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Operating Instructions
Air Conditioner

ACXF55-31640

Model No.
Indoor Unit Outdoor Unit
CS-XKU24XKT CU-XKU24XKT

คูม่อืการใชง้าน
เครือ่งปรบัอากาศ

2-19

กอ่นการใชง้านเครือ่ง โปรดอา่นคําแนะนําการใชง้านใหถ้ีถ่ว้นและเกบ็
รักษาไวเ้พือ่การอา้งองิในอนาคต
กอ่นการตดิตัง้ ผูต้ดิตัง้ควรทําสิง่เหลา่นี:้
อา่นคําแนะนําการตดิตัง้ จากนัน้ขอใหล้กูคา้เกบ็คําแนะนําไวเ้พือ่การ
อา้งองิในอนาคต
นํารโีมทคอนโทรลออกมาจากแพ็กทีต่ดิมากบัเครือ่งปรับอากาศ

Operating Instructions
Air Conditioner

20-37

Before operating the unit, please read these operating 
instructions thoroughly and keep them for future reference.
Before installation, the installer should:
Read the Installation Instructions, then request the customer 
keep them for future reference.
Remove the remote control packed with the indoor unit.
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มอบความสบายในระดบัสงูสดุ อากาศทีส่ะอาดสดชืน่ พรอ้ม
การทํางานทีป่ระหยดัพลงังานอยา่งดเียีย่ม

คาํแนะนํารวดเร็ว
การใสแ่บตเตอรี่

3

OPEN 21

1   เลือ่น ฝาครอบหลงัของ
รโีมทคอนโทรลออก

2   ใสแ่บตเตอรี ่AAA หรอื 
R03

3   ปิดฝาครอบ

A การปรบัต ัง้นาฬกิา

1   กด  แลว้กด  เพือ่
ต ัง้เวลา
• กด  คา้งไวป้ระมาณ 5 
วนิาทเีพือ่แสดงเวลาเป็น
แบบ 12 ชัว่โมง 
(am/pm) หรอื 24 ชัว่โมง

2  กด  เพือ่ยนืยนั

POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET

ON

OFF

TIMER

POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET

ON

OFF

TIMER

A

B

ใชง้านรโีมทคอนโทรล
หา่งจากตวัรับสญัญาณ
รโีมทคอนโทรลของ
ตวัเครือ่งภายในไมเ่กนิ 
8 เมตร

ACXF55-31640_FZ0921-0.indb   2ACXF55-31640_FZ0921-0.indb   2 8/26/2021   12:15:09 PM8/26/2021   12:15:09 PM



3

B  การใชง้านพืน้ฐาน

2   กด  เพือ่เลอืก

โหมดทีต่อ้งการ

DRYAUTO COOL

1   กด  เพือ่เร ิม่/

หยดุการทาํงาน

POWER

• เมือ่เครือ่งเปิดแลว้ 
 จะหายไปจาก

จอแสดงผลของ
รโีมทคอนโทรล 

3   กดปุ่ มเพิม่หรอืลดอณุหภมู ิ
เพือ่เลอืกอณุหภมูทิ ีต่อ้งการ

ขึน้

ลง

ชว่งทีเ่ลอืกได:้ 
16.0 °C ~ 30.0 °C / 
60 °F ~ 86 °F
• กด  คา้งไวป้ระมาณ 10 
วนิาทเีพือ่แสดงอณุหภมูเิป็นแบบ 
°C หรอื °F

ภาพประกอบในคูม่อืนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใช ้
อธบิายเทา่นัน้และอาจแตกตา่งจากตวัเครือ่ง
ของจรงิ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมไ่ด ้
แจง้ใหท้ราบ

ขอบคณุทีซ่ ือ้เครือ่งปรับอากาศ
พานาโซนคิ

สารบญั

ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั .... 4-11

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

ขอ้มลูเพิม่เตมิ  ........................... 14

การทําความสะอาด 
เครือ่งปรับอากาศ .......................... 15

การแกไ้ขปัญหา .................... 16-18

ขอ้มลู  .......................................19

อปุกรณเ์สรมิ
• รโีมทคอนโทรล
• แบตเตอรีข่นาด AAA หรอื R03 
2 กอ้น

• ทีว่างรโีมทคอนโทรล
• สกรสํูาหรับทีว่างรโีมทคอนโทรล 
2 ตวั
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั
เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูใ้ช ้ผูอ้ืน่ หรอืความเสยีหาย
ของทรัพยส์นิ โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัตอ่ไปนี:้
การใชง้านทีไ่มถ่กูตอ้งอนัเนือ่งมาจากการไมป่ฏบิตั ิ
ตามขอ้แนะนํา อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหาย ซึง่อาจ
จําแนกความรา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ไดด้งันี:้
เครือ่งใชน้ีไ้มไ่ดม้จีดุประสงคใ์หส้ามารถเขา้ถงึไดโ้ดยบคุคล
ทัว่ไป

คาํเตอืน
เครือ่งหมายนีเ้ตอืนใหท้ราบ
ถงึอนัตรายที่
บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืถงึแก่
ความตายได ้

ขอ้ควรระวงั
เครือ่งหมายนีเ้ตอืนให ้
ทราบถงึอนัตรายทีก่อ่
ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอื
ความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ

ขอ้แนะนําทีต่อ้งปฏบิตัติามไดจํ้าแนกออกตาม
สญัลกัษณต์อ่ไปนี:้

สญัลกัษณน์ีใ้ชแ้สดงสิง่ทีห่า้มกระทํา

สญัลกัษณเ์หลา่นีแ้สดงถงึการ
กระทําทีต่อ้งปฏบิตัติาม

ตวัเครือ่งภายใน

ตวัเครือ่งภายนอก

กระแสไฟฟ้า

รโีมทคอนโทรล

ทางอากาศทางอากาศ
เขา้เขา้

ทางอากาศทางอากาศ
เขา้เขา้

ทางอากาศทางอากาศ
ออกออก

ทางอากาศทางอากาศ
ออกออก

คาํเตอืน

เครือ่งภายในและเครือ่งภายนอก
ผลติภณัฑน์ีไ้มไ่ดถ้กูออกแบบมาใหใ้ชง้านโดย
บคุคลทพุพลภาพ หรอืบคุคลทีข่าดความรูแ้ละความ
เชีย่วชาญรวมถงึเด็กเล็กยกเวน้มผีูด้แูลใหคํ้าแนะ
นําในการใชค้วรมผีูด้แูลเด็กเล็กเพือ่ไมใ่หเ้ด็กเขา้มา
เลน่กบัเครือ่ง
กรณุาปรกึษาตวัแทนจําหน่ายหรอืผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดรั้บ
อนุญาตเพือ่ทําความสะอาดชิน้สว่นภายใน ซอ่มแซม 
ตดิตัง้ ถอด แยกชิน้สว่น และตดิตัง้ตวัเครือ่งอกีครัง้ 
การตดิตัง้และการจัดการทีไ่มเ่หมาะสมจะกอ่ใหเ้กดิ
การร่ัวไหล ไฟฟ้าชอ็ต หรอืไฟไหม ้
ยนืยนักบัตวัแทนจําหน่ายอยา่งเป็นทางการ หรอืผู ้
เชีย่วชาญเกีย่วกบัการเลอืกใชง้าน สารทําความเย็น
ทีกํ่าหนดไว ้
การใชง้านสารทําความเย็นประเภทอืน่ๆ ซึง่นอกเหนอื
จากทีกํ่าหนดไวอ้าจทําใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหาย เกดิการ
ระเบดิและทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ ฯลฯ ได ้
อยา่เรง่กระบวนการละลายน้ําแข็ง หรอืทําความ
สะอาด เวน้แตจ่ะไดรั้บคําแนะนําจากผูผ้ลติ หากใชว้ธิี
การหรอืวสัดทุีไ่มถ่กูตอ้ง อาจทําใหเ้ครือ่งปรับอากาศ
ชาํรดุ ระเบดิ และบาดเจ็บสาหสัได ้
หา้มตดิตัง้เครือ่งในสถานทีท่ีม่โีอกาสทีจ่ะเกดิการ
ระเบดิหรอืเพลงิไหมไ้ดง้า่ย หากไมป่ฏบิตัติามอาจ
เป็นสาเหตใุหเ้กดิเพลงิไหมข้ึน้
หา้มสอดนิว้หรอืวตัถใุดๆ เขา้ไปในตวั
เครือ่งปรับอากาศทัง้ภายในหรอืภายนอก 
เพราะชิน้สว่นทีกํ่าลงัหมนุอยูอ่าจทําให ้
ไดรั้บบาดเจ็บ
หา้มสมัผัสตวัเครือ่งภายนอกในระหวา่งทีเ่กดิฟ้าผา่
มฉิะนัน้อาจถกูไฟดดูได ้
เพือ่หลกีเลีย่งความเย็นทีม่ากเกนิไป อยา่สมัผัส
อากาศทีห่นาวเย็นโดยตรงเป็นระยะเวลานานๆ
หา้มน่ังหรอืเหยยีบบนเครือ่ง
อาจทําใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

รโีมทคอนโทรล
เกบ็รโีมทคอนโทรลใหพ้น้มอืเด็กออ่นและเด็ก
เล็กเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตกุรณีเด็กกลนืแบตเตอรีล่ง
โดยบงัเอญิ
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กระแสไฟฟ้า
หา้มใชส้ายไฟดดัแปลง สายไฟตอ่
เชือ่ม, สายไฟตอ่ขยายหรอื สาย
ไฟทีไ่มไ่ดกํ้าหนดไว ้   
เพือ่ป้องกนัความรอ้นสงูเกนิและเพลงิไหม ้

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความรอ้นสงูเกนิ อคัคภียั หรอื
ไฟฟ้าดดู:
• อยา่ใชง้านแหลง่จา่ยไฟเดยีวกนักบัเครือ่งใชไ้ฟ
ฟ้าอืน่ๆ

• อยา่ใชง้านขณะมอืเปียก
• อยา่บดิงอสายไฟ
• อยา่สัง่งานหรอืหยดุการทํางานเครือ่งปรับอากาศ
ดว้ยการเสยีบหรอืดงึเตา้เสยีบไฟออก

หากสายไฟชาํรดุ เพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตราย ตอ้งใหผู้ ้
ผลติ ชา่ง หรอืบคุคลทีม่คีณุสมบตัใิกลเ้คยีงเป็นผู ้
ดําเนนิการเปลีย่นสายไฟให ้

ขอแนะนําใหใ้ชอ้ปุกรณป้์องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว
(ELCB) หรอือปุกรณป้์องกนัไฟดดู (RCD)
เพือ่ป้องกนัไฟดดูหรอืเพลงิไหม ้

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิความรอ้นสงูเกนิ อคัคภียั หรอื
ไฟฟ้าดดู:
• เสยีบเตา้เสยีบไฟอยา่งถกูวธิี
• ควรใชผ้า้แหง้เชด็ฝุ่ นละอองทีจั่บบรเิวณเตา้เสยีบ
ไฟอยูเ่ป็นระยะๆ

หยดุใชเ้ครือ่ง หากเกดิความผดิปกต/ิบกพรอ่ง และ
ถอดเตา้เสยีบออกหรอืปิดสวติชแ์ละเบรกเกอร ์
(เสีย่งตอ่การเกดิควนัไฟ/ไฟไหม/้ไฟฟ้าดดู)
ตวัอยา่งของความผดิปกต/ิบกพรอ่ง
• อปุกรณป้์องกนั ELCB มไีฟร่ัวไหลบอ่ยครัง้
• มกีลิน่ไหม ้
• มเีสยีงดงัผดิปกตหิรอืพบวา่เครือ่งมกีาร 
สัน่สะเทอืน

• มน้ํีาร่ัวจากตวัเครือ่งภายใน
• สายไฟหรอืปลั๊กรอ้นผดิปกติ
• ไมส่ามารถควบคมุความเร็วพัดลมได ้
• เครือ่งหยดุทํางานทนัทแีมว้า่จะเปิดใชง้านแลว้ก็
ตาม

• พัดลมไมห่ยดุทํางานแมว้า่จะปิดใชง้านแลว้กต็าม
ตดิตอ่ตวัแทนในพืน้ทีเ่พือ่ทําการบํารงุรักษา/
ซอ่มแซมในทนัที

ตอ้งตอ่สายดนิกบัเครือ่งเพือ่ป้องกนัไฟดดูหรอื
เพลงิไหม ้

ป้องกนัไฟฟ้าชอ็ตโดยปิดแหลง่จา่ยไฟและถอด
เตา้เสยีบออก:
 - กอ่นทําความสะอาดหรอืทําการบรกิาร
 - เมือ่ไมใ่ชง้านเป็นเวลานาน หรอื
 - ในขณะเกดิฟ้าผา่อยา่งรนุแรง

ขอ้ควรระวงั

เครือ่งภายในและเครือ่งภายนอก
เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายหรอืการกดักรอ่นทีต่วั
เครือ่ง อยา่ใชน้ํ้า เบนซนิ ทนิเนอร ์หรอืผงขดัลา้ง
ทําความสะอาดตวัเครือ่งภายใน

อยา่ใชเ้ครือ่งปรับอากาศเพือ่การเกบ็รักษาเครือ่ง
มอือปุกรณ ์ถนอมอาหารเนือ้สตัว ์พชื หรอืวตัถอุืน่ๆ 
เนือ่งจากอาจทําใหค้ณุภาพของสิง่ดงักลา่วลดลง
หา้มใชอ้ปุกรณท์ีก่อ่ประกายไฟดา้นหนา้ชอ่ง
อากาศออกเพือ่ป้องกนัไฟลกุลาม
อยา่ปลอ่ยใหต้น้ไมห้รอืสตัวเ์ลีย้งสมัผัสกบัลมของ
เครือ่งปรับอากาศโดยตรงเพือ่ไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บ ฯลฯ

หา้มจับครบีอลมูเินยีม
อาจทําใหบ้าดมอืได ้

หา้มเปิดตวัเครือ่งภายในในระหวา่งเคลอืบเงาพืน้หลงัจาก
เคลอืบเงาพืน้ ใหถ้า่ยเทอากาศในหอ้งกอ่นใชง้านเครือ่ง
อยา่ตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศในบรเิวณทีม่น้ํีามนั หรอืควนั
เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้ครือ่งปรับอากาศไดรั้บความเสยีหาย
เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากการบาดเจ็บ อยา่ถอดแยกชิน้
สว่นเครือ่งปรับอากาศเพือ่นํามาทําความสะอาด
เพือ่ไมใ่หเ้กดิการบาดเจ็บขึน้ ในขณะ ทําความสะอาด
เครือ่งปรับอากาศหา้มเหยยีบบนมา้น่ังทีไ่มม่ัน่คง
อยา่วางแจกนัหรอืภาชนะใสน้ํ่าไวบ้นเครือ่งปรับอากาศ 
เนือ่งจากน้ําอาจเขา้ไปภายในเครือ่งและทําใหฉ้นวนกนั
ความรอ้นไดรั้บความเสยีหาย จนอาจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าดดู
อยา่เปิดหนา้ตา่งหรอืประตไูวน้านๆ ในขณะเครือ่งทํางานเนือ่งจาก
อาจทําใหไ้ฟไปเลีย้งไมพ่อและทําใหม้อีณุหภมูไิมพ่อดี
ป้องกนัไมใ่หน้ํ้าร่ัวโดยตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทอ่ระบาย:
 - เชือ่มตอ่แน่นหนาดแีลว้
 - ไมส่มัผัสกบัรางน้ําหรอืภาชนะ หรอื
 - ไมจุ่ม่อยูใ่นน้ํา
หลงัการใชง้านทีย่าวนาน หรอืใชง้านรว่มกบัอปุกรณซ์ึง่
เผาไหมไ้ด ้ใหร้ะบายอากาศภายในหอ้งอยา่งสมํา่เสมอ
หลงัจากใชง้านเป็นเวลานาน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ราง
ตดิตัง้ไมเ่สือ่มสภาพ เพือ่ป้องกนัเครือ่งหลน่ลงมา

รโีมทคอนโทรล

หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้(Ni-Cd)
เพราะจะทําใหร้โีมทคอนโทรลเสยีหาย

เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทํางานทีผ่ดิปกตหิรอืเกดิ
ความเสยีหายตอ่รโีมทคอนโทรล:
• ถอดแบตเตอรีอ่อกหากไมใ่ชเ้ครือ่งเป็นเวลานาน
• เปลีย่นแบตเตอรีช่ดุใหมโ่ดยใชแ้บตเตอรีป่ระเภท
เดยีวกนัโดยจับคูข่ัว้แบตเตอรีใ่หถ้กูตอ้ง

กระแสไฟฟ้า

อยา่ถอดเตา้เสยีบออกโดยดงึทีส่ายไฟ เพือ่ป้องกนั
ไมใ่หเ้กดิไฟฟ้าชอ็ต

เครือ่งกาํเนดิ nanoe™-G

อยา่แตะสว่นทีม่คีมเพราะอาจทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ

ภา
ษ
าไ
ท
ย
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั

คาํเตอืน

เครือ่งปรบัอากาศนีเ้ตมินํา้ยาทาํความเย็น 
R32 (นํา้ยาทาํความเย็นทีม่คีวามไวไฟนอ้ย) 
หากน้ํายาทําความเย็นนีร่ั้วไหล และสมัผัสกบั
แหลง่จดุตดิไฟจากภายนอก อาจเสีย่งตอ่การ
ตดิไฟได ้

เครือ่งภายในและเครือ่งภายนอก
ควรตดิตัง้ และ/หรอืใชง้านเครือ่งปรับอากาศนีใ้น
หอ้งทีม่พีืน้ทีม่ากกวา่ Amin (ตร.ม.) และใหห้า่งจาก
แหลง่กําเนดิไฟ เชน่ ความรอ้น/ประกายไฟ/เปลว
ไฟ หรอืบรเิวณทีเ่ป็นอนัตราย เชน่ อปุกรณท์ีใ่ชแ้กส๊
เตาแกส๊ ระบบจา่ยแกส๊ชนดิทอ่ หรอือปุกรณทํ์า
อาหารดว้ยไฟฟ้า ฯลฯ (โปรดดตูาราง A เกีย่วกบัคํา
แนะนําในการตดิตัง้ Amin (ตร.ม.))

โปรดระวงัเนือ่งจากน้ํายาทําความเย็นอาจไมม่ี
กลิน่ ดงันัน้ควรตดิตัง้อปุกรณต์รวจจับกา๊ซของน้ํายา
ทําความเย็นทีไ่วไฟซึง่สามารถตรวจจับกา๊ซดงักลา่ว
ไดแ้ละสง่สญัญาณเตอืนเมือ่เกดิการร่ัวไหล

จะตอ้งไมม่สี ิง่ใดมากดีขวางชอ่งระบายอากาศ

อยา่เจาะหรอืเผา เนือ่งจากเครือ่งปรับอากาศนีม้คีวาม
ดนั อยา่ใหเ้ครือ่งปรับอากาศโดนความรอ้น เปลวไฟ 
ประกายไฟ หรอืแหลง่จดุตดิไฟอืน่ มฉิะนัน้อาจเกดิ
การระเบดิจนทําใหบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้

ขอ้ควรระวงัสาํหรบัการใชส้ารทาํความเย็น 
R32

ขัน้ตอนการทํางานในการตดิตัง้พืน้ฐานเหมอืนกบัรุน่ของสาร
ทําความเย็นธรรมดา (R410A, R22)

เนือ่งจากแรงดนัทีใ่ชง้านสงูกวา่สารทําความเย็นรุน่ 
R22 จงึตอ้งใชท้อ่ เครือ่งมอืการตดิตัง้ และเครือ่งมอื
ใหบ้รกิารบางอยา่งเป็นพเิศษ
โดยเฉพาะ เมือ่เปลีย่นสารทําความเย็นรุน่ R22 เป็น
สารทําความเย็นรุน่ R32 ใหม ่ตอ้งเปลีย่นทอ่ธรรมดา
และน็อตแฟลรเ์ป็นรุน่ R32 และทอ่และน็อตแฟลร ์
R410A สําหรับหน่วยทีต่ดิตัง้ภายนอก
สําหรับ R32 และ R410A สามารถใชน็้อตแฟลรแ์ละ
ทอ่เดยีวกนัสําหรับหน่วยทีต่ดิตัง้ภายนอกได ้

หา้มทําการผสมสารทําความเย็นอืน่ ๆ เขา้ไปในระบบ 
รุน่ทีใ่ชส้ารทําความเย็น R32 และ R410A มเีสน้ผา่น
ศนูยก์ลางทอ่เตมิทีต่า่งกนัเพือ่ป้องกนัการเตมิผดิดว้ย
สารทําความเย็นรุน่ R22 และเพือ่ความปลอดภยั
ดงันัน้ ใหต้รวจสอบกอ่น [เสน้ผา่นศนูยก์ลางทอ่เตมิ
สําหรับ R32 และ R410A คอื 1/2 นิว้]

จะตอ้งทําการตรวจสอบไมใ่หม้วีตัถแุปลกปลอมใด ๆ 
(น้ํามนั น้ํา เป็นตน้) เขา้ไปในระบบทอ่ และเมือ่เกบ็
ทอ่ อดุรโูดยการบบีใหแ้น่น เทปกาว ฯลฯ (การจัดการ
สําหรับ R32 เหมอืนกบั R410A)
• การใชง้าน การบํารงุรักษา การซอ่มแซมและการ
เตมิสารทําความเย็นจะตอ้งดําเนนิการโดยบคุคล
ทีผ่า่นการฝึกอบรมและไดรั้บการรับรองดา้นการใช ้
งานน้ํายาทําความเย็นทีต่ดิไฟไดแ้ละเป็นไปตามคํา
แนะนําของทางผูผ้ลติ บคุคลใด ๆ ทีม่หีนา้ทีใ่ชง้าน 
ดแูลหรอืบํารงุรักษาในสว่นของระบบหรอืชิน้สว่น
ตา่ง ๆ ของอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งผา่นการฝึก
อบรมและไดรั้บการรับรอง

• ไมค่วรตดิตัง้ช ิน้สว่นใด ๆ กต็ามของวงจรระบบ
ทําความเย็น (คอยลเ์ย็น เครือ่งทําความเย็น เอ
เอชย ูเครือ่งควบแน่นหรอืถงัพักสารทําความเย็น
เหลว) หรอืระบบทอ่ไวใ้กลก้บัแหลง่ความรอ้น เปลว
ไฟ เครือ่งใชท้ีม่กีารทํางานดว้ยแกส๊หรอืเครือ่ง
ทําความรอ้นไฟฟ้า

• ผูใ้ชง้าน/เจา้ของหรอืตวัแทนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ควร
ทําการตรวจสอบการแจง้เตอืน การระบายอากาศ
ทางกลและเครือ่งตรวจตา่ง ๆ อยา่งสมํา่เสมอ อยา่ง
นอ้ยปีละครัง้ ตามทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของ
ประเทศเพือ่ใหม้ัน่ใจไดถ้งึการทํางานทีถ่กูตอ้ง

• ควรทําการเขยีนรายงานในสมดุบนัทกึอยา่ง
สมํา่เสมอ ควรทําการบนัทกึผลการตรวจสอบเหลา่นี้
ไวใ้นสมดุบนัทกึดว้ย

• ในกรณีของการระบายอากาศในพืน้ทีจํ่ากดัควร
ทําการตรวจสอบเพือ่ยนืยนัวา่ไมม่สี ิง่ใดมากดีขวาง

• กอ่นทีจ่ะมกีารตดิตัง้ระบบทําความเย็นใหม ่บคุคล
ทีรั่บผดิชอบการวางระบบเพือ่ใชง้านควรจะแน่ใจวา่
บคุคลทีเ่ขา้มาทํางานทีผ่า่นการฝึกอบรมและไดรั้บ
การรับรองแลว้นัน้ไดรั้บคําแนะนําตามคูม่อืการใช ้
งานเกีย่วกบัโครงสรา้ง การควบคมุ การใชง้านและ
การบํารงุรักษาระบบทําความเย็น รวมทัง้การตรวจ
ตราตามมาตรการความปลอดภยั และคณุสมบตัแิละ
การจัดการสารทําความเย็นทีใ่ช ้

• ขอ้กําหนดทัว่ไปของบคุคลทีผ่า่นการฝึกอบรมและ
ไดรั้บการรับรองจะระบไุวต้ามดา้นลา่ง:
a) ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย ขอ้บงัคบัและมาตรฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารทําความเย็นทีต่ดิไฟได;้ และ

b) ความรูใ้นรายละเอยีดของทกัษะในการจัดการ
สารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้อปุกรณป้์องกนัสว่น
บคุคล การป้องกนัการร่ัวไหลของสารทําความ
เย็น การจัดการกบักระบอกสบู การชารจ์ การ
ตรวจสอบการร่ัวไหล การเตมิและการกําจัด
สาร; และ

c) สามารถทําความเขา้ใจและนําไปปฏบิตัติามขอ้
กําหนดตามกฎหมายของประเทศ ขอ้บงัคบัและ
มาตรฐาน; และ

d) ทบทวนการฝึกอบรมอยา่งสมํา่เสมอและตอ่เนือ่ง
เพือ่รักษาความเชีย่วชาญนี้

e) ทอ่เครือ่งปรับอากาศทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่ะตอ้งไดรั้บ
การตดิตัง้ในรปูแบบทีจ่ะสามารถป้องกนัการเกดิ
ความเสยีหายจากอบุตัเิหตจุากการใชง้านหรอื
การบํารงุรักษาได ้
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2. การซอ่มบาํรงุ
2-1. บคุคลทีท่าํการซอ่มบาํรงุ
• ระบบไดรั้บการตรวจสอบ ควบคมุและบํารงุรักษา
อยา่งสมํา่เสมอโดยพนักงานบรกิารทีไ่ดรั้บการฝึก
อบรมและไดรั้บการรับรองซึง่เป็นผูท้ีไ่ดรั้บการวา่
จา้งโดยผูใ้ชง้านหรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบ

• ตรวจสอบขนาดการเตมิสารทําความเย็นตามจรงิให ้
สมัพันธก์บัขนาดภายในหอ้งซึง่มกีารตดิตัง้ช ิน้สว่นที่
บรรจสุารทําความเย็น

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารร่ัวไหลของสาร
ทําความเย็น

• ผูช้าํนาญการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานหรอืยุง่
เกีย่วกบัแผงวงจรสารทําความเย็นควรไดรั้บใบรับ
รองปัจจบุนัทีถ่กูตอ้งจากหน่วยงานประเมนิและ
แตง่ตัง้ทางอตุสาหกรรม ซึง่จะอนุญาตใหผู้ช้าํนาญ
ดําเนนิการกบัสารทําความเย็นอยา่งปลอดภยัและ
สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดการประเมนิทีย่อมรับใน
อตุสาหกรรม

• จะตอ้งทําการซอ่มบํารงุตามทีแ่นะนําโดยผูผ้ลติ
อปุกรณเ์ทา่นัน้ การซอ่มบํารงุและการซอ่มแซมที่
ตอ้งมคีวามชว่ยเหลอืจากผูช้าํนาญอืน่ ๆ จะตอ้ง
ดําเนนิการภายใตก้ารกํากบัดแูลของผูช้าํนาญการ
ในการใชส้ารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้

• จะตอ้งทําการซอ่มบํารงุตามทีแ่นะนําโดยผูผ้ลติ
อปุกรณเ์ทา่นัน้

2-2. การทาํงาน
• จําเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบความปลอดภยักอ่นเริม่
การทํางานกบัระบบทีม่สีารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้
เพือ่ใหรั้บรองวา่ไดล้ดความเสีย่งของการตดิไฟ
สําหรับการซอ่มแซมระบบทําความเย็น ตอ้งดําเนนิ
การตามขอ้ควรระวงัที ่2-2 ถงึ 2-8 กอ่นการดําเนนิ
การกบัระบบ

• จะตอ้งดําเนนิการตามขัน้ตอนทีค่วบคมุไว ้เพือ่ลด
ความเสีย่งของแกส๊หรอืสารระเหยทีต่ดิไฟไดท้ีอ่าจ
ปรากฏขึน้ระหวา่งทีทํ่างาน

• จะตอ้งแนะนําและกํากบัดแูลพนักงานซอ่มบํารงุและ
ผูท้ีทํ่างานในพืน้ทีค่นอืน่ ๆ ตามลกัษณะงานทีทํ่า

• หลกีเลีย่งการทํางานในพืน้ทีปิ่ดทบึ ตรวจสอบให ้
แน่ใจทกุครัง้วา่มรีะยะหา่งจากสารทําความเย็น หรอื
ระยะปลอดภยัอยา่งนอ้ย 2 เมตร หรอืจํากดับรเิวณ
ใหม้พีืน้ทีว่า่งในรัศมอียา่งนอ้ย 2 เมตร

• สวมใสอ่ปุกรณป้์องกนัทีเ่หมาะสม รวมถงึอปุกรณ์
ป้องกนัการหายใจ ตามปัจจัยแวดลอ้ม

• เกบ็แหลง่กําเนดิไฟและพืน้ผวิโลหะทีร่อ้นใหห้า่ง

f) ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดเพือ่ความปลอดภยั
และเพือ่หลกีเลีย่งการสัน่หรอืกระเทอืนมากเกนิ
ไปทีจ่ะเกดิแกท่อ่ระบบทําความเย็น

g) ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งมอืป้องกนั ทอ่ และชิน้สว่น
อปุกรณข์องระบบการทําความเย็นไดรั้บการ
ป้องกนัอยา่งด ีตอ่ผลกระทบจากสิง่แวดลอ้มที่
ไมพ่งึประสงค ์(เชน่ อนัตรายจากการสะสมและ
การแข็งตวัของน้ําในทอ่ระบาย หรอืการสะสม
ของสิง่สกปรกและตะกอน)

h) การขยายและการหดตวัของทอ่สําหรับการใช ้
งานระยะยาวในระบบทําความเย็นจะตอ้งไดรั้บ
การออกแบบและตดิตัง้อยา่งปลอดภยั (สวม
ตอ่และป้องกนั) เพือ่ลดการกระแทกของระบบ
ไฮดรอลกิทีอ่าจเกดิขึน้และสรา้งความเสยีหาย
ตอ่ระบบ

i)  ป้องกนัระบบทําความเย็นจากการแตกรา้วโดย
ไมค่าดคดิเนือ่งจากการเคลือ่นยา้ยเฟอรน์เิจอร์
หรอืการซอ่มแซมหอ้ง

j)  เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารร่ัวไหล รอยตอ่ทอ่ของ
สารทําความเย็นภายในอาคารตอ้งไดรั้บการ
ทดสอบการร่ัวไหล อปุกรณท์ดสอบตอ้งมคีวาม
ไวในการตรวจสอบการร่ัวของสารทําความเย็น
อยูท่ี ่5 กรัมตอ่ปีหรอืมากกวา่นัน้ภายใตแ้รงดนั
อยา่งตํา่ 0.25 เทา่ของแรงดนัสงูสดุทีท่นได ้
(>1.04MPa สงูสดุ 4.15MPa) ไมค่วรตรวจ
พบการร่ัว

1. การตดิต ัง้ (พืน้ทีต่ดิต ัง้)
• ผลติภณัฑท์ีม่สีารทําความเย็นทีต่ดิไฟไดต้อ้งไดรั้บ
การตดิตัง้ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีภ่ายในหอ้งขนาดเล็ก
ทีส่ดุ Amin (ตารางเมตร) ดงัทีร่ะบใุนตาราง A ในคํา
แนะนําการตดิตัง้

• ในกรณีทีม่กีารชารจ์ลงดนิ จะตอ้งมกีารคํานวณ วดั 
และตดิป้ายผลกระทบตอ่การชารจ์สารทําความเย็น
ทีเ่กดิจากความยาวของทอ่ทีแ่ตกตา่งกนั

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การตดิตัง้ทอ่จะตอ้งสัน้ทีส่ดุ หลกี
เลีย่งการใชท้อ่ทีแ่หวง่และหา้มงออยา่งรนุแรง

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดป้้องกนัทอ่จากความเสยีหายทาง
กายภาพ

• ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบการดา้นแกส๊ของประเทศ 
ตลอดจนกฏและกฎหมายของรัฐ แจง้เจา้หนา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบทีบ่งัคบัใช ้

• ตอ้งใหแ้น่ใจวา่สามารถเขา้ถงึการเชือ่มตอ่ทาง
กายภาพได ้เพือ่การซอ่มบํารงุ

• ในกรณีทีต่อ้งมกีารระบายอากาศดว้ยกลไก จะตอ้ง
ไมม่สี ิง่กดีขวางบงัชอ่งระบายอากาศ

• เมือ่ทิง้ผลติภณัฑ ์ปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัในขอ้ 12 
และปฏบิตัติามขอ้ระเบยีบของประเทศ
ตอ้งตดิตอ่เจา้หนา้ทีรั่ฐทอ้งถิน่สําหรับการจัดการที่
เหมาะสมอยูเ่สมอ
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั
2-7. การตรวจสอบอปุกรณท์าํความเย็น
• เมือ่มกีารเปลีย่นชิน้สว่นไฟฟ้า จะตอ้งตรงกบัการใช ้
งานและขอ้กําหนดทีถ่กูตอ้ง

• ตอ้งดําเนนิการตามคําแนะนําการซอ่มบํารงุและการ
ใหบ้รกิารของผูผ้ลติตลอดเวลา

• หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแผนกเทคนคิของผูผ้ลติ
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื

• ตอ้งทําการตรวจสอบตอ่ไปนีก้บัการตดิตัง้ทีใ่ชส้าร
ทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้

 - การเตมิสารทําความเย็นตามจรงิจะขึน้อยูก่บั
ขนาดหอ้งทีม่กีารตดิตัง้ช ิน้สว่นทีม่สีารทําความ
เย็น
 - เครือ่งระบายอากาศและทอ่ระบายจะตอ้งทํางาน
อยา่งพอเพยีงและไมถ่กูปิดกัน้
 - หากมกีารใชแ้ผงวรจรทําความเย็นโดยออ้ม จะ
ตอ้งตรวจสอบแผงวงจรรองเพือ่หาวา่มสีาร
ทําความเย็นหรอืไม่
 - ทําเครือ่งหมายอปุกรณอ์ยา่งตอ่เนือ่งใหม้องเห็น
ได ้และอา่นออก จะตอ้งแกไ้ขเครือ่งหมายและ
สญัลกัษณท์ีอ่า่นไมอ่อกใหถ้กูตอ้ง
 - การตดิตัง้ทอ่หรอืชิน้สว่นการทําความเย็นจะตอ้ง
อยูใ่นตําแหน่งทีจ่ะไมส่มัผัสกบัสารใดๆ ทีอ่าจ
กดักรอ่นชิน้สว่นทีม่สีารทําความเย็น เวน้แตช่ ิน้
สว่นนัน้จะทําจากวสัดทุีท่นทานตอ่การกดักรอ่น
หรอืไดรั้บการป้องกนัจากการกดักรอ่น

2-8. การตรวจสอบอปุกรณไ์ฟฟ้า
• การซอ่มแซมและการซอ่มบํารงุชิน้สว่นไฟฟ้าจะตอ้ง
มกีารตรวจสอบความปลอดภยัและขัน้ตอนการตรวจ
สอบชิน้สว่นเบือ้งตน้

• การตรวจสอบความปลอดภยัเบือ้งตน้จะรวมถงึ แต่
ไมจํ่ากดั:-

 - วา่มกีารปลอ่ยประจตุวัเกบ็ประจนัุน้: ซึง่จะทํา
อยา่งปลอดภยัเพือ่หลกีเลีย่งโอกาสทีจ่ะเกดิ
ประกายไฟ
 - วา่มชี ิน้สว่นและสายไฟฟ้าใดทีม่ไีฟฟ้าอยู ่
และสมัผัสกบัภายนอกขณะทีเ่ตมิน้ํายา 
ดดูเกบ็ หรอืระบายระบบ
 - วา่มกีารตอ่สายดนิอยา่งตอ่เนือ่ง

• ตอ้งดําเนนิการตามคําแนะนําการซอ่มบํารงุและการ
ใหบ้รกิารของผูผ้ลติตลอดเวลา

• หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาแผนกเทคนคิของผูผ้ลติ
เพือ่ขอความชว่ยเหลอื

• หากเกดิความผดิพลาดทีอ่าจกระทบตอ่ความ
ปลอดภยั หา้มเชือ่มตอ่วงจรกบัแหลง่จา่ยไฟฟ้า
จนกวา่จะแกไ้ขจนน่าพอใจ

• หากไมส่ามารถแกไ้ขความผดิพลาดไดท้นัท ีแต่
จําเป็นตอ้งดําเนนิการตอ่ จะตอ้งใชก้ระบวนการ
แกไ้ขชัว่คราวอยา่งเพยีงพอ

• เจา้ของอปุกรณจ์ะตอ้งแจง้หรอืรายงานเพือ่แนะนํา
ทกุฝ่ายนับตัง้แตนั่น้

2-3. การตรวจสอบสารทาํความเย็นค ัง่คา้ง
• ควรตรวจสอบพืน้ทีด่ว้ยเครือ่งตรวจสอบสารทําความ
เย็นทีเ่หมาะสมกอ่นและระหวา่งการทํางาน เพือ่
รับรองวา่ชา่งเทคนคิจะระวงับรรยากาศทีอ่าจเกดิ
เพลงิไหมไ้ด ้

• รับรองวา่อปุกรณต์รวจสอบการร่ัวไหลทีใ่ชม้คีวาม
เหมาะสมกบัสารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้เชน่ ไม่
กอ่ประกายไฟ ผนกึไวอ้ยา่งเพยีงพอ หรอืมคีวาม
ปลอดภยัอยา่งแทจ้รงิ

• ในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหล/หก ใหร้ะบายอากาศพืน้ที่
นัน้ทนัทแีละอยูเ่หนอืลมใหห้า่งจากจดุทีม่สีารหก/
ร่ัวไหล

• ในกรณีทีเ่กดิการร่ัวไหล/หก ใหแ้จง้บคุคลทีอ่ยูใ่ต ้
ลมถงึการร่ัวไหล/หก กนัพืน้ทีอ่นัตรายออกทนัท ี
และหา้มใหบ้คุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาตเขา้

2-4. มอีปุกรณด์บัเพลงิ
• หากทํางานทีต่อ้งใชค้วามรอ้นกบัอปุกรณท์ีเ่กีย่วกบั
อปุกรณก์ารทําความเย็นหรอืชิน้สว่นใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
จะตอ้งมอีปุกรณด์บัเพลงิทีเ่หมาะสมอยูใ่กลม้อื

• มผีงแป้งดบัเพลงิหรอือปุกรณด์บัเพลงิดว้ย CO2 อยู่
ใกล ้ๆ พืน้ทีท่ีเ่ตมิสารทําความเย็น

2-5. ไมม่แีหลง่กาํเนดิไฟ
• หา้มบคุคลทีทํ่างานเกีย่วขอ้งกบัระบบการทําความ
เย็นสมัผัสทอ่ทีป่ระกอบดว้ยหรอืมสีารทําความเย็น
ทีต่ดิไฟได ้ใชแ้หลง่กําเนดิไฟในลกัษณะทีอ่าจกอ่
ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่เพลงิไหมห้รอืเกดิการระเบดิ 
บคุคลทีทํ่างานจะตอ้งไมส่บูบหุรีใ่นขณะทีทํ่างาน
ดงักลา่ว

• ควรเกบ็แหลง่กําเนดิไฟทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด รวมถงึ
การสบูบหุรีใ่หห้า่งอยา่งเพยีงพอจากหนา้งานทีต่ดิ
ตัง้ ซอ่มแซม ถอดออก หรอืกําจัด ในขณะทีส่าร
ทําความเย็นทีส่ามารถตดิไฟไดอ้าจร่ัวไหลสูพ่ืน้ที่
รอบขา้งได ้

• ตอ้งทําการสํารวจพืน้ทีร่อบอปุกรณก์อ่นเริม่การ
ทํางานเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่อนัตรายทีต่ดิไฟได ้
หรอืความเสีย่งตอ่การเกดิประกายไฟ

• จะตอ้งแสดงป้าย “หา้มสบูบหุรี”่

2-6. พืน้ทีท่ ีร่ะบายอากาศ
• รับรองวา่พืน้ทีนั่น้อยูใ่นทีเ่ปิดโลง่และไดรั้บการ
ระบายอากาศอยา่งเพยีงพอกอ่นการเริม่การทํางาน
ระบบหรอืทํางานใด ๆ ทีต่อ้งใชค้วามรอ้น

• ตอ้งมกีารระบายอากาศอยา่งตอ่เนือ่งระหวา่งที่
ดําเนนิการทํางาน

• การระบายอากาศควรกระจายสารทําความเย็นใดๆ 
ทีร่ั่วไหลออกมาอยา่งปลอดภยั และควรระบายสู่
อากาศภายนอก

ACXF55-31640_FZ0921-0.indb   8ACXF55-31640_FZ0921-0.indb   8 8/26/2021   12:15:11 PM8/26/2021   12:15:11 PM



9

ขอ้
คว
รร
ะว
งัเ
พ
ือ่ค
วา
มป
ลอ
ดภ
ยั

3. การซอ่มชิน้สว่นทีปิ่ดผนกึ
• ระหวา่งการซอ่มแซมชิน้สว่นทีปิ่ดผนกึไว ้จะตอ้งตดั
การเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟฟ้าทัง้หมดจากอปุกรณท์ี่
ใชง้านกอ่นการถอดฝาใด ๆ ทีผ่นกึ ฯลฯ

• หากจําเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งจา่ยไฟฟ้าแกอ่ปุกรณ์
ระหวา่งทีซ่อ่มบํารงุ จะตอ้งดําเนนิการตรวจตรา
การร่ัวไหลตลอดเวลาในจดุทีสํ่าคญัทีส่ดุเพือ่เตอืน
สถานการณอ์นัตรายทีอ่าจเกดิขึน้

• ควรใหค้วามสนใจโดยเฉพาะกบัสิง่ตอ่ไปนีเ้พือ่
รับรองความปลอดภยัเมือ่ทํางานกบัชิน้สว่นไฟฟ้า 
ตอ้งไมแ่กไ้ขฝาครอบในลกัษณะทีจ่ะสง่ผลตอ่ระดบั
ของการป้องกนั ซึง่จะรวมถงึความเสยีหายตอ่สาย
ไฟ จํานวนการเชือ่มตอ่ทีม่ากเกนิไป ขัว้ทีไ่มต่รง
ตามขอ้กําหนดเดมิ ความเสยีหายตอ่ผนกึ ความไม่
พอดขีองปลอกอดั ฯลฯ

• รับรองวา่ยดึอปุกรณอ์ยา่งแน่นหนา
• รับรองวา่ผนกึ หรอืวสัดทุีใ่ชผ้นกึไมไ่ดเ้สือ่มจนไม่
สามารถทําหนา้ทีป้่องกนัอากาศทีส่ามารถตดิไฟ
เขา้ไปได ้

• ชิน้สว่นทีเ่ปลีย่นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด
ของผูผ้ลติ
หมายเหต:ุ การใชส้ารผนกึทีเ่ป็นซลิโิคนอาจขดัขวาง
ประสทิธภิาพของอปุกรณต์รวจสอบการร่ัวไหลบาง
ประเภท
ไมต่อ้งแยกสว่นประกอบทีป่ลอดภยัสมบรูณก์อ่นการ
ทํางาน

4. ซอ่มชิน้สว่นใหป้ลอดภยัสมบรูณ์
• หา้มใชโ้หลดทีม่คีวามเหนีย่วนําหรอืความ
จไุฟฟ้าถาวรกบัวงจรโดยไมต่รวจสอบให ้
แน่ใจวา่จะไมม่แีรงดนัไฟฟ้าและกระแส
ไฟฟ้าเกนิคา่ทีอ่นุญาตสําหรับอปุกรณ์
ไฟฟ้าทีใ่ชง้านอยู่

• ชิน้สว่นทีป่ลอดภยัสมบรูณส์ามารถใชง้านไดใ้นขณะ
ทีอ่ยูใ่นบรรยากาศทีต่ดิไฟไดเ้พยีงชนดิเดยีวเทา่นัน้

• อปุกรณท์ดสอบจะตอ้งไดรั้บการประเมนิอยา่งถกู
ตอ้ง

• เปลีย่นอปุกรณด์ว้ยชิน้สว่นทีไ่ดรั้บการระบจุากผู ้
ผลติเทา่นัน้ ชิน้สว่นทีไ่มไ่ดร้ะบโุดยผูผ้ลติอาจ
สง่ผลใหเ้กดิประกายไฟจากการร่ัวไหลของสาร
ทําความเย็นในบรรยากาศได ้

5. การเดนิสายไฟ
• ตรวจสอบวา่การเดนิสายไฟจะไมเ่กดิการฉีกขาด 
กดักรอ่น ไดรั้บแรงดนัเกนิ การสัน่ไหว สมัผัสกบั
ขอบแหลมคม หรอืผลกระทบทางสภาพแวดลอ้มที่
ไมพ่งึประสงคอ์ืน่ ๆ

• การตรวจสอบยงัตอ้งดถูงึผลกระทบจากการสัน่ไหว
จากแหลง่กําเนดิตา่งๆ เชน่ คอมเพรสเซอรห์รอื
พัดลมเป็นเวลานานหรอืตอ่เนือ่ง

6. การตรวจสอบสารทาํความเย็นทีต่ดิไฟได้
• หา้มใชแ้หลง่กําเนดิไฟไมว่า่ในสถานการณใ์ดขณะ
ทีห่า หรอืตรวจสอบการร่ัวไหลของสารทําความเย็น

• ไมค่วรใช ้หวัเปลวตรวจร่ัว (หรอือปุกรณต์รวจสอบ
อืน่ ๆ ทีใ่ชเ้ปลวไฟ)

7. วธิกีารตรวจจบัการร ัว่ไหลตอ่ไปนีถ้อืเป็นที่
ยอมรบัไดส้าํหรบัระบบทาํความเย็นทกุชนดิ

• ไมค่วรตรวจพบการร่ัวเมือ่ใชอ้ปุกรณต์รวจสอบการ
ร่ัวไหลทีม่คีวามไวในการตรวจสอบการร่ัวของสาร
ทําความเย็นอยูท่ี ่5 กรัมตอ่ปีหรอืมากกวา่นัน้ภายใต ้
แรงดนัอยา่งตํา่ 0.25 เทา่ของแรงดนัสงูสดุทีท่นได ้
(>1.04MPa สงูสดุ 4.15MPa) เชน่ อปุกรณต์รวจ
สอบการร่ัวไหลของสารหลากหลายประเภท

• ใชอ้ปุกรณต์รวจสอบการร่ัวไหลไฟฟ้าเพือ่ตรวจหา
สารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้แตค่วามไวอาจไมเ่พยีง
พอ หรอือาจตอ้งปรับเทยีบอกีครัง้
(จะตอ้งปรับเทยีบอปุกรณก์ารตรวจสอบในพืน้ทีท่ี่
ปราศจากสารทําความเย็น)

• รับรองวา่อปุกรณต์รวจสอบไมม่แีนวโนม้เป็นแหลง่
กําเนดิไฟ และเหมาะสมกบัสารทําความเย็นทีใ่ช ้

• ตอ้งตัง้อปุกรณต์รวจสอบการร่ัวไหลทีเ่ปอรเ์ซน็ต์
ของ LFL ของสารทําความเย็น และจะตอ้งปรับตัง้
เทยีบกบัสารทําความเย็นทีใ่ชแ้ละยนืยนัเปอรเ์ซน็ต์
ของแกส๊ทีเ่หมาะสม (สงูสดุ 25%)

• สารตรวจสอบการร่ัวไหลเหมาะสมทีจ่ะใชก้บัสาร
ทําความเย็นสว่นใหญ ่เชน่ สารทําปฏกิริยิาใหเ้กดิ
ฟองและสารทําปฏกิริยิาเรอืงแสง ควรหลกีเลีย่ง
การใชส้ารชะลา้งทีม่คีลอรนี เนือ่งจากคลอรนีอาจ
มปีฏกิริยิากบัสารทําความเย็นและอาจกดักรอ่นทอ่
ทองแดงได ้

• หากสงสยัวา่มกีารร่ัวไหล ตอ้งนําเปลวไฟออกหรอื
ดบัไฟทัง้หมด

• หากจําเป็นตอ้งบดักรจีดุทีส่ารทําความเย็นร่ัวไหล
ตอ้งดดูเกบ็สารทําความเย็นทัง้หมดจากระบบหรอื
แยก (โดยการปิดวาลว์) ในสว่นของระบบทีไ่กล
จากจดุร่ัวไหล จะตอ้งถา่ยไนโตรเจนทีป่ราศจาก
ออกซเิจน (OFN) ผา่นระบบทัง้กอ่นและระหวา่ง
กระบวนการบดักร ีตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดเพือ่
ความปลอดภยัใน #8 เพือ่นําสารทําความเย็นออก ภา
ษ
าไ
ท
ย
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ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยั
9. ข ัน้ตอนการเตมิ
• นอกเหนอืจากขัน้ตอนการเตมิน้ํายาโดยทัว่ไปแลว้ 
ควรดําเนนิการตามขอ้กําหนดตอ่ไปนี้

 - ใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารปนเป้ือนของสารใหค้วามเย็น
ตา่งชนดิกนัเมือ่ใชอ้ปุกรณเ์ตมิน้ํายา
 - ทอ่หรอืสายควรสัน้ทีส่ดุเพือ่ลดปรมิาณสาร
ทําความเย็นทีต่กคา้งในสาย
 - ถงับรรจตุอ้งอยูใ่นตําแหน่งทีเ่หมาะสมตามทีคํ่า
แนะนําระบไุว ้
 - ใหแ้น่ใจวา่ตอ่สายดนิระบบการทําความเย็นไว ้
กอ่นการเตมิสารทําความเย็นในระบบ
 - ทําเครือ่งหมายบนระบบเมือ่เสร็จสิน้การเตมิแลว้ 
(หากไมไ่ดทํ้าไว)้
 - ระมดัระวงัไมใ่หเ้ตมิระบบการทําความเย็นจนลน้

• กอ่นการเตมิน้ํายาควรทดสอบแรงดนัดว้ย OFN 
(ดทูี ่ขอ้7)

• ควรทดสอบการร่ัวไหลของระบบเมือ่เสร็จสิน้การ
เตมิน้ํายา แตก่อ่นทําการทดสอบใชง้าน

• ควรทําตามการทดสอบการร่ัวไหลตอ่ไปนีก้อ่นออก
จากหนา้งาน

• อาจเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติและทําใหเ้กดิ
อนัตรายขณะทีเ่ตมิและถา่ยสารทําความเย็น
เพือ่หลกีเลีย่งเพลงิไหมห้รอืการระเบดิ ใหค้าย
ประจไุฟฟ้าสถติระหวา่งการถา่ยโอนโดยการตอ่
สายดนิและยดึภาชนะและอปุกรณก์อ่นการเตมิ/
ถา่ยน้ํายา

10. การเลกิใชง้าน
• กอ่นดําเนนิการตามขัน้ตอนนี ้ชา่งเทคนคิจะตอ้งคุน้
เคยกบัอปุกรณแ์ละรายละเอยีดของอปุกรณท์ัง้หมด

• หลกัปฏบิตัทิีด่ทีีแ่นะนําคอืใหเ้กบ็สารทําความเย็น
ทัง้หมดอยา่งปลอดภยั

• กอ่นทีจ่ะดําเนนิการทํางาน จะตอ้งวเิคราะหต์วัอยา่ง
น้ํามนัและสารทําความเย็น กอ่นนําสารทําความเย็น
มาใชซ้ํา้อกีครัง้

• จะตอ้งมพีลงังานไฟฟ้ากอ่นทีจ่ะเริม่งาน
a) ตอ้งคุน้เคยกบัอปุกรณแ์ละการทํางาน
b) แยกระบบดว้ยไฟฟ้า
c) ตอ้งใหแ้น่ใจกอ่นพยายามดําเนนิการตามขัน้
ตอนวา่:

• มเีครือ่งมอืจัดการดา้นกลไกหากจําเป็น เพือ่
จัดการกบัถงับรรจสุารทําความเย็น

• มอีปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคลและใชง้านอยา่ง
เหมาะสม

• ผูช้าํนาญการจะกํากบัดแูลขัน้ตอนการดดูเกบ็อยู่
ตลอดเวลา

• อปุกรณด์ดูเกบ็และถงับรรจสุอดคลอ้งกบั
มาตรฐานทีเ่หมาะสม

d) สบูถา่ยระบบสารทําความเย็น หากสามารถทําได ้

8. การถอดและการไลอ่ากาศ
• เมือ่เริม่ซอ่มแผงวงจรของสารทําความเย็น หรอืเพือ่
วตัถปุระสงคอ์ืน่ใด จะตอ้งทําตามขัน้ตอนตามปกติ
อยา่งไรกต็าม จําเป็นตอ้งปฏบิตัติามหลกัการปฏบิตั ิ
ทีด่เีนือ่งจากมกีารพจิารณาสภาพทีอ่าจตดิไฟได ้
ควรปฏบิตัติามขัน้ตอนการทํางานตอ่ไปนีเ้พือ่:
นําสารทําความเย็นออก -> ลา้งวงจรดว้ยแกซ๊เฉื่อย 
-> ไลอ่ากาศ -> ลา้งดว้ยแกซ๊เฉื่อย -> เปิดวงจร
ดว้ยการตดัหรอืบดักรี

• จะตอ้งดดูเกบ็สารทําความเย็นในถงับรรจสํุาหรับการ
ดดูเกบ็ทีถ่กูตอ้ง

• จะตอ้งถา่ยแกซ๊ในระบบดว้ย OFN เพือ่แสดงให ้
เห็นวา่อปุกรณป์ลอดภยั

• อาจตอ้งทําซํา้ขัน้ตอนนีห้ลายครัง้
• ไมค่วรใชอ้ากาศหรอืออกซเิจนทีบ่บีอดัสําหรับงานนี้
• การถา่ยลา้งระบบจะตอ้งทําโดยเริม่จากการเตมิ 

OFN ในระบบสญุญากาศและเตมิตอ่ไปจนกวา่จะถงึ
แรงดนัใชง้าน จากนัน้จงึระบายสูบ่รรยากาศ ซึง่จะ
กลายเป็นสญุญากาศในทีส่ดุ

• จะตอ้งทําขัน้ตอนนีซ้ํา้จนกวา่จะไมม่สีารทําความ
เย็นอยูใ่นระบบ

• เมือ่เตมิ OFN ครัง้สดุทา้ยแลว้ ระบบจะระบายลดลง
จะเป็นความดนับรรยากาศเพือ่ใหส้ามารถทํางานได ้

• กระบวนการนีม้คีวามสําคญัอยา่งยิง่ หากมกีาร
บดักรทีอ่

• ใหแ้น่ใจวา่ทอ่ลมของเครือ่งสบูสญุญากาศไมไ่ด ้
อยูใ่กลแ้หลง่ใดทีส่ามารถกําเนดิไฟไดแ้ละตอ้ง
สามารถระบายอากาศได ้

OFN = ออกซเิจนทีไ่มม่ไีนโตรเจนเจอืปน ประเภท
หนึง่ของแกส๊เฉื่อย
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e) หากระบบสญุญากาศไมส่ามารถใชไ้ด ้ใหต้อ่ทอ่
รว่มเพือ่ใหส้ามารถนําสารทําความเย็นจากสว่น
ตา่ง ๆ ของระบบได ้

f)  ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ถงับรรจไุดร้ะดบักอ่นการดดูเกบ็
สารทําความเย็น

g) เริม่การทํางานของเครือ่งดดูเกบ็สารทําความ
เย็นและปฏบิตัติามคําแนะนํา

h) หา้มเตมิถงับรรจจุนลน้ (เตมิน้ํายาไมเ่กนิ
ปรมิาตร 80 %)

i)  หา้มใหแ้รงดนัใชง้านของถงับรรจเุกนิจดุสงูสดุ 
แมจ้ะเป็นการชัว่คราวกต็าม

j)  เมือ่เตมิถงับรรจอุยา่งถกูตอ้งและเรยีบรอ้ยแลว้ 
ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดนํ้าถงับรรจแุละอปุกรณอ์อก
จากหนา้งานทนัทแีละปิดวาลว์แยกทัง้หมดบน
อปุกรณ์

k) ไมค่วรเตมิสารทําความเย็นทีด่ดูเกบ็มาในระบบ
การทําความเย็นอืน่จนกวา่จะไดรั้บการทําความ
สะอาดและตรวจสอบแลว้ 

• อาจเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติและทําใหเ้กดิ
อนัตรายขณะทีเ่ตมิหรอืถา่ยสารทําความเย็น
เพือ่หลกีเลีย่งเพลงิไหมห้รอืการระเบดิ ใหค้าย
ประจไุฟฟ้าสถติระหวา่งการถา่ยโอนโดยการตอ่
สายดนิและยดึภาชนะและอปุกรณก์อ่นการเตมิ/
ถา่ยน้ํายา

11. การทาํเครือ่งหมาย
• จะตอ้งทําเครือ่งหมายบนอปุกรณเ์พือ่ระบวุา่เลกิใช ้
งานอปุกรณนั์น้และปราศจากสารทําความเย็นแลว้

• เครือ่งหมายจะตอ้งลงวนัทีแ่ลว้ลงชือ่กํากบั
• ใหแ้น่ใจวา่มเีครือ่งหมายบนอปุกรณท์ีร่ะบวุา่อปุกรณ์
นัน้มสีารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้

12. การดดูเก็บ
• เมือ่นําสารทําความเย็นออกจากระบบ ไมว่า่จะ
เพือ่การซอ่มบํารงุหรอืเลกิใชง้าน หลกัปฏบิตัทิีด่ ี
ทีแ่นะนําคอืใหเ้กบ็สารทําความเย็นทัง้หมดอยา่ง
ปลอดภยั

• เมือ่ทําการโอนยา้ยสารทําความเย็นสูถ่งับรรจ ุให ้
แน่ใจวา่ใชถ้งับรรจสํุาหรับการดดูเกบ็สารทําความ
เย็นทีเ่หมาะสมเทา่นัน้

• ใหแ้น่ใจวา่มหีมายเลขทีถ่กูตอ้งของถงับรรจสํุาหรับ
เกบ็น้ํายาทัง้ระบบ

• ถงับรรจทุัง้หมดทีใ่ชต้อ้งออกแบบมาเพือ่ดดูเกบ็สาร
ทําความเย็นและทําเครือ่งหมายสําหรับสารทําความ
เย็นนัน้ (น่ันคอื ถงับรรจพุเิศษสําหรับดดูเกบ็สาร
ทําความเย็น)

• ถงับรรจจุะตอ้งมวีาลว์คลายแรงดนัทีส่มบรูณแ์ละ
สมัพันธก์บัวาลว์ปิดในสภาพทีพ่รอ้มทํางานไดด้ี

• จะตอ้งไลอ่ากาศถงับรรจแุละหากเป็นไปได ้แชเ่ย็น
กอ่นการดดูเกบ็

• อปุกรณด์ดูเกบ็จะตอ้งอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มทํางานได ้
ด ีพรอ้มมชีดุคําแนะนําอยูใ่กลม้อื และจะตอ้งเหมาะ
สมกบัการดดูเกบ็สารทําความเย็นทีต่ดิไฟได ้

• นอกจากนี ้จะตอ้งมชีดุการวดัตัง้ระดบัในสภาพที่
พรอ้มทํางานไดด้ี

• สายจะตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ทีแ่น่นหนาไมร่ั่วไหล และ
อยูใ่นสภาพทีด่ี

• กอ่นการใชเ้ครือ่งดดูเกบ็สารทําความเย็น ตรวจ
ใหแ้น่ใจวา่อปุกรณอ์ยูใ่นสภาพทีน่่าพอใจ มกีาร
ซอ่มบํารงุอยา่งเหมาะสมและสว่นประกอบไฟฟ้า
ทีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บการผนกึเพือ่ป้องกนัการตดิไฟใน
กรณีทีส่ารทําความเย็นร่ัวไหล
หากมขีอ้สงสยัใหป้รกึษาผูผ้ลติ

• ควรสง่คนืสารทําความเย็นทีด่ดูเกบ็มาแกผู่จํ้าหน่าย
ในถงับรรจกุารดดูเกบ็ทีถ่กูตอ้ง และจัดเตรยีม
เอกสารการลําเลยีงของเสยี 

 (Waste Transfer Note)
• หา้มผสมสารทําความเย็นในอปุกรณด์ดูเกบ็ โดย
เฉพาะในถงับรรจุ

• หากตอ้งการถอดคอมเพรสเซอรห์รอืนําน้ํามนั
คอมเพรสเซอรอ์อก ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ไดทํ้าการไล่
อากาศจนถงึระดบัทีส่ามารถรับไดเ้พือ่ไมใ่หเ้หลอื
สารทําความเย็นทีต่ดิไฟไดอ้ยูภ่ายในสารหลอ่ลืน่

• จะตอ้งดําเนนิกระบวนการไลอ่ากาศกอ่นการคนื
คอมเพรสเซอรส์ูผู่จํ้าหน่าย

• ใชเ้ฉพาะเครือ่งทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้ากบัตวัเครือ่ง
คอมเพรสเซอรเ์พือ่เรง่กระบวนการนีเ้ทา่นัน้

• เมือ่ระบายน้ํามนัออกจากระบบแลว้ จะตอ้งลําเลยีง
ออกไปอยา่งปลอดภยั

ขอ้
คว
รร
ะว
งัเ
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ือ่ค
วา
มป
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ดภ
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POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET

ON

OFF

TIMER

วธิใีชง้าน

ไมไ่ดใ้ชง้านใน
โหมดปกติ

กดเพือ่ปรับ
การตัง้คา่ของ
รโีมทคอนโทรล
ใหก้ลบัสูก่ารตัง้คา่
แรกเริม่

สญัลกัษณ์

POWER

TIMER
nanoe
TECHNOLOGY

ECO
• หา้มปรับบานปรับทศิทางลมดว้ยมอื
* โปรดดรูายละเอยีดของการทํางานทีห่วัขอ้ “ขอ้มลูเพิม่เตมิ...”

AIR SWING

ทศิทางบนลา่ง

ทศิทางซา้ยขวา

การปรบัทศิทางลม

การปรบัความเร็วพดัลมและโหมดเงยีบ

FAN SPEED:
• เมือ่เลอืกโหมด AUTO FAN ความเร็วพัดลมจะไดรั้บการ
ปรับโดยอตัโนมตัติามโหมดการทํางาน

QUIET:
• โหมดนีจ้ะชว่ยลดเสยีงของลม

POWERFUL:
เขา้สูอ่ณุหภมูทิ ีต่อ้งการอยา่งรวดเร็ว
• การทํางานดงักลา่วจะหยดุลงโดยอตัโนมตัหิลงัจากผา่น
ไป 4 ชัว่โมง

ECO: 
• ลดการใชไ้ฟฟ้าเพือ่ประหยดัพลงังานโดยทีไ่มล่ดความเย็น
สบาย

หากตอ้งการเลอืกใชง้านระหวา่ง POWERFUL/ECO

• โหมดนีจ้ะผสานทัง้ nanoe™X และ nanoe™-G 
(nanoe™ TECHNOLOGY)

• nanoe™ TECHNOLOGY จะเริม่ทํางานโดยอตัโนมตัิ
เมือ่เปิดเครือ่งปรับอากาศ 

• กด  เพือ่เปิดหรอืปิดโหมดนีด้ว้ยตวัเอง
• สามารถเปิดโหมดนีไ้ดแ้มว้า่จะปิดเครือ่งอยูก่ต็าม โปรด
ทราบวา่บานปรับทศิทางลมและความเร็วพัดลมจะทํางาน
ตามการตัง้คา่ของรโีมทคอนโทรล

• หากเกดิไฟตกในระหวา่งนี ้โหมดนีจ้ะกลบัมาทํางานตอ่
ทนัทเีมือ่ไฟฟ้ากลบัมาแลว้

สรา้งบรรยากาศทีส่ะอาดและสดชืน่ย ิง่ข ึน้

FAN SPEED/
QUIET

POWERFUL/
ECO

(ออกจากการตัง้คา่)
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สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิโปรดด ู“ขอ้มลูเพิม่เตมิ...”

หมายเหตุ

SLEEP
 ,  , 

POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET  , 

POWERFUL/
ECO

• เลอืกพรอ้มกนัได ้
• สามารถเปิดใชง้านไดใ้นทกุโหมด

• ไมส่ามารถเลอืก POWERFUL, QUIET และ 
FAN SPEED ในเวลาเดยีวกนั

เพิม่ความสบายสงูสดุขณะนอนหลบั

• โหมดนีจ้ะชว่ยใหม้อีากาศทีเ่ย็นสบายขณะนอนหลบั โหมดนีจ้ะปรับอณุหภมูสํิาหรับการนอนหลบัโดย
อตัโนมตัใินชว่งทีเ่ปิดใชง้านโหมดนี้

• ตวัเครือ่งภายในจะลดความสวา่งของสญัลกัษณเ์มือ่เปิดใชง้านโหมดนี ้การลดความสวา่งโดยอตัโนมตัิ
จะไมทํ่างานหากผูใ้ชล้ดความสวา่งของสญัลกัษณด์ว้ยตวัเองไปแลว้

• การทํางานนีจ้ะทํางานรว่มกบัเครือ่งตัง้เวลาในการทํางาน (0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 หรอื 9 ชัว่โมง)
• สามารถตัง้คา่โหมดนีค้วบคูก่บัการตัง้เวลา เครือ่งปรับอากาศจะใหค้วามสําคญักบัโหมดการนอนหลบั
กอ่นระบบการตัง้เวลาปิด

• สามารถยกเลกิโหมดนีไ้ดโ้ดยการกดปุ่ มเดยีวกนัจนการตัง้เวลานอนหลบัเป็น 0.0 ชัว่โมง

SLEEP

การต ัง้เวลา

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

1 2 3

1 เลอืก TIMER ON 
หรอื TIMER OFF

ตวัอยา่ง: 
ปิดทีเ่วลา 22:00

• แตล่ะครัง้ทีก่ดปุ่ ม: OFF

(ออกจากการตัง้คา่)

2 ต ัง้เวลา

3 ยนืยนัการต ัง้คา่ SET

• หากตอ้งการยกเลกิตวัตัง้เวลา ใหก้ด ON  หรอื 
OFF  เพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่รงกนั  หรอื  
จากนัน้กด CANCEL

• หากตวัตัง้เวลาถกูยกเลกิโดยตวัผูใ้ชเ้องหรอืจาก
ไฟตก คณุสามารถเรยีกคนืคา่ตวัตัง้เวลาได ้กด 
ON  หรอื OFF  เพือ่เลอืกการตัง้คา่ทีต่รงกนั  
หรอื  แลว้กด SET

• การตัง้คา่เวลาปิดทีใ่กลท้ีส่ดุจะปรากฏขึน้และ
ทํางานเมือ่ถงึเวลา

• การทํางานของตวัตัง้เวลาจะเป็นไปตามการตัง้
คา่นาฬกิาในรโีมทคอนโทรล และจะทํางานซํา้
ทกุวนัเมือ่ตัง้คา่ตวัตัง้เวลาแลว้ 
สําหรับการตัง้คา่นาฬกิา โปรดดคููม่อืการใชง้าน
อยา่งยอ่

คณุสามารถเปิดหรอืปิดตวัตัง้เวลาของเครือ่งปรับอากาศใน 2 ชว่งเวลาทีแ่ตกตา่งกนั

วธิ
ใีช
ง้า
น
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ...
โหมดการทาํงาน

AUTO : ไฟแสดงสถานะการทํางานจะกะพรบิในชว่งแรก
เครือ่งปรับอากาศจะเลอืกโหมดการทํางานตามอณุหภมูหิอ้ง

COOL : ใหค้วามเย็นสบายทีม่ปีระสทิธภิาพตรงกบัความตอ้งการของคณุ
DRY : ทํางานในความเร็วพัดลมระดบัตํา่เพือ่ใหค้วามเย็นทีนุ่่มนวล

การต ัง้คา่อณุหภมูปิระหยดัพลงังาน
คณุอาจประหยดัพลงังานไดเ้มือ่ใชง้านเครือ่งปรับอากาศภายในชว่งอณุหภมูทิีแ่นะนํา
COOL: 26.0 °C ~ 28.0 °C / 79 °F ~ 82 °F

ทศิทางการไหลของอากาศ

โหมด COOL/DRY:
บานปรับทศิทางลมแนวนอนจะตัง้อยูใ่นตําแหน่งกลาง
เมือ่อยูใ่นอณุหภมูทิีต่อ้งการแลว้ บานปรับทศิทางลมแนวนอนจะโบกขึน้/ลงโดยอตัโนมตั ิ
ในโหมด COOL/DRY:
บานปรับทศิทางลมแนวนอนจะโบกขึน้/ลงโดยอตัโนมตัิ

การควบคมุการรสีตารท์อตัโนมตั ิ
เมือ่ไฟฟ้ากลบัมาแลว้หลงัจากไฟตก การทํางานจะรสีตารท์โดยอตัโนมตัใินโหมดการทํางานและทศิทาง
การไหลของอากาศลา่สดุ
• การควบคมุนีจ้ะไมม่ผีลเมือ่ตัง้ตวัตัง้เวลาไว ้

การปิดใชง้านตวักรอง nanoe™X
nanoe™X จะเปิดใชง้านไดว้นัละหนึง่ครัง้เทา่นัน้หลงัจากทีปิ่ดโหมดสแตนดบ์ายของเครือ่งปรับอากาศ 
โดยขึน้อยูก่บัเวลาเปิดใชง้านโดยรวมของเครือ่งปรับอากาศ ระหวา่งขัน้ตอนการปิดใชง้านตวักรอง 
nanoe™X บานปรับทศิทางลมจะเปิดออกเล็กนอ้ยพรอ้มทัง้ทํางานในความเร็วพัดลมตํา่เป็นเวลา 2.5 
ชัว่โมงหากเครือ่งปรับอากาศอยูใ่นโหมด COOL/DRY และจะเป็น 2 ชัว่โมงหากเครือ่งปรับอากาศอยูใ่น
โหมด nanoe™ TECHNOLOGY กอ่นทีเ่ครือ่งปรับอากาศจะปิด ขัน้ตอนนีม้ไีวเ้พือ่การกําจัดเชือ้ไวรัส/
แบคทเีรยีในพืน้ทีโ่ดยรอบ
ขัน้ตอนการปิดใชง้านตวักรองจะเสร็จสิน้เมือ่พัดลมหยดุหมนุและบานปรับทศิทางลมปิด หา้มปิดเครือ่ง
จา่ยไฟในระหวา่งขัน้ตอนนี ้เพราะหากกําลงัไฟตก ระบบจะไมส่ามารถดําเนนิการตอ่ได ้

สภาพการใชง้าน

โปรดใชเ้ครือ่งปรับอากาศในชว่งอณุหภมูทิีร่ะบไุวใ้นตาราง

อณุหภมู ิ°C (°F)
ภายใน ภายนอก

DBT WBT DBT WBT

COOL 
สงูสดุ 32 (89.6) 23 (73.4) 46 (114.8) 26 (78.8)

ตํา่สดุ 16 (60.8) 11 (51.8) 16 (60.8) 11 (51.8)

DBT:  อณุหภมูกิระเปาะแหง้, WBT: อณุหภมูกิระเปาะเปียก
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การทําความสะอาดเครือ่งปรับอากาศ

ครบีอลมูเินยีมหนา้กากเครือ่ง

แผน่กรองอากาศ เครือ่งกําเนดิ nanoeTM-G

ควรทาํความสะอาดเป็นประจาํเพือ่ใหเ้ครือ่งปรบั
อากาศมปีระสทิธภิาพสงูสดุ เครือ่งปรบัอากาศที่
สกปรกอาจทาํใหเ้กดิการทาํงานผดิปกตแิละคณุ
อาจไดเ้ห็นรหสัขอ้ผดิพลาด "H 99" โปรดปรกึษา
ตวัแทนจาํหนา่ยทีไ่ดร้บัอนญุาต
• กอ่นทําความสะอาด ใหปิ้ดอปุกรณจ์า่ยไฟและถอด
ปลั๊กเครือ่งปรับอากาศ

• หา้มจับครบีอลมูเินยีม เนือ่งจากชิน้สว่นทีม่คีมอาจ
ทําใหบ้าดเจ็บได ้

• อยา่ใช ้เบนซนิ ทนิเนอร ์หรอืผงขดั
• ใชส้บู ่(  pH 7) หรอืสารทําความสะอาดประจําบา้น
สตูรทีเ่ป็นกลางเทา่นัน้

• หา้มใชน้ํ้าทีร่อ้นกวา่ 40 °C / 104 °F

ตวัเครือ่งภายใน

เครือ่งกาํเนดิ nanoeTM-G
ทกุๆ 2 อาทติย์

• ทําความสะอาดดว้ยกา้นสําลแีหง้
• หา้มแตะในระหวา่งการทํางาน

แผน่กรองอากาศ
ทกุๆ 2 อาทติย์

• ใชน้ํ้าลา้งทําความสะอาดไสก้ร
องเบาๆ เพือ่ป้องกนัไมใ่หพ้ืน้ผวิ
เสยีหาย

• ตากตวักรองใหแ้หง้ในทีร่ม่ โดยใหห้า่งจากไฟ
หรอืแสงแดดโดยตรง

• เปลีย่นกรองทีเ่สยีหาย
ถอดกรองอากาศ ประกอบกรองอากาศ

ถอดออกจากเครือ่งปรับ
อากาศ

เสยีบเขา้ไปดา้นในตวั
เครือ่ง

ตวัเครือ่งภายใน
เชด็เครือ่งปรับอากาศเบาๆ ดว้ยผา้ที่
นุ่มและแหง้
ควรใหต้วัแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต
ทําความสะอาดขดลวดและพัดลมเป็น
ระยะๆ

สว่นระบายความรอ้น
ทําความสะอาดสิง่สกปรกทีเ่กาะตดิ
เครือ่งปรับอากาศ
กําจัดเศษอดุตนัออกจากทอ่ระบาย

หนา้กากเครือ่ง
ลา้งเบาๆ และปลอ่ยใหแ้หง้
วธิถีอดแผงดา้นหนา้

2    เลือ่นแผงดา้นหนา้
ไปทางขวา A  
แลว้ดงึออก B

1  ปรับขึน้

B

A

ปิดใหส้นทิ

2   ประกบกนัแลว้
ดนัเขา้ไป

1  จับตามแนวนอน

3  ปิดลง
4   กดสว่นปลายทัง้ 2 ดา้นและสว่นกลางของแผง
ดา้นหนา้

ขอ้
มลู
เพ
ิม่เ
ตมิ
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อาการตอ่ไปนีไ้มไ่ดบ้ง่บอกถงึความผดิปกติ

อาการ สาเหตุ
ไฟแสดง POWER กะพรบิกอ่นทีเ่ครือ่งจะเปิดทํางาน • นีค่อืขัน้ตอนชว่งตน้เพือ่เตรยีมการสําหรับการทํางานของตวัตัง้เวลา

หลงัจากทีไ่ดรั้บการตัง้คา่
• เปิดตัง้ตวัตัง้เวลาไวท้ี ่ON เครือ่งปรับอากาศอาจเปิดกอ่นเวลาทีต่ัง้ไว ้
จรงิ (สงูสดุ 15 นาท)ี เพือ่เขา้สูอ่ณุหภมูทิีต่อ้งการไดท้นัตามเวลา

ไฟแสดง TIMER สวา่งตลอดเวลา • เมือ่ตัง้ตวัตัง้เวลาแลว้ การตัง้คา่ตวัตัง้เวลาจะทํางานซํา้ทกุวนั
การทํางานจะหน่วงเวลาสกั 2-3 นาทหีลงัรสีตารท์ • การหน่วงเวลาเป็นไปเพือ่การป้องกนัคอมเพรสเซอรข์องเครือ่งปรับ

อากาศ
พัดลมของตวัเครือ่งภายในจะหยดุทํางานเป็นบางครัง้ใน
การตัง้คา่ความเร็วพัดลมแบบอตัโนมตัิ

• สิง่นีจ้ะชว่ยกําจัดกลิน่โดยรอบ

หอ้งมกีลิน่เหม็นผดิปกติ • อาจเกดิจากกลิน่อบัทีม่าจากกําแพง พรม เฟอรน์เิจอรห์รอืเสือ้ผา้
เสยีงวตัถแุตกระหวา่งการทํางาน • การเปลีย่นแปลงของอณุหภมูทํิาใหเ้ครือ่งปรับอากาศขยายตวัและ

หดตวั
เสยีงการไหลของน้ําระหวา่งการทํางาน • น้ํายาทําความเย็นไหลเวยีนในเครือ่งปรับอากาศ
มไีอหมอกออกมาจากตวัเครือ่งดา้นใน • ระหวา่งการทําความเย็น อากาศเย็นทีป่ลอ่ยออกมาอาจควบแน่นจน

กลายเป็นไอระเหย
ตวัเครือ่งดา้นนอกมน้ํีาหรอืไอน้ําออกมา • ระหวา่งการทําความเย็น การควบแน่นจะเกดิขึน้ในทอ่เย็นและน้ําที่

ควบแน่นอาจหยดออกมาจากตวัเครือ่งดา้นนอก
ชิน้สว่นพลาสตกิเปลีย่นสี • การเปลีย่นสจีะขึน้อยูก่บัประเภทของวสัดทุีใ่ชใ้นชิน้สว่นทีเ่ป็น

พลาสตกิ ปฏกิริยิานีจ้ะเกดิเร็วขึน้หากถกูความรอ้น แสงแดด แสง UV 
หรอืปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม

หลงัจากใชง้านเป็นเวลานาน อาจมฝีุ่ นเกาะบรเิวณแผง
ดา้นหนา้ ตะแกรงและผนังรอบเครือ่งปรับอากาศ

• การสะสมของฝุ่ นเกดิจากผลการฟอกอากาศของไอออนลบจาก 
nanoe™-G กําจัดฝุ่ นเป็นประจําโดยใชผ้า้บดิหมาดสะอาด 

เสยีงหวดีจากตวัเครือ่งภายในระหวา่งการทํางานของ 
nanoe™ TECHNOLOGY

• สิง่นี้จ้ะเกดิขึน้เป็นปกตเิมือ่เครือ่งกําเนดิ nanoe™X กําลงัทํางาน 
หากคณุกงัวลเกีย่วกบัเสยีง ใหย้กเลกิการทํางานของ nanoe™ 
TECHNOLOGY

โปรดตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนีก้อ่นตดิตอ่รับการซอ่มบํารงุ

อาการ ตรวจสอบ
เครือ่งปรับอากาศไมส่ามารถทํางานในโหมด COOL ได ้
อยา่งเต็มประสทิธภิาพ

• ตัง้อณุหภมูอิยา่งถกูตอ้ง
• ปิดประตแูละหนา้ตา่งทัง้หมด
• ทําความสะอาดหรอืเปลีย่นตวักรอง
• กําจัดสิง่อดุตนับรเิวณชอ่งอากาศเขา้และชอ่งอากาศออก

เสยีงรบกวนระหวา่งการทํางาน • ตรวจสอบวา่ตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศเอยีงหรอืไม่
• ปิดแผงดา้นหนา้อยา่งเหมาะสม

รโีมทคอนโทรลไมทํ่างาน
(จอแสดงผลมแีสงรบิหรีห่รอืการสง่สญัญาณออ่น)

• เปลีย่นแบตเตอรีอ่ยา่งถกูตอ้ง
• เปลีย่นแบตเตอรีท่ีอ่อ่น

เครือ่งปรับอากาศไมทํ่างาน • ตรวจสอบวา่เบรกเกอรข์ยบัหรอืไม่
• ตรวจสอบวา่ตัง้เวลาไวห้รอืไม่

เครือ่งปรับอากาศไมไ่ดรั้บสญัญาณจากรโีมทคอนโทรล • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ตวัรับสญัญาณไมม่สี ิง่กดีขวาง
• แสงไฟฟลอูอเรสเซนตบ์างชนดิอาจรบกวนตวัสง่สญัญาณ โปรด
ปรกึษาตวัแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต

สญัลกัษณ ์nanoe™ TECHNOLOGY ในตวั
เครือ่งภายในไมป่รากฏเมือ่เปิดใชง้าน nanoe™ 
TECHNOLOGY 

• ใชร้โีมทคอนโทรลเพือ่รับรหสัขอ้ผดิพลาดและปรกึษาตวัแทน
จําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต

การแกไ้ขปัญหา
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เมือ่...

■ รโีมทคอนโทรลหายหรอืเกดิความผดิปกติ

AUTO
OFF/ON

1. ปรับแผงดา้นหนา้ขึน้
2. กด AUTO OFF/ON หนึง่ครัง้เพือ่ใชโ้หมด AUTO
3.  กด AUTO OFF/ON จนกวา่คณุจะไดย้นิเสยีงป๊ีบ 1 ครัง้แลว้ปลอ่ยเพือ่บงัคบัให ้
เขา้สูโ่หมด COOL

4. กด AUTO OFF/ON อกีครัง้เพือ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ

■ ไฟสญัลกัษณส์วา่งเกนิไป
• หากตอ้งการลดแสงหรอืคนืคา่ระดบัความสวา่งของสญัลกัษณบ์นเครือ่งปรับอากาศ ใหก้ด  บน
รโีมทคอนโทรลคา้งไว ้5 วนิาที

■  ทาํการตรวจสอบตามฤดกูาลหลงัจากทีไ่มไ่ดใ้ชง้านเป็นเวลานาน
• ตรวจสอบแบตเตอรี่
• ตรวจสอบวา่ไมม่สี ิง่อดุตนับรเิวณชอ่งอากาศเขา้และชอ่งระบายอากาศออก
• ใช ้AUTO OFF/ON บนเครือ่งปรับอากาศเพือ่เลอืกโหมด COOL สําหรับรายละเอยีด โปรดดหูวัขอ้ 
"รโีมทคอนโทรลหายหรอืเกดิความผดิปกต"ิ ทีด่า้นบน หลงัจากใชง้านไป 15 นาท ีคา่ความตา่งของ
อณุหภมูริะหวา่งชอ่งลมเขา้กบัชอ่งลมออกดงัตอ่ไปนีถ้อืวา่ปกต:ิ 
COOL: ≥8 °C / 14.4 °F

■  จะไมใ่ชง้านเครือ่งปรบัอากาศเป็นเวลานาน
• ใชง้านโหมด nanoe™ TECHNOLOGY เป็นเวลา 2-3 ชัว่โมงเพือ่ขจัดความชืน้ทีห่ลงเหลอือยูใ่นชิน้
สว่นภายในออกใหห้มด เพือ่ป้องกนัการเจรญิเตบิโตของเชือ้รา

• ปิดอปุกรณจ์า่ยไฟและถอดเตา้เสยีบเครือ่งปรับอากาศ
• ถอดแบตเตอรีอ่อกจากรโีมทคอนโทรล

อาการทีซ่อ่มไมไ่ด้
ปิดอปุกรณจ์า่ยไฟและถอดเตา้เสยีบเครือ่งปรับอากาศ จากนัน้ปรกึษาตวัแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต
เมือ่มสีภาพตอ่ไปนี้
• เกดิเสยีงผดิปกตริะหวา่งการทํางาน
• มน้ํีา/สิง่แปลกปลอมเขา้ไปในรโีมทคอนโทรล
• มน้ํีาร่ัวออกมาจากตวัเครือ่งภายใน
• เบรกเกอรส์บัปิดบอ่ย
• สายไฟรอ้นผดิปกติ
• สวติชห์รอืปุ่ มตา่งๆ ทํางานอยา่งไมถ่กูตอ้ง

กา
รแ
กไ้
ขปั
ญ
ห
า

ภา
ษ
าไ
ท
ย
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การแกไ้ขปัญหา
วธิรีบัรหสัขอ้ผดิพลาด
หากเครือ่งปรับอากาศหยดุทํางานและสญัลกัษณ ์TIMER กะพรบิ ใหใ้ชร้โีมทคอนโทรลเพือ่รับรหสัขอ้ผดิพลาด

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

กดคา้งไว ้5 วนิาที

กดคา้งไว ้5 วนิาที
เพือ่ออกจากการ
ตรวจสอบ

กดจนกระทัง่ไดย้นิเสยีงบี๊บ จาก
นัน้ทําการบนัทกึรหสัขอ้ผดิพลาด

ปิดเครือ่งปรับอากาศและแจง้
รหสัขอ้ผดิพลาดไปยงัตวัแทน
จําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาต

2
1

3 4

• สําหรับขอ้ผดิพลาดบางอยา่ง คณุสามารถทําการรสีตารท์เครือ่งเพือ่ใชง้านอยา่งจํากดัไดห้ากมเีสยีงบี๊บ 4 ครัง้เมือ่
เริม่ตน้การทํางาน

หนา้จอการวเิคราะห์
ปญัหา

ความผดิปกต/ิการควบคมุป้องกนั

H 00 ไมพ่บความผดิพลาดในหน่วยความจํา
H 11 การสือ่สารผดิปกตริะหวา่งเครือ่งภายใน/ภายนอก
H 12 ความจขุองยนูติภายในไมส่อดคลอ้งกนั

H 14 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิากาศ
ขาเขา้ภายใน

H 15 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูิ
คอมเพรสเซอรภ์ายนอก

H 16 ความผดิปกตทิีก่ระแสหมอ้แปลง (CT) ภายนอก

H 17 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูดิา้นดดู
ภายนอก

H 19 ระบบทางกลของมอเตอรพั์ดลมภายในตดิขดั

H 21 ความผดิปกตจิากการทํางานของสวติชล์กูลอย
ภายใน

H 23 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิปุกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้นภายในตวัที ่1

H 24 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิปุกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้นภายในตวัที ่2

H 25 ความผดิปกตทิีอ่ปุกรณส์รา้งประจภุายใน
H 26 ความผดิปกตขิองประจลุบภายใน

H 27 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิากาศ
ภายนอก

H 28 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิปุกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้นภายนอกตวัที ่1

H 30 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูทิอ่ดา้น
คายภายนอก

H 31 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรต์รวจจับน้ําขงั

H 32 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูอิปุกรณ์
แลกเปลีย่นความรอ้นภายนอกตวัที ่2

H 33 ความผดิปกตจิากการเชือ่มตอ่ผดิพลาด
ระหวา่งเครือ่งภายใน/ภายนอก

H 34 ความผดิปกตทิีเ่ซน็เซอรว์ดัอณุหภมูแิผง
ระบายความรอ้นภายนอกอาคาร

H 35 ความผดิปกตทิีก่ระแสน้ํายอ้นกลบัภายใน/
ภายนอกอาคาร

H 36 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรว์ดัอณุหภมูทิอ่กา๊ซ
ภายนอกอาคาร

H 37 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรว์ดัอณุหภมูทิอ่
ของเหลวภายนอกอาคาร

H 38 ความไมเ่ขา้กนัระหวา่งตวัเครือ่งภายใน/
ภายนอกอาคาร (รหสัสนิคา้)

H 39 ยนูติทีกํ่าลงัทํางานหรอืยนูติทีส่แตนดบ์าย
ภายในอาคารผดิปกติ

หนา้จอการวเิคราะห์
ปญัหา

ความผดิปกต/ิการควบคมุป้องกนั

H 41 การเชือ่มตอ่สายไฟหรอืทอ่ผดิปกติ
H 50 มอเตอรพั์ดลมระบายอากาศตดิขดั
H 51 มอเตอรพั์ดลมระบายอากาศตดิขดั
H 52 ความผดิปกตทิีก่ารยดึสวติชล์มิติซา้ย-ขวา
H 58 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรแ์กส๊ภายในอาคาร
H 59 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรป์ระหยดัพลงังาน

H 64 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรด์า้นความดนัสงู
ภายนอกอาคาร

H 67 ความผดิปกตทิีร่ะบบนาโน
H 70 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรแ์สง

H 71 ความผดิปกตทิีแ่ผงควบคมุภายในพัดลมระบาย
ความรอ้นกระแสตรง

H 72 ความผดิปกตทิีเ่ซนเซอรว์ดัอณุหภมูขิองถงั
น้ํายา

H 85 การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งโมดลูภายในและ
โมดลู LAN ไรส้ายผดิปกติ

H 97 ระบบกลไกมอเตอรพั์ดลมภายนอกตดิขดั
H 98 ระบบป้องกนัความดนัสงูภายใน

H 99 ระบบป้องกนัการแข็งตวัของยนูติภายในกําลงั
ทํางาน

F 11 ความผดิปกตทิีส่วติชิง่วาลว์ 4 ทาง
F 16 ระบบป้องกนักระแสระหวา่งการทํางานทัง้หมด

F 17 ความผดิปกตทิีร่ะบบแชแ่ข็งยนูติสแตนดบ์าย
ภายในอาคาร

F 18 ความผดิปกตโิดยมกีารอดุตนัทีว่งจรทําใหแ้หง้
F 87 ระบบป้องกนัความรอ้นสงูเกนิทีก่ลอ่งควบคมุ

F 90 ระบบป้องกนัวงจรแกไ้ขตวัแปรกําลงัไฟฟ้า 
(PFC)

F 91 ความผดิปกตทิีว่งจรระบบทําความเย็น

F 93 การหมนุรอบผดิปกตขิองคอมเพรสเซอร์
ภายนอกอาคาร

F 94 ระบบป้องกนัแรงดนัสงูเกนิทางดา้นคายของ
คอมเพรสเซอร์

F 95 ระบบป้องกนัความดนัสงูของระบบทําความเย็น
ภายนอกอาคาร

F 96 ระบบป้องกนัความรอ้นสงูเกนิทีโ่มดลู
ทรานซสิเตอรกํ์าลงั

F 97 ระบบป้องกนัความรอ้นสงูเกนิทีค่อมเพรสเซอร์
F 98 ระบบป้องกนักระแสระหวา่งการทํางานทัง้หมด

F 99 ระบบตรวจจับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) สงูสดุ
ภายนอกอาคาร

* รหสัขอ้ผดิพลาดบางอนัอาจไมต่รงกบัรุน่ของคณุ โปรดปรกึษาตวัแทนจําหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตเพือ่ขอคําอธบิาย
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ขอ้มลูสาํหรบัผูใ้ชเ้กีย่วกบัการจดัเก็บและกาํจดัวสัดเุกา่และแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้

[ขอ้มลูเกีย่วกบัการกาํจดัขยะในประเทศอืน่ทีอ่ยูน่อกสหภาพยโุรป]
สญัลกัษณเ์หลา่นีใ้ชเ้ฉพาะในสหภพายโุรปเทา่นัน้ หากคณุตอ้งการกําจัดสนิคา้เหลา่นี ้
โปรดตดิตอ่หน่วยงานในทอ้งถิน่หรอืตวัแทนจําหน่ายของคณุและขอขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีาร
กําจัดทีถ่กูตอ้ง

Pb

หมายเหตสุาํหรบัสญัลกัษณเ์กีย่วกบัแบตเตอรี ่(ตวัอยา่งสญัลกัษณส์องตวัอยา่ง
ดา้นลา่ง): 
สญัลกัษณน์ีส้ามารถใชร้ว่มกบัสญัลกัษณท์างเคม ีในกรณีนีจ้ะสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั
สําหรับสารเคมทีีเ่กีย่วขอ้ง

คาํเตอืน

สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่ เครือ่งปรับอากาศ
นีใ้ชน้ํ้ายาทําความเย็นทีไ่วไฟ หากน้ํายา
ทําความเย็นร่ัวไหลและมแีหลง่จดุตดิไฟ
จากภายนอก อาจเกดิการตดิไฟได ้

สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่ ควรอา่นคําแนะนํา
การใชง้านโดยละเอยีด

สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่ ควรใหช้า่งบรกิาร
เป็นผูดํ้าเนนิการกบัเครือ่งปรับอากาศนี้
โดยอา้งองิจากคําแนะนําการตดิตัง้

สญัลกัษณน์ีแ้สดงวา่ มขีอ้มลูแสดงอยูใ่น
คําแนะนําการใชง้าน และ/หรอืคําแนะนํา
การตดิตัง้

ขอ้มลู

กา
รแ
กไ้
ขปั
ญ
ห
า 

/ 
ขอ้
มลู

ภา
ษ
าไ
ท
ย
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Provides maximum comfort and clean air 
with optimal energy saving methods.

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  , then press 
 to set the time.

• Press  for 
approximately 5 
seconds to show the 
time as 12-hour (am/
pm) or 24-hour. 

2  Press  to confi rm.
0

POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET

ON

OFF

TIMER

POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET

ON

OFF

TIMER

A

B

Use the remote 
control within 8 m 
from the remote 
control receiver 
on the indoor unit.
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B Basic operation
2   Press  to select 

the desired mode.

DRYAUTO COOL

1   Press  to start/
stop the operation.

POWER

• When the unit 
is ON,  
disappears from 
the remote control 
display. 

3   Press TEMP UP, TEMP 
DOWN to select the desired 
temperature.

Up

Down

Selection range: 
16.0 °C ~ 30.0 °C / 
60 °F ~ 86 °F.
• Press  for 
approximately 10 seconds 
to show the temperature as 
°C or °F.

Table of Contents

Safety Precautions ……20-29

How to Use …………………30-31

To Learn More... ………… 32

Cleaning the 
Air Conditioner ……………… 33

Troubleshooting ………… 34-36

Information………………… 37

Accessories
• Remote control
• AAA or R03 batteries × 2
• Remote control holder
• Screws for remote control 
holder × 2

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

Thank you for purchasing 
Panasonic Air Conditioner.
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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.
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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.
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.

nanoe™-G generator

Do not touch the sharp pin which may cause 
injury.
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 Safety Precautions

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.
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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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 Safety Precautions
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 
unauthorised 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.
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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. E
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 Safety Precautions
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.
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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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POWERFUL/
ECO

FAN SPEED/
QUIET

ON

OFF

TIMER

How to Use

Not used 
in normal 
operation.

Press to restore 
the remote 
control to default 
setting.

Indicators

POWER

TIMER
nanoe
TECHNOLOGY

ECO
• Do not adjust the fl ap by hand.
* For details operation, refer “To Learn More....”

AIR SWING

Upper direction

Lateral direction

To adjust airfl ow direction

To adjust FAN SPEED and QUIET condition

FAN SPEED:
• When AUTO FAN is selected, the fan speed is 
adjusted automatically according to the operation 
mode.

QUIET: 
• This operation reduces airfl ow noise.

POWERFUL:
To reach the desired temperature quickly
• This operation is automatically stop after 4 hours.
ECO: 
• To reduce power consumption for better energy 
saving without sacrifi cing comfort.

To switch between POWERFUL/ECO

• This operation combines both nanoe™X and 
nanoe™-G (nanoe™ TECHNOLOGY).

• nanoe™ TECHNOLOGY automatically starts when 
the unit is turned on.

• Press  to turn ON or OFF this operation 
manually.

• This operation can be activated even when the unit 
is OFF. Note that the fl ap and fan speed will operate 
according to the remote control setting.

• If a power failure occurs during this operation, 
this operation resumes immediately when power 
resumes.

To enjoy fresher and cleaner environment

FAN SPEED/
QUIET

POWERFUL/
ECO

(exit setting)
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See "To Learn More..." for details.

Note

SLEEP  ,  , 
POWERFUL/

ECO
FAN SPEED/

QUIET  , 
POWERFUL/

ECO

• Can be selected at the same time.
• Can be activated in all modes.

• POWERFUL, QUIET and FAN SPEED 
cannot be selected at the same time.

To maximise comfort while sleeping

• 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.

SLEEP

H
ow

 to
 U

se

To set the timer

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

1 2 3

1 Select TIMER ON or 
TIMER OFF.

Example: 
OFF at 22:00

• Each time pressed: OFF

(exit setting)

2 Set the time.

3 Confi rm the setting. SET

• To cancel the timer, press ON  or OFF  to 
select the respective setting  or , then 
press CANCEL .

• If the timer has been cancelled manually or 
due to power failure, you can restore the 
timer again. Press ON  or OFF  to select the 
respective setting  or , then press SET .

• The nearest timer setting is displayed and 
will activate in sequence.

• The timer operation follows the clock 
setting on the remote control and will 
repeat daily when timer has been set. 
For clock setting, refer to Quick Guide.

You can set the timer to turn on and off the unit at 2 different preset time.
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To Learn More... 
Operation mode

AUTO : The POWER indicator blinks at the initial stage.
The unit will select an operation mode depending on the room temperature.

COOL : Provides effi cient comfort cooling to suit your needs.
DRY : Operates at low fan speed for a gentle cooling operation.

Energy saving temperature setting
You may save energy when operating the unit within the recommended temperature range.
COOL : 26.0 °C ~ 28.0 °C / 79 °F ~ 82 °F. 

Air fl ow direction
In COOL/DRY mode:
The horizontal fl ap is fi xed at middle position setting.
Once the temperature is achieved, the horizontal fl ap swings up/down automatically. 
In COOL/DRY mode:
The horizontal fl ap swings up/down automatically.

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

nanoe™X filter deactivation
Depending on the unit’s accumulated operation time, the nanoe™X may be activated only
once a day after the unit is turned off standby mode. During the nanoe™X filter deactivation
operation, the flap will open slightly with low fan speed operation for 2.5 hours if the unit was
in COOL/DRY mode, and 2 hours if the unit was in nanoe™ TECHNOLOGY, before the unit
is turned off. This is to remove viruses/bacteria from the surroundings.
The filter deactivation operation is complete when the fan stops and the flap closes. Do not
turn off the power supply during this operation. After a power failure, this operation will not
resume.

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) 46 (114.8) 26 (78.8)

Min. 16 (60.8) 11 (51.8) 16 (60.8) 11 (51.8)

DBT:  Dry bulb temperature, WBT: Wet bulb temperature
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Cleaning the Air Conditioner
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Aluminium fi nFront panel

Air fi lters nanoeTM-G Generator

Cleaning has to be carried out at regular 
intervals to ensure the unit is at optimal 
performance. A dirty unit may cause 
malfunction and you may retrieve “H 99” 
error code. Consult an authorised dealer.
• Before cleaning, switch off the power 
supply and unplug the unit.

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

• Do not use benzine, thinner or scouring 
powder.

• Use soap (  pH 7) or neutral household 
detergent only.

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

Indoor unit

nanoeTM-G Generator
Once every 2 weeks

• Clean with dry cotton bud.
• Do not touch during operation.

Air fi lters
Once every 2 weeks

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

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

• Replace any damaged fi lters.
Remove air fi lter Attach air fi lter

Remove from the unit Insert into the unit

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

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

Front panel
Wash gently and dry.
How to remove front panel

2   Slide the front 
panel to right 
A  and pull 
out B .

1  Raise up.

B

A

Close it securely

2   Match and 
push in.

1  Hold horizontally.

3  Close down.
4   Press both ends and center of the 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 the preliminary step to prepare for the TIMER 
operation after it has been set.

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

TIMER indicator is always ON. • When Timer has been set, the Timer setting repeats daily.
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 is to help 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 in temperature caused the unit to expand and 
contract.

Water fl owing sound during operation. • Refrigerant fl ow inside the unit.
Mist emerges from indoor unit. • During cooling operation, the discharged cold air may 

condense to water vapour.
Outdoor unit emits water or steam. • During cooling operation, condensation occurs on cold 

pipes and the condensed water may drip from the outdoor 
unit.

Discoloration of some plastic parts. • Discoloration is subjected to the types of materials used in 
plastic parts. It is accelerated when exposed to heat, sun 
light, UV light or environmental factors.

After extended use, dust may cover the front 
panel, grilles and the wall surrounding the unit.

• The dust accumulation is due to the air purifi cation effect 
of negative ions from nanoe™-G. Remove the dust 
regularly with a clean dampened cloth.

Soft buzzing sound from indoor unit during
nanoe™ TECHNOLOGY operation.

• It is normal when the nanoe™X generator is working. If 
you are concerned about the sound, cancel the nanoe™ 
TECHNOLOGY operation.

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 the signal 

transmitter. Consult an authorised dealer.
The nanoe™ TECHNOLOGY indicator at 
the indoor unit is not ON when nanoe™ 
TECHNOLOGY is activated.

• Use the remote control to retrieve the error code and 
consult an 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 AUTO OFF/ON once to use in AUTO mode.
3. Press AUTO OFF/ON until you hear 1 beep, then release to use in forced 

COOL mode.
4.Press AUTO OFF/ON again to turn off the unit.

■The indicators are too bright
• To dim or restore the indicators’ brightness on the unit, press  on the remote for 5 
seconds.

■ Conducting a seasonal inspection after extended period of non-use
• Check the batteries.
• Check that there is no obstruction around the air inlets and outlet vents.
• Use AUTO OFF/ON on the unit to select COOL mode. For details, refer “The remote control 
is missing or a malfunction has occurred” above. 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 will be not used for an extended period
• Activate nanoe™ TECHNOLOGY mode for 2~3 hours to remove any moisture left in the 
internal parts thoroughly. This is to prevent mould growth.

• Turn off the power supply and unplug the unit.
• Remove the batteries from the remote control.

NON SERVICEABLE CRITERIAS
TURN OFF THE POWER SUPPLY AND UNPLUG THE UNIT. Then consult an authorised
dealer in the following conditions:
• Abnormal noise during operation.
• Water/foreign particles have entered the remote control.
• Water is leaking from the indoor unit.
• The circuit breaker switches off frequently.
• The power cord becomes unnaturally warm.
• The switches or buttons are not functioning properly.
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Troubleshooting

Diagnostic 
display

Abnormality/Protection 
control

H 00 No memory of failure

H 11 Indoor/outdoor abnormal 
communication

H 12 Indoor unit capacity unmatched

H 14 Indoor intake air temperature sensor 
abnormality

H 15 Outdoor compressor temperature 
sensor abnormality

H 16 Outdoor current transformer (CT) 
abnormality

H 17 Outdoor suction temperature sensor 
abnormality

H 19 Indoor fan motor mechanism lock

H 21 Indoor fl oat switch operation 
abnormality

H 23 Indoor heat exchanger temperature 
sensor 1 abnormality

H 24 Indoor heat exchanger temperature 
sensor 2 abnormality

H 25 Indoor ion device abnormality
H 26 Minus ION abnormality

H 27 Outdoor air temperature sensor 
abnormality

H 28 Outdoor heat exchanger temperature 
sensor 1 abnormality

H 30 Outdoor discharge pipe temperature 
sensor abnormality

H 31 Abnormal swimming pool sensor

H 32 Outdoor heat exchanger temperature 
sensor 2 abnormality

H 33 Indoor/outdoor misconnection 
abnormality

H 34 Outdoor heat sink temperature sensor 
abnormality

H 35 Indoor/outdoor water adverse current 
abnormality

H 36 Outdoor gas pipe temperature 
sensor abnormality

H 37 Outdoor liquid pipe temperature 
sensor abnormality

H 38 Indoor/outdoor mismatch (brand code)

H 39 Abnormal indoor operating unit or 
standby units

Diagnostic 
display

Abnormality/Protection 
control

H 41 Abnormal wiring or piping connection
H 50 Ventilation fan motor locked
H 51 Ventilation fan motor locked

H 52 Left-right limit switch fi xing 
abnormality

H 58 Indoor gas sensor abnormality
H 59 Eco sensor abnormality

H 64 Outdoor high pressure sensor 
abnormality

H 67 nanoe abnormality
H 70 Light sensor abnormality

H 71 DC cooling fan inside control board 
abnormality

H 72 Abnormality tank temperature sensor

H 85 Abnormal communication between 
indoor & wireless LAN module

H 97 Outdoor fan motor mechanism lock
H 98 Indoor high pressure protection
H 99 Indoor operating unit freeze protection
F 11 4-way valve switching abnormality
F 16 Total running current protection

F 17 Indoor standby units freezing 
abnormality

F 18 Dry circuit blocked abnormality
F 87 Control box overheat protection

F 90 Power factor correction (PFC)
circuit protection

F 91 Refrigeration cycle abnormality

F 93 Outdoor compressor abnormal 
revolution

F 94 Compressor discharge pressure
overshoot protection

F 95 Outdoor cooling high pressure 
protection

F 96 Power transistor module overheating 
protection

F 97 Compressor overheating protection
F 98 Total running current protection

F 99 Outdoor direct current (DC) peak 
detection

* Some error code may not be applicable to your model. Consult an authorised dealer for clarifi cation.

How to retrieve error codes
If the unit stops and the TIMER indicator blinks, use the remote control to retrieve the error code.

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

ON

OFF

SET

TIMER

CANCEL

Press for 
5 seconds

Press for 5 
seconds to quit 
checking

Press until you hear beep 
sound, then write down the 
error code

Turn the unit off and
inform the error code to an
authorised dealer.

21

3
4

• For certain errors, you may restart the unit for limited operation if there are 4 beeps when operation starts.
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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.

WARNING

This symbol shows that this 
equipment uses a fl ammable 
refrigerant. If the refrigerant is 
leaked, together with an external 
ignition source, there is a possibility 
of ignition.

This symbol shows that the 
Operation Instructions should be 
read carefully.

This symbol shows that a service 
personnel should be handling this 
equipment with reference to the 
Installation Instructions.

This symbol shows that there 
is information included in the 
Operation Instructions and/or 
Installation Instructions.

Information
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