This operation is incorporated with the activation timer (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 hours). 
• This operation can be set together with timer. Sleep operation has the priority over OFF 
timer.

• This operation can be cancelled by pressing the respective button until the sleep timer 
reaches 0.0h.

H
ow
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 u
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Operation mode

i AUTO : The fast cooling is ideal when you come home on a hot day.
COOL : Provides effi cient comfort cooling to suit your needs.
DRY : Unit operates at low fan speed to give a gentle cooling operation.

Energy saving temperature setting
Operating the unit within the recommended temperature range may save energy.
COOL : 26 °C ~ 28 °C / 79 °F ~ 82 °F. 

Air fl ow direction
In i AUTO/COOL/DRY mode:
If AUTO is set, the fl ap swings up/down automatically.
If manual is set, the horizontal fl ap are fi xed at the predetermined position.

Auto restart control
If power is resumed after a power failure, the operation will restart automatically after a 
period of time with previous operation mode and airfl ow direction.
• This control is not applicable when TIMER is set.

Operating conditions
Use this air conditioner in the temperature range indicated in the table.

Temperature °C (°F)
Indoor Outdoor

DBT WBT DBT WBT

COOL
Max. 32 (89.6) 23 (73.4) 43 (109.4) 26 (78.8)
Min. 16 (60.8) 11 (51.8) 16 (60.8) 11 (51.8)

DBT : Dry bulb temperature, WBT : Wet bulb temperature

To learn more... 
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Cleaning instructions
To ensure optimal performance of the 
unit, cleaning has to be carried out 
at regular intervals. Please consult 
authorised dealer.
• Switch off the power supply and unplug before 
cleaning.

• Do not touch the aluminium fi n, sharp parts may 
cause injury.

• Do not use benzine, thinner or scouring powder.
• Use only soap (  pH 7) or neutral household 
detergent.

• Do not use water hotter than 40 °C / 104 °F.

Indoor unit
Wipe the unit gently with a soft, 
dry cloth.
Coils and fans should be cleaned 
periodically by authorised dealer.

Outdoor unit
Clear debris that surround the unit.
Clear any blockage from drain 
pipe.

Front panel
Wash gently and dry.

Remove the front panel

1   Release the hooks 
at both ends.

2    Pull out and lift up.

Close it securely

2   Push in

1   Insert 
at both 
sides

3  Close down.
4   Press both ends and center of the front 

panel.

Air fi lters
Once every 2 weeks

• Wash/rinse the fi lters gently 
with water to avoid damage to 
the fi lter surface.

• Dry the fi lters thoroughly under shade, away 
from fi re or direct sunlight.

• Replace any damaged fi lters.

Remove air fi lter Attach air fi lter

Insert into the unit

Anti-bacterial fi lter

Anti-bacterial fi lter.

• Clean the fi lter whenever necessary.
• Wash/rinse the fi lter gently with water to avoid 
damage to the fi lter.

• Dry the fi lter thoroughly under the shade, away 
from fi re or direct sunlight.

• Replace the fi lter every 10 years or replace any 
damaged fi lter.
Part no.: CZ-SA22P

Indoor unit
Anti-bacterial fi lter

Air fi lters

Aluminium fi n

Front panel
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The following symptoms do not indicate malfunction.

Symptom Cause
POWER indicator blinks before the unit 
is switched on.

• This is a preliminary step in preparation for the 
operation when the ON timer has been set.

• When ON Timer is set, the unit may start earlier 
(up to 15 minutes) before the actual set time in 
order to achieve the desired temperature on time.

TIMER indicator is always on. • The timer setting repeats daily once set.
Operation is delayed a few minutes after 
restarting.

• The delay is a protection to the unit’s 
compressor.

Indoor fan stops occasionally during 
automatic fan speed setting.

• This helps to remove the surrounding odour.

The room has a peculiar odour. • This may be due to damp smell emitted by the 
wall, carpet, furniture or clothing.

Cracking sound during operation. • Changes of temperature caused the expansion/
contraction of the unit.

Water fl owing sound during operation. • Refrigerant fl ow inside the unit.
Mist emerges from indoor unit. • Condensation effect due to cooling process.
Outdoor unit emits water/steam. • Condensation or evaporation occurs on pipes.
Discoloration of some plastic parts. • Discoloration is subject to material types used in 

plastic parts, accelerated when exposed to heat, 
sun light, UV light or environmental factor.

Check the following before calling for servicing.

Symptom Check
Operation in COOL mode is not working 
effi ciently.

• Set the temperature correctly.
• Close all doors and windows.
• Clean or replace the fi lters.
• Clear any obstruction at the air inlet and air outlet 
vents.

Noisy during operation. • Check if the unit has been installed at an incline.
• Close the front panel properly.

Remote control does not work.
(Display is dim or transmission signal is 
weak.)

• Insert the batteries correctly.
• Replace weak batteries.

The unit does not work. • Check if the circuit breaker is tripped.
• Check if timers have been set.

The unit does not receive the signal from 
the remote control.

• Make sure the receiver is not obstructed.
• Certain fl uorescent lights may interfere with 
signal transmitter. Please consult authorised 
dealer.

Troubleshooting
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When...
■The remote control is missing or a malfunction has occurred

AUTO
OFF/ON

1.Raise the front panel.
2.Press the button once to use in i AUTO mode.
3. Press and hold the button until you hear 1 beep, then release to use in 

forced COOL mode.
4.Press the button again to turn off.

■The indicators are too bright
• To dim or restore the unit’s indicator brightness, press  and hold for 5 seconds.

■ Conducting a seasonal inspection after extended non-use
• Check the remote control batteries.
• Check that there is no obstruction around the air inlet and outlet vents.
• Use Auto OFF/ON button to select COOL operation. After 15 minutes of operation, it is 
normal to have the following temperature difference between the air inlet and outlet vents: 
COOL: ≥ 8 °C / 14.4 °F

■ The units are not going to be used for a long period of time
• Turn off the power supply and unplug.
• Remove the remote control batteries.

NON SERVICEABLE CRITERIAS
TURN OFF THE POWER SUPPLY AND UNPLUG then please consult an authorised 
dealer when in following conditions:
• Abnormal noise during operation.
• Water/foreign particles have entered the remote control.
• Water leaks from Indoor unit.
• Circuit breaker switches off frequently.
• Power cord becomes unnaturally warm.
• Switches or buttons are not functioning properly.
• The unit stops and the TIMER indicator blinks (insuffi cient refrigerant detected).
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ภาษาไทย

ขอ้มลูสาํหรบัผูใ้ชง้านในเรอืงของการเก็บ ทาํลายผลติภณัฑเ์กา่ และแบตเตอรทีใีชแ้ลว้
[ขอ้มลูการทาํลายในประเทศอนืๆนอกเหนอืจากสหภาพยโุรป]
สญัลกัษณน์ถีกูใชใ้นสหภาพยโุรปเทา่นันหากตอ้งการทําลาย 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ททีอ้งถนิหรอืตวัแทนจําหน่ายเพอืสอบถามวธิทํีาลายทถีกูตอ้ง

Pb

เครอืงหมายสญัลกัษณส์าํหรบัแบตเตอร ี(ดงั 2 ตวัอยา่งดา้นซา้ย)
สญัลกัษณเ์หลา่นอีาจสามารถใชร้ว่มกบัสญัลกัษณท์างเคมี
ทงันสีญัลกัษณจ์ะเป็นไปตามขอ้กําหนดของการบงัคบัการใชส้ารเคมี

English

Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and used Batteries

[Information on Disposal in other Countries outside the European Union]
These symbols are only valid in the European Union. If you wish to discard 
these items, please contact your local authorities or dealer and ask for the 
correct method of disposal.

Pb

Note for the battery symbol (bottom two symbol examples): 
This symbol might be used in combination with a chemical symbol. In this case 
it complies with the requirement set by the Directive for the chemical involved.

ขอ้มลูเพมิเตมิ/Information
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