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WE’RE THINKING OF YOU
Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You’ve chosen a product that brings 
with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been 
designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that 
you’ll get great results every time. 

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:

Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com

Register your product for better service:
www.electrolux.com/productregistration

Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:
www.electrolux.com/shop

CUSTOMER CARE AND SERVICE
We recommend the use of original spare parts.
When contacting Service, ensure that you have the following data available.
The information can be found on the rating plate. Model, PNC, Serial Number

 Warning / Caution-Safety information.
 General information and tips
 Environmental information.

Subject to change without notice.
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1.  SAFETY INSTRUCTIONS

Before the installation and use of the 
appliance, carefully read the supplied 
instructions. The manufacturer is not 
responsible if an incorrect installation and 
use causes injuries and damages. Always 
keep the instructions with the appliance 
for future reference.

1.1  Children and vulnerable 
people safety

 WARNING!
Risk of suffocation, injury or 
permanent disability.

• This appliance can be used by 
children aged from 8 years and above 
and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have 
been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards 
involved.

• Children shall not play with the 
appliance. 

• Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without 
supervision.

1.2 Installation and Use

 WARNING!
Risk of suffocation, injury or 
permanent disability.

• Contact an authorised installer for 
installation of this unit.

• Contact an authorised service 
technician for repair or maintenance of 
this unit. 

• The socket outlet required to supply 
power must be connected and 
commissioned by a licenced contractor.

• If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

• Installation work must be performed 
in accordance with the national wiring 
standards and the electricity suppliers 
service rules by authorised personnel 
only.

• If the unit is to be moved to another 
location or disposed of, only a suitably 
qualified person is permitted to 
undertake such work. 

• If you notice an unusal situation, such 
as a burning smell, please switch off 
the power to the air conditioner and 
contact an Electrolux service agent. If 
this abnormal status continues the air 
conditioner may be damaged or even 
cause electric shock or fire. 

• Do not operate the air conditioner with 
wet hands. This may cause electric 
shock. 

• Do not damage or cut off the power 
cord or other wires. If this occurs, 
please have it repaired or replaced by 
an accredited technician. 

• Do not connect this air conditioner to a 
multi outlet power board. 

• Please switch off the power supply to 
the air conditioner if it is not to be used 
for an extended period. Otherwise, it 
will accumulate dust and may cause a 
fire. 

• Before cleaning the air conditioner, 
please disconnect the power supply 
in order to eliminate the possibility of 
electric shock. 

• The power supply should be matched 
with the air conditioner. Air conditioners 
provided with a supply cord should 
be connected directly to a power 
outlet with a suitable safety switch. Air 
conditioners that are hard wired must 
be connected to a suitable safety circuit 
breaker. 

• Please ensure that the power supply 
to the air conditioner is stable and 
meets the requirements set out in the 
installation manual.

• Always ensure the product is installed 
with appropriate earthing.
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• For safety, be sure to turn off the 
circuit breaker before performing any 
maintenance or cleaning or when the 
product is not used for an extended 
period of time. Accumulated dust may 
cause fire or electric shock.

• Select the most appropriate 
temperature. It can save electricity.

• Do not keep windows and doors open 
for a long time during operation. It will 
result in insufficient performance. 

• Do not block the air inlet or outlet. It will 
result in insufficient performance and 
cause malfunctions. 

• Keep combustible materials away from 
the units at least 1meter. It may cause 
fire. 

• Do not step on the top of the outdoor 
unit or place heavy things on it. It may 
cause damage or injury.

• Do not attempt to repair the air conditioner 
by yourself. Incorrect repairs may cause 
electric shock or fire. Please contact your 
local authorised service centre. 

• Do not insert your hands or objects into 
the air inlet or outlet. It may cause injury. 

• Do not expose animals or plants directly 
to the airflow. 

• Do not use the unit for any other 
purpose, such as preserving food or 
drying clothes.

• Do not splash water on the air conditioner. 
It may cause electric shock or malfunction.
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2 Air inlet

Air Outlet

Air inlet (side)

Air inlet (rear)

Air outlet

1 Front panel
2 Digital display
3 Air filter
4 Pre-dust filter
5 Horizontal air flow louver
6 Vertical air flow louver (inside)
7 Manual control button
8 Ion generator (if applicable)

9 Remote controller
10 Remote controller Holder
11 Refrigerant pipe
12 Drain hose
13 Power cable
14 Mounting plate
15 Connecting cable
16 Power cable

 All the pictures in this manual are for explanation 
purposes only. The actual shape of the indoor unit 
you purchased may be slight different on front 
panel and display window. The actual shape shall 
prevail.

2. PRODUCT DESCRIPTION
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3. INDOOR UNIT DISPLAY

4. REMOTE CONTROLLER

4.1  How to use the Remote 
controller

1. Keep the remote controller where its 
signal can reach the receiver of the 
indoor unit.

2. When operate the air conditioner, make 
sure the remote controller is pointing to 
the signal receiver of the indoor unit.

3. When the remote controller sends out 
a signal, the symbol  will blink in the 
display of the remote controller.

4. The indoor unit will acknowledge the 
signal with a beep sound when it 
receives the signal from the remote 
controller.

5. Please press the button of the remote 
controller and resend the signal if you 
did not hear a beep sound from the 
indoor unit.

•  The air conditioner will not 
operate if curtains, doors or 
other materials block the signals 
from the remote controller to the 
indoor unit. 

•  Prevent any liquid from falling 
into the remote controller. Do not 
expose the remote controller to 
direct sunlight or heat. 

•  If the infrared signal receiver on 
the indoor unit is exposed to 
direct sunlight, the air conditioner 
may not function properly. Use 
curtains to prevent the receiver 
being exposed to sunlight. 

•  If other electrical appliances react 
to the remote controller, either 
move these appliances or consult 
your local dealer.

Type D

1 2 3 54 6 7

Type A

1 On/Off indication lamp
     Lights up when the unit is work.
2 Heat mode indication lamp
     Lights up when Heat mode is activated.
3 Cool mode indication lamp
     Lights up when Cool mode is activated.
4 Temperature indication lamp
     •  Displays the setting or room temperature 

when the unit is operational.
     •  Displays the malfunction code when fault 

occurs.     
     •  Displays the function code when some 

function is activated.

6 Dry mode indication lamp
     Lights up when Dry mode is activated.

5 Wireless indication lamp
     Lights up when Wireless function is activated.

7 Timer indication lamp
     Lights up when Timer function is activated.

For Type D models, we do not have  
the display in the indoor unit, only with 
the lights to show the work status.

4

Type C

4 3 2

15

Type B
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4.2 Location of the Remote Controller

Max. 8m

• Keep the remote controller where its 
signal can reach the receiver of the 
indoor unit (a maximum distance of 
8 m is allowed).  

• When the remote controller sends 
out a signal, the symbol  will blink 
on the display. The indoor unit will 
acknowledge the signal with a beep 
sound when it receives an effective 
signal.

4.3 Battery installation/replacement

• Remove the back cover from the 
remote controller, exposing the 
battery compartment and insert two 
new alkaline dry batteries (2x AAA 1.5 
Volt). Make sure that the polarity of (+) 
or (-) is installed correctly.  

• Slide the battery compartment cover 
back on.

•  When changing batteries, do 
not use old or varied ones, 
otherwise, it may cause 
problems with the remote 
controller. 

•  If the remote controller is not 
used for a long time, remove 
the batteries as old batteries 
may leak or corrode and 
damage the remote controller.  

•  If the remote controller does 
not operate normally, please 
remove and refit the batteries. If 
abnormal operation continues, 
replace with new batteries.
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5. REMOTE CONTROLLER DESCRIPTION

1

3

4

6
7
8

2

5

10

9

14

12

11

13

15

16

17

18

19

20

1. MODE BUTTON
Press the button to set the operation 
mode: Auto, Cool, Dry, Heat and Fan. 
Default setting: AUTO.

•  For Cooling only models, there is 
no HEAT mode available.

2. ON/OFF BUTTON
Press the button to switch on or off the 
unit.

3. SWING  BUTTON
Press this button to stop or start vertical 
louver movement or set the desired left/
right air flow direction.

•  For the models without Swing 
Left/Right function, there is no 

feedback received by the indoor 
unit when you press the button.

4. TURBO BUTTON
In COOL or HEAT mode, press the button 
to enable or disable the turbo function.
If the turbo function is enabled, the unit 
will operate at turbo speed to cool or heat 
rapidly so that the ambient temperature 
approaches the set temperature as soon 
as possible. 

5. TIMER BUTTON
Press the button to set the timer function 
for switching on/off the unit.

6. I FEEL BUTTON
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Press the button to enable or disable the I 
Feel function.

7. I CLEAN BUTTON
Press the button to enable or disable the I 
Clean function. Default setting: OFF.

8. X-FAN BUTTON
Press the button to enable or disable 
X-Fan function. Default setting: OFF.

9.  /  BUTTON
Press the button to increase/decrease the 
temperature. 
Temperature range: 16-32 °C (60-90 °F).
In Timer function, use the button to set the  
timer adjustment.

10. SPEED BUTTON
Press the button to set the fan speed: 
Low, Mid, High and Auto. Default setting: 
Auto.

11. SWING  BUTTON
Press this button to stop or start horizontal 
louver movement or set the desired up/

12. I FAVOR BUTTON
Press the button to enable I Favor 
function.

13. SLEEP BUTTON
Press the button to enable or disable 
Sleep function. Default setting: OFF.
This is ideal for the users to use while 
sleeping.

14. HEALTH BUTTON
Press the button to enable or disable 
Health function. Default setting: OFF.

15. LIGHT BUTTON
Press the button to switch the display of 
the indoor unit on or off. Default setting: 
ON.

16. MODE DISPLAYS
Displays the current selected mode. 
Including Auto, Cool, Dry, Heat and Fan.

•  For Cooling only models, there is 
no HEAT mode available.

•  

17. FAN SPEED DISPLAYS
Displays the selected fan speed: Low, 
Mid, High, Auto and Turbo when you 
active Turbo function.

18. TIMER AND TEMPERATURE 
DISPLAYS

Displays when the Timer function is 
enabled.
Displays the Set/Room temperature in °C 
or °F. 

19. ON/OFF AND SWING 
DISPLAYS

Displays when Remote Controller is on or 
off.
Displays when active the Swing function.

20. FEATURE DISPLAYS
Displays when the chosen feature is 
enabled.

•  See section “How to use the remote controller“ for the the functions description 
in details.

For models with Wireless 
function, continuous pressing 
Health button 8 times in 10s to 
enter the Wireless binding status. 
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6. HOW TO USE THE REMOTE CONTROLLER

Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on 
the display panel of the indoor unit illuminates.

Basic Operation

A

B

C

D

1. Press the ON/OFF button (A) to start 
the air conditioner.

2. Press the MODE button (B) to select 
Auto, Cool, Dry, Fan or Heat mode.

3. Press the  /  button (C) to 
set the desired temperature. The 
temperature can be set in 1ºC 
increments. Keep the button pressed 
for two seconds to accelerate the 
process.

4. Press the FAN SPEED button (D) to 
select the fan speed.

5. Press the ON/OFF button (A) to turn 
the air conditioner off.

•  In the Auto mode, the air 
conditioner can logically 
choose the mode of Cool, 
Fan, and Heat by sensing the 
difference between the actual 
ambient room temperature 
and the set temperature on the 
remote controller.

•  For Cooling only models, there 
is no HEAT mode available.

•  In the Auto and Dry mode, the 
fan speed can be switched.

•  In the Fan mode, you can not 
adjust the setting temperature.
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Swing Operation

A B

Press the Swing  button (A) and the 
Swing  button (B) to adjust the desired 
airflow direction.
1. Left/Right direction can be adjusted 

with the button (A) on the remote 
controller. Press the button, the 
louver will swing left and right 
automatically. Press the button again 
to stop the louver at your desired 
position.

2. Up/Down direction can be adjusted 
with the button (B) on the remote 
controller. Press the button, the 
louver will swing up and down 
automatically. Press the button again 
to stop the louver at your desired 
position.

•  For the models without Swing 
Left/Right function, there is 
no feedback received by the 
indoor unit when you press the 
button.

Timer Operation

A

B

Press the Timer button (A) can set the 
auto-on time and the auto-off time of 
the unit. 

To set the Timer on time.
1. When the remote controller is at off 

state, press the Timer button, the 
Timer on signal and time will show on 
the display.

2. Press the  /  button to set 
desired Timer on time. 

3. Press the Timer button again to 
active the Timer on function.  

To set the Timer off time.
1. When the remote controller is at on 

state, press the Timer button, the 
Timer off signal and time will show on 
the display.

2. Press the  /  button to set 
desired Timer off time. 

3. Press the Timer button again to 
active the Timer off function.
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• When setting the Timer on or 
Timer off functions, up to 10 
hours, the time will increase in 
30 minute increments with each 
press. After 10 hours and up 
to 24, it will increase in 1 hour 
increments.

Examples of Timer Settings

TIMER ON
Example:
It is 8:00 AM and you want the air 
conditioner to start working after 6 hours.
1. When the remote controller is at off 

state, press the Timer button, the Timer 
on signal and time will show on the 
display.

2. Press the  /  button until “6.0h“ 
display on the remote controller. 

3. Press the Timer button again to active 
the Timer on function.   

TIMER OFF
Example:
It is 6:00 PM and you want the air 
conditioner to turn off after 10 hours.
1. When the remote controller is at on 

state, press the Timer button, the Timer 
off signal and time will show on the 
display.

2. Press the  /  button until “10h“ 
display on the remote controller. 

3. Press the Timer button again to active 
the Timer off function.
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Advanced Functions Operations

1. °C/°F switch function
°C/°F can be switched by pressing  and 
Mode buttons at the same time for 3 seconds.

2. Turbo function
Press the Turbo button to enable or disable 
the turbo function. The Turbo function makes 
the unit work extra hard to reach your set 
temperature in the shortest time as soon as 
possible. When you need fast cool or heat, 
you can choose this function. 

3. I Feel function
When you press the I Feel button, the I Feel  
function will be activated, the remote controller 
works as a remote thermostat, providing an 
accurate temperature control and maximum 
comfort. The remote controller sends the 
temperature information at its location to the 
indoor unit. The air conditioner will quit I Feel  
operation if no temperature information is 
received from the remote controller.

4. I Clean function

If you press two times, it will cancel the function 
immediately.

2

3
4
5

8

6

7

1

9

It was useful both in power on and power off 
mode. If send the code when power on, the 
unit will run I Clean function after turn off unit. 
If send code when power off, the unit will run I 
Clean function directly. Display shows “CL”.  

Each time you need to press I Clean button to 
activate this function.

Press the I clean button to activate the I Clean 
feature with display twinkles “CL” 5 times then 
turn to original setting, when this function is 
activated, firstly the indoor unit operates in 
cooling mode with low fan speed for several 
minutes. After that the unit turns to heating 
operation with low fan speed, which dry the 
inside of indoor unit. If cooling only model, it 
will operate as fan mode. Finally it turns to 
fan-only mode and blows away the rest wet 
air in several minutes. The whole process 
keeps the internal side of indoor unit dry and 
prevents the breeding of bacteria.
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5. X-Fan function

6. I Favor function
The button is a shortcut button, users 
could reserve the data of mode, fan 
speed, set temperature, swing and when 
pressing on it, it could operate in the 
mode users set before.
a. Turn on the air conditioner, make 
adjustment to the ideal mode you wanted.
b. Keep pressing the I Favor button for 
three seconds, till the display screen give 
the signal that represents the I Favor 
button and glitter for three times, then 
reserve the operation mode in the remote 
controller, it’s done. To take place of the 
previous operation mode, just do it as 
shown above.

7. Sleep function
Press sleep button to enter sleep mode. 
Then, in cool or heat mode, the set 
temperature will increase(cooling) or 
decrease(heating) by 1ºC(2ºF) over the 
next 1 hour and by another 1ºC(2ºF) 
after an additional 1 hour. The unit will 
automatically exit sleep function when the 
sleeping time is up to 7 hour. Unit will not 
turn off.
Remark: press the MODE of ON/OFF 
button, the remote controller clears 
sleeping mode away.

8. Health function
Press the Health button to active the 
health function. When the function 
is initiated, the Ionizer/Plasma Dust 
Collector(depending on models) is 
energized and will help to remove pollen 
and impurities from the air and I feel 
function will be activated, at the same 
time room temperature will automatically 
change to 26ºC, I feel function can be 
canceled by pressing I Feel button, also 
room temperature setting be adjusted by 
pressing  /  button. This function is 
recommended when the indoor air quality 
is in bad condition.

9. Wireless function
Continuous pressing Health button 
8 times in 10s, then enter the 
Wireless binding status.

• Please refer to the “Quick 
Start Guide” for the Wireless  
connection details.

In power on mode, press X-Fan button, 
after 5 continuous and display twinkles 
with “SC”, the function will activate 
successfully. 

The indoor fan motor will keep on 
working for 4 minutes after the unit 
turned off and display shows “SC” to  
dry the indoor unit to prevent from 
bacteria and mildew growing. 

Continuous pressing the X-Fan button 
two times, the function will be canceled 
and “SC” light off. 

The X-Fan function can only be 
activated in Cool and Dry mode.

X-Fan function will keep active 
afterrunning once.
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7. HOW TO USE THE INDOOR UNIT

 WARNING!
• Do not operate the air 

conditioner for long periods 
with the air flow direction set 
downward in cooling or dry 
mode. Otherwise, condensation 
may occur on the surface of 
the horizontal louver causing 
moisture to drop on to the floor 
or on furnishings.

• When the air conditioner is 
started immediately after it 
was stopped, the horizontal 
louver might not move for 
approximately 10 seconds. 
Louver in closed position.

1. Adjust the air flow direction properly 
otherwise it might cause discomfort 
or cause uneven room temperatures.

2. Adjust the horizontal louver using the 
remote controller.

3. Adjust the vertical louver using the 
remote controller.

4. Adjust the vertical louver manually 
(For models without 3D Swing 
function).

To set the vertical air flow (Up - 
Down) direction
Perform this function while the unit is 
in operation. Use the remote controller 
to adjust the air flow direction. The 
horizontal louver can swing up and 
down automatically.

To set the horizontal air flow 
direction (Left - Right)
Perform this function while the unit is 
in operation. Use the remote controller 
to adjust the air flow direction. The 
vertical louver can swing left and right 
automatically.
For models without 3D Swing function, 
you need to move the vertical louver 
manually to adjust the air flow in the 
direction you prefer.

IMPORTANT!
Do not put your fingers into the panel 
of blower and suction side. The high-
speed fan inside may cause danger.
• Open angle of the horizontal louver 

should not be set too small, as 
COOLING or HEATING performance 
may be impaired due to too restricted 
air flow area.

• Do not move the horizontal louver 
manually, otherwise the horizontal 
louver will be out of sync. Please 
cease operating, unplug power for 
a few seconds, then restart the air 
conditioner.

• Do not operate unit with horizontal 
louver in closed position.

Vertical louver

Range

Range
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8. OPERATING TEMPERATURE

9. EMERGENCY OPERATION

Units are equipped with a switch to run 
emergency operation mode. It can be 
accessed by opening the front panel. 
This switch is used for manual operation 
in case the remote controller fails to work 
or maintenance necessary.
1. Open and lift the front panel up to 

an angle until it remains fixed with a 
clicking sound. 

2. One press of the manual control 
switch will lead to the forced AUTO 
operation. If press the switch twice 
within five seconds, the unit will turn 
off.

3. Close the panel firmly to its original 
position.

•  The unit must be turned off 
before operating the manual 
control button. If the unit is 
operational, continue pressing 
the manual control button until 
the unit is off.

•  This switch is used for testing 
purposes only. You had better 
not choose it.

•  To restore the remote controller 
operation, use the remote 
controller directly.

Manual control button

Operating temperature ranges

Model climate Type Ambient temperature (Cooling) Ambient temperature (Heating)

T1 18°C~43°C -7°C~43°C

Important!
1. Optimum performance will be achieved 

within these operating temperatures. 
If air conditioner is used outside of 
the above conditions, certain safety 
protection features might come into 
operation and cause the unit to function 
abnormally.

2. If the air conditioner runs for a long time 
in cooling mode and the humidity is 
high, condensed water may drip out of 
the unit. Please sets the vertical air flow 
louver to its maximum angle (vertically 
to the floor), and set HIGH fan mode.
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10. CLEANING AND MAINTENANCE

10.1 Before Maintenance

Turn the system off before cleaning. To 
clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not 
use bleach or abrasives.

 WARNING!
Power supply must be disconnectd 
before cleaning the indoor unit.
• A cloth dampened with cold 
water may be used on the indoor 
unit if it is very dirty. Then wipe it 
with a dry cloth.
• Do not use a chemically treated 
cloth or duster to clean the unit.
• Do not use benzine, thinner, 
polishing powder, or similar 
solvents for cleaning. These may 
cause the plastic surface to crack 
or deform.
• Never use water hotter than 
40ºC/104ºF to clean the front 
panel, it could cause deformation 
and discoloration.

10.2 Cleaning the Unit

Wipe the unit with a soft dry cloth only. If 
the unit is very dirty, wipe it with a cloth 
soaked in warm water.

10.3 Cleaning the Filters

A clogged air filter reduces the cooling 
efficiency of this unit. Please clean the filter 
once every 2 weeks. 
1. Lift the indoor unit front panel up to an 

angle until it stops with a full support 
from the bracket.

2. Hold the dust flter handle and lift it 
up slightly to take it out from the filter 
holder.

3. Then pull the dust filter downwards out 
of the indoor unit. 

4. The healthy air freshening filter 
(if applicable) like Active carbon 
filter / Vitamin C filter / Silver ion 
filter / other filters are fixed on the 
dust filter. 

• Remove the healthy filter from the 
support frame of the dust filter.

• Clean the healthy filter at least 
every 3 months and replace every 6 
months.

• Clean with vacuum cleaner if 
possible.
Clean the Dust filter with a vacuum 
cleaner or water, then dry it up in cool 
place.

Dust filter handle

Dust filter

Dust filter

Healthy filter
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5. Install the air freshening filter back into 
position.

6. Insert the upper portion of air filter back 
into the unit, taking care that the left 
and right edges line up correctly and 
place filter into position.

10.4  Cleaning the air outlet and 
the panel

1. Use a dry and soft cloth to wipe it.
2. Pure water or mild detergent may be 

used if it is very dirty.
 WARNING!

• Do not use benzine, thinner, 
polishing powder, or similar 
solvents for cleaning. These may 
cause the surface to crack or 
deform.

• To avoid the risk of electrical 
shock or fire, do not let water fall 
into the indoor unit.

• Never wipe the air flow louver 
violently.

• An air conditioner without air 
filter can not expel the dust out 
of the room, which would cause 
malfunctions by accumulation.

10.5 Replacement the filters

1. Remove the air filter.
2. Remove the air freshening filter.

3. Install a new air freshening filter.
4. Reinstall the air filter and securely close 

the front panel.

10.6  Preparation for extended 
non-operation

If you plan to idle the unit for a long time, 
perform the following:
1. Clean the indoor unit and filters.
2. Operate the fan for about half a day to 

dry the inside of the unit.
3. Stop the air conditioner and disconnect 

power.
4. Remove the batteries from the remote 

controller. The outdoor unit requires 
periodic maintenance and cleaning. Do 
not attempt to do this yourself. Contact 
your dealer or service provider.

10.7 Pre-season inspection

1. Check that the wiring is not broken off 
or disconnected.

2. Clean the indoor unit and filters.
3. Check that the air filter is installed. 
4. Check if the air outlet or inlet is blocked 

after the air conditioner has not been 
used for a long time.

 WARNING!
• Do not touch the metal parts of 

the unit when removing the filter. 
Injuries can occur when handling 
sharp metal edges.

• Do not use water to clean inside 
the air conditioner. Exposure to 
water can destroy the insulation, 
leading to possible electric 
shock.

• When cleaning the unit, first 
make sure that the power and 
circuit breaker are turned off.

• Do not wash air filter with hot 
water at more than 40ºC/104ºF. 
Shake off moisture completely 
and dry it in the shade. Do not 
expose it directly to the sun, it 
may shrink.
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The following events may occur during 
normal operation.
1. Protection of the air conditioner 

Compressor
• The compressor can’t restart for 

3-4 minutes after it stops.
2. Anti-cold air (Cooling and heating 

models only)
• The unit is designed not to blow cold air 

on HEAT mode, when the indoor heat 
exchanger is in one of the following 
three situations and the set temperature 
has not been reached. 
A)  When heating has just started.
B)  Defrosting.
C)  Low temperature heating.

• The indoor or outdoor fan stop running 
when defrosting (Cooling and heating 
models only).

3. Defrosting (Cooling and heating 
models only)

• Frost may be generated on the outdoor 
unit during heat cycle when outdoor 
temperature is low and humidity is high 
resulting in lower heating efficiency of 
the air conditioner.

• During this condition air conditioner 
will stop heating operation and start 
defrosting automatically.

• The time to defrost may vary from 4 to 
10 minutes according to the outdoor 
temperature and the amount of frost 
built up on the outdoor unit.

4. A white mist coming out from the 
indoor unit

• A white mist may generate due to a 
large temperature difference between 
air inlet and air outlet on COOL mode in 
an indoor environment that has a high 
relative humidity.

• A white mist may generate due to 
moisture generated from defrosting 
process when the air conditioner 
restarts in HEAT mode operation after 
defrosting.

5. Abnormal noise of the air 
conditioner

• You may hear a low hissing sound 
when the compressor is running or has 
just stopped running. It is the sound of 
the refrigerant flowing or coming to a 
stop.

• You can also hear a low “squeak” 
sound when the compressor is running 
or has just stopped running. This is 
caused by heat expansion and cold 
contraction of the plastic parts in the 
unit when the temperature is changing.

• A noise may be heard due to louver 
restoring to its original position when 
power is turned on.

6. Dust is blown out from the indoor 
unit
This is a normal condition when the air 
conditioner has not been used for a 
long time or during first use of the unit.

7. A peculiar smell comes out from 
the indoor unit
This is caused by the indoor unit giving 
off smells permeated from building 
material, from furniture, or smoke.

8. The air conditioner turns to FAN 
only mode from COOL or HEAT 
(For cooling and heating models 
only) mode
When indoor temperature reaches the 
temperature setting on air conditioner, 
the compressor will stop automatically, 
and the air conditioner turns to FAN 
only mode. The compressor will start 
again when the indoor temperature 
rises on COOL mode or falls on HEAT 
mode (For cooling and heating models 
only) to the set point.

9. The air conditioner runs X-fan (Anti-
mildew) function after turning off 
the unit.
When turning off the unit under COOL 
and DRY mode, the air conditioner 
will run X-fan (Anti-mildew) function for 
4 minutes, then stop the operation and 

11. OPERATION TIPS
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turn off the unit automatically.
Dripping water may generate on the 
surface of the indoor unit when cooling 
in a high relatively humidity (relative 
humidity higher than 80%). Adjust the 
horizontal louver to the maximum air 
outlet position and select HIGH fan 
speed.

10. Insufficient Heat (For cooling 
and heating models only)
The air conditioner draws in heat 
from the outdoor unit and releases 
it via the indoor unit during heating 
operation. When the outdoor 
temperature falls, heat drawn in by the 
air conditioner decreases accordingly. 
At the same time, heat loading of 
the air conditioner increases due to 
larger difference between indoor and 
outdoor temperature. If a comfortable 
temperature can’t be achieved by the 
air conditioner, we suggest you use a 
supplementary heating device.

11. Auto-restart function
• Power failure during operation will stop 

the unit completely.
• For the unit without Auto-restart 

feature, when the power restores, the 
OPERATION indicator on the indoor 
unit will flash for 1second. To restart the 
operation, push the ON/OFF button on 
the remote controller. For the unit with 
Auto-restart feature, when the power 
restores, the unit restarts automatically 
with all the previous settings preserved 
by the memory function.
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12. TROUBLESHOOTING

Trouble

OPERATION (RUN) indicator 
or other indicators continue 
flashing.

The unit may stop operation 
or continue to run in a safety 
condition(depending on models). 
Waiting for about 10 minutes, 
the fault may be recovered 
automatically, if not, disconnect the 
power and then connect it in again. 
If the problem still exists, disconnect 
the power and contact the nearest 
customer service center.

If one of the following code 
appears on the display area: 
E0, E1, E2...En, F0, F1, F2...
Fn, P0, P1, P2...Pn, L0, L1, 
L2...Ln

Fuse blows frequently or circuit 
breaker trips frequently.

Stop the air conditioner immediately, 
disconnect the power and contact 
the nearest customer service center.

Other objects or water fall into 
the air conditioner.

Terrible odors are smelled or 
abnormal sounds are heard.

Malfunctions Cause What should be done?

Unit does not 
start

Power cut Wait for power to be restored.

Unit may have become 
Unplugged.

Check that plug is securely in wall 
receptacle.

Fuse may have blown. Replace the fuse.

Battery in Remote controller 
may have been exhausted. Replace the battery.

The time you have set with 
timer is incorrect. Wait or cancel timer setting.

Unit not 
cooling or 
heating 
(Cooling/ 
heating 
models only) 
room very 
well while air 
flowing out 
from the air 
conditioner

Inappropriate temperature 
setting.

Set temperature correctly. For 
detailed method please refer to 
“HOW TO USE THE REMOTE 
CONTROLLER” section.

Air filter is blocked. Clean the air filter.

Doors or Windows are open. Close the doors or windows.

Air inlet or outlet of indoor or 
outdoor unit has been blocked.

Clear obstructions away first, then 
restart the unit.

Compressor 3 minutes 
protection has been activated. Wait

If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest 
customer service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit 
model number. Do not attempt to repair the unit yourself. Always consult an authorized 
service provider.
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1. ขอแนะนำเพื+อความปลอดภัย

โปรดอานคำแนะนำที่ ใหมาอยางละเอียดถี่ถวนกอนติดตั้ง
และใชงานเครื+องปรับอากาศ ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอ
การบาดเจ็บและความเสียหายใดๆ ที่เปนผลมาจากการติดตั้ง
และการใชงานที่ ไมถูกตอง โปรดเก็บคูมือฉบับนี้ ไวกับ
เครื+องทุกครั้งเพื+อการอางอิงในอนาคต

1.1 ความปลอดภัยของเด็กและผูที่มีความเสี่ยง

คำเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ 
หรือทุพพลภาพถาวร

เด็กที่มีอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไป และบุคคลที่มีสมรรถภาพ
ทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถ
ทางจิตใจไมสมบูรณ หรือขาดประสบการณและความรู 
สามารถใชเครื+องปรับอากาศนี้ ไดหากไดรับการดูแล
หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเครื+องปรับอากาศอยาง
ปลอดภัยและเขาใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
หามใหเด็กเลนกับเครื+องปรับอากาศ
หามใหเด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื+องโดย
ไมไดรับการดูแล

1.2 การติดตั้งและการใชงาน
คำเตือน!
เสี่ยงตอการขาดอากาศหายใจ ไดรับบาดเจ็บ 
หรือทุพพลภาพถาวร

ติดตอชางติดตั้งที่ ไดรับอนุญาตหากตองการติดตั้ง
เครื+องปรับอากาศนี้
ติดตอชางซอมบำรุงที่ ไดรับอนุญาตหากตองการ
ซอมแซมหรือบำรุงรักษาเครื+องปรับอากาศนี้
เตารับที่ ใชในการจายไฟฟาตองตอระบบและดำเนินการ
โดยผูรับจางที่มีใบอนุญาต
หากสายไฟเสียหาย ตองนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผูผลิต 
ตัวแทนใหบริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
เพื+อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

การดำเนินงานติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานการ
วางระบบสายไฟภายในประเทศและกฎการใหบริการของ
ผูใหบริการระบบไฟฟาโดยบุคลากรที่ ไดรับอนุญาต
เทานั้น
หากตองยายเครื+องปรับอากาศไปยังสถานที่อื+น
หรือนำไปทิ้ง อนุญาตใหบุคคลที่ผานการรับรอง
อยางเหมาะสมเปนผูกระทำการดังกลาวเทานั้น
หากทานพบสถานการณที่ ไมปกติ เชน มีกลิ่นไหม 
โปรดปดสวิตชไฟของเครื+องปรับอากาศและติดตอ
ตัวแทนใหบริการของอีเลคโทรลักซ หากยังมีความ
ผิดปกตินี้เกิดขึ้น เครื+องปรับอากาศอาจไดรับความ
เสียหาย หรือแมกระทั่งอาจทำใหเกิดไฟฟาช็อตหรือ
เพลิงไหมได
หามใชงานเครื+องปรับอากาศขณะมือเปยก เพราะ
อาจทำใหถูกไฟฟาช็อตได
หามตัดหรือทำใหสายไฟหรือสายอื+นๆ เสียหาย 
หากเกิดกรณีเชนนี้ โปรดขอรับบริการซอมแซม
หรือเปลี่ยนโดยชางที่ผานการรับรอง
หามตอเครื+องปรับอากาศเขากับเตารับแบบพวง
หลายปลั๊ก
โปรดปดสวิตชแหลงจายไฟของเครื+องปรับอากาศ
หากจะไมใชเครื+องปรับอากาศเปนระยะเวลานาน มิฉะนั้น 
เครื+องจะสะสมฝุนและอาจทำใหเกิดเพลิงไหม
กอนทำความสะอาดเครื+องปรับอากาศ โปรดปดสวิตช
แหลงจายไฟเพื+อตัดความเสี่ยงในการถูกไฟฟาช็อต
แหลงจายไฟควรเหมาะสมกับเครื+องปรับอากาศ 
เครื+องปรับอากาศที่ ใหสายไฟมาดวยควรตอตรง
เขากับเตารับที่มีสวิตชนิรภัยที่เหมาะสม สวนเครื+อง
ปรับอากาศแบบตอสายตรงนั้นตองตอเขากับ
เบรกเกอรนิรภัยที่เหมาะสม
โปรดตรวจสอบวาแหลงจายไฟของเครื+องปรับอากาศ
มีความเสถียรและเปนไปตามขอกำหนดที่ระบุไวในคูมือ
การติดตั้ง
ตรวจสอบวาผลิตภัณฑไดรับการติดตั้งโดยมีการ
ตอสายดินอยางเหมาะสมทุกครั้ง
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เพื+อความปลอดภัย โปรดปดสวิตชเบรกเกอรกอน
ดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาดใดๆ หรือ
เมื+อไมใชผลิตภัณฑเปนระยะเวลานาน ฝุนที่สะสม
อาจทำใหเกิดเพลิงไหมหรือไฟฟาช็อตได
เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด การทำเชนนี้สามารถ
ประหยัดไฟฟาได
หามเปดหนาตางและประตูทิ้งไวเปนเวลานานระหวาง
การใชงาน การทำเชนนี้จะสงผลใหมีประสิทธิภาพ
ไมเพียงพอ
หามกีดขวางชองลมเขาหรือชองลมออก การทำเชนนี้
จะสงผลใหมีประสิทธิภาพไมเพียงพอและทำใหเครื+อง
ทำงานผิดปกติ
เก็บวัสดุที่ติดไฟไดใหหางจากเครื+องปรับอากาศ
อยางนอย 1 เมตร เพราะอาจทำใหเกิดเพลิงไหมได

หามเหยียบบนคอมเพรสเซอรหรือวางสิ่งของ
ที่มีน้ำหนักมากไวดานบน เพราะอาจทำใหเกิดความ
เสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บได
หามพยายามซอมแซมเครื+องปรับอากาศดวยตัวเอง 
การซอมแซมที่ ไมถูกตองอาจทำใหถูกไฟฟาช็อต
หรือเกิดเพลิงไหมได โปรดติดตอศูนยบริการที่ ไดรับ
อนุญาตใกลบานทาน
หามสอดมือหรือวัตถุอื+นๆ เขาไปในชองลมเขาหรือ
ชองลมออก เพราะอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
หามใหสัตวหรือตนไมอยูขวางทางลมโดยตรง
หามใชเครื+องปรับอากาศเพื+อวัตถุประสงคอื+น เชน 
การถนอมอาหารหรือการอบแหงผา
หามสาดน้ำใสเครื+องปรับอากาศ เพราะอาจทำให
ถูกไฟฟาช็อตหรือเกิดการทำงานผิดปกติได
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2 ชองลมเขา

ชองลมออก

ชองลมเขา (ดานขาง)
ชองลมเขา (ดานหลัง)

ชองลมออก

2. คำอธิบายผลิตภัณฑ

รูปภาพทั้งหมดในคูมือเลมนี้มีไวเพื+อการอธิบายเทานั้น 
รูปรางจริงของตัวเครื+องภายในอาคารที่ทานซื้อ
อาจมีความแตกตางเล็กนอยที่แผงดานหนาและ
หนาตางสวนแสดงผล ใหยึดรูปรางจริงเปนหลัก

รีโมทควบคุม
แทนวางรีโมทควบคุม
ทอสารทำความเย็น
ทอระบายน้ำ
สายไฟ
ฐานติดตั้ง
สายเคเบิล
สายไฟ

แผงดานหนา
สวนแสดงผลดิจิตอล
แผนกรองอากาศ
แผนกรองฝุนขั้นตน
บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวนอน
บานเกล็ดปรับทิศทางลมแนวตั้ง (ดานใน)
ปุมควบคุมเครื+องดวยตนเอง
เครื+องฟอกอากาศระบบไอออน (ถามี)
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3. จอแสดงผลบนตัวเครื+องภายในอาคาร

4. รีโมทควบคุม

แบบ B

แบบ C

แบบ D

แบบ A

ไฟแสดงสถานะการเปด/ปดเครื�อง
สวางขึ้นเมื+อเครื+องปรับอากาศกำลังทำงาน
ไฟแสดงสถานะโหมด Heat (ทำความรอน)
สวางขึ้นเมื+อเปดโหมด Heat (ทำความรอน)
ไฟแสดงสถานะโหมด Cool (ทำความเย็น)
สวางขึ้นเมื+อเปดโหมด Cool (ทำความเย็น)
ไฟแสดงสถานะอุณหภูมิ

แสดงคาที่ตั้งไวหรืออุณหภูมิหองในขณะที่
เครื+องปรับอากาศพรอมใชงาน
แสดงรหัสความผิดปกติเมื+อเกิดขอบกพรอง
แสดงรหัสฟงกชั่นเมื+อใชงานฟงกชั่นบางอยาง

ไฟแสดงสถานะการเชื�อมตอแบบไรสาย
สวางขึ้นเมื+อใชงานฟงกชั่นไรสาย
ไฟแสดงสถานะโหมดลดความชื้น
สวางขึ้นเมื+อเปดใชงานโหมดลดความชื้น
ไฟแสดงสถานะการตั้งเวลา
สวางขึ้นเมื+อเปดใชงานฟงกชั่นการตั้งเวลา

สำหรับรุนเครื+องปรับอากาศแบบ D จะไมมี
สวนแสดงผลที่เครื+องมีเพียงไฟสำหรับแสดง
สถานะการทำงาน

4.1 วิธีการใชงานรีโมทควบคุม
1. เก็บรีโมทควบคุมไวในบริเวณที่สัญญาณรีโมทควบคุม

สามารถสงถึงตัวรับสัญญาณของเครื+องภายใน
อาคาร

2. ขณะใชงานเครื+องปรับอากาศ ใหตรวจสอบวารีโมท
ควบคุมชี้ ไปทางตัวรับสัญญาณของเครื+องภายใน
อาคาร

3. ขณะที่รีโมทควบคุมสงสัญญาณ สัญลักษณ   
จะกะพริบในหนาจอของรีโมทควบคุม

4. เครื+องภายในอาคารจะตอบรับสัญญาณดวยเสียง
บี๊บ เมื+อเครื+องไดรับสัญญาณจากรีโมทควบคุม

5. โปรดกดปุมบนรีโมทควบคุมและสงสัญญาณใหม
อีกครั้ง หากทานไมไดยินเสียงบี๊บจากเครื+องภายใน
อาคาร

เครื+องปรับอากาศจะไมทำงานหากมีมาน ประตู 
หรือวัตถุอื+นๆ กีดขวางสัญญาณจากรีโมท
ควบคุมถึงเครื+องภายในอาคาร
ปองกันไมใหของเหลวเขาไปในรีโมทควบคุม 
หามใหรีโมทควบคุมสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
หรือความรอน
หากตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่เครื+อง
ภายในอาคารสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง 
เครื+องปรับอากาศ อาจทำงานไมถูกตอง 
ใหใชมานบังตัวรับสัญญาณไมใหสัมผัสกับ
แสงแดด
หากเครื+องใชไฟฟาอื+นๆ ตอบสนองกับรีโมท
ควบคุมใหยายเครื+องใชไฟฟาเหลานี้หรือ
ปรึกษาตัวแทนจำหนายใกลบานทาน

1 2 3 54 6 7

4

4 3 2

15
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4.2 ตำแหนงของรีโมทควบคุม

สูงสุด 8 ม.

4.3 การใส /การเปลี่ยนแบตเตอรี่

เก็บรีโมทควบคุมไวในบริเวณที่สัญญาณรีโมท
ควบคุมสามารถสงถึงตัวรับสัญญาณของ
เครื+องภายในอาคาร (เวนระยะหางไดสูงสุด 8 ม.)
ขณะที่รีโมทควบคุมสงสัญญาณ สัญลักษณ   
จะกะพริบบนหนาจอ เครื+องภายในอาคารจะ
ตอบรับสัญญาณดวยเสียงบี๊บเมื+อเครื+องไดรับ
สัญญาณที่ ใชงานได

ถอดฝาดานหลังออกจากรีโมทควบคุม ทานจะ
มองเห็นชองใสแบตเตอรี่ จากนั้นใหใสแบตเตอรี่แหง
อัลคาไลนใหมจำนวน 2 กอน (ถาน AAA 1.5 โวลต 
2 กอน) ตรวจสอบวาใสขั้ว (+) หรือ (-) 
อยางถูกตอง
เลื+อนฝาชองใสแบตเตอรี่กลับเขาที่

เมื+อตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่ อยาใช
แบตเตอรี่ที่เกาหรือแตกตางกัน มิฉะนั้น 
อาจทำใหเกิดปญหากับรีโมทควบคุมได
หากไมไดใชรีโมทควบคุมเปนเวลานาน ใหถอด
แบตเตอรี่ออกเนื+องจากแบตเตอรี่เกา
อาจมีการรั่วซึมหรือเกิดการกัดกรอน
และทำใหรีโมทควบคุมเสียหายได
หากรีโมทควบคุมทำงานผิดปกติ โปรดถอด
แบตเตอรี่และใสเขาไปใหม หากยังคงทำงาน
ผิดปกติ ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม
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5. คำอธิบายเกี่ยวกับรีโมทควบคุม

1

3

4

6
7
8

2

5

10

9

14

12

11

13

15

16

17

18

19

20

1. ปุม MODE
กดปุมนี้เพื+อตั้งคาโหมดการทำงาน ซึ่งไดแก โหมด Auto, 
Cool, Dry, Heat และ Fan คาเริ่มตน: AUTO

สำหรับรุนที่มีระบบทำความเย็นเทานั้น จะไมมี
โหมด HEAT

2. ปุมเปด/ปด
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดเครื+องปรับอากาศ

3. ปุม SWING 
กดปุมนี้เพื+อหยุดหรือเริ่มการเคลื+อนไหวของบานเกล็ด
ในแนวตั้ง หรือกำหนดทิศทางลมซาย/ขวาที่ตองการ

สำหรับรุนที่ ไมมีฟงกชั่น Swing ซาย/ขวา 
เครื+องภายในอาคารจะไมไดรับสัญญาณ
คำสั่งเมื+อทานกดปุมนี้

4. ปุม TURBO
กดปุมนี้เมื+ออยู ในโหมด COOL เพื+อเปดหรือปดฟงกชั่น 
Turbo
หากเปดฟงกชั่น Turbo เครื+องปรับอากาศจะทำงาน
ที่ความเร็วเทอรโบเพื+อทำความเย็นอยางรวดเร็ว เพื+อ
ใหอุณหภูมิโดยรอบถึงอุณหภูมิที่ตั้งไวโดยเร็วที่สุด

5. ปุม TIMER
กดปุมนี้เพื+อตั้งคาฟงกชั่น Timer สำหรับการเปด/ปด
เครื+องปรับอากาศ

6. ปุม I FEEL
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดฟงกชั่น I Feel
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7. ปุม I CLEAN
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดฟงกชั่น I Clean คาเริ่มตน: OFF

8. ปุม X-FAN
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดฟงกชั่น X-FAN คาเริ่มตน: OFF

9. ปุม    /  
กดปุมนี้เพื+อเพิ่ม/ลดอุณหภูมิ
ชวงอุณหภูมิ: 16-32 °C (60-90 °F)
ใชปุมนี้ ในฟงกชั่น Timer เพื+อตั้งตัวจับเวลา

10. ปุม SPEED
กดปุมนี้เพื+อตั้งความเร็วพัดลม ซึ่งไดแก Low, Mid, 
High และ Auto คาเริ่มตน: Auto

11. ปุม SWING 
กดปุมนี้เพื+อหยุดหรือเริ่มการเคลื+อนไหวของบานเกล็ด
ในแนวนอน หรือกำหนดทิศทางลมขึ้น/ลงที่ตองการ

12. ปุม I FAVOR
กดปุมนี้เพื+อเปดฟงกชั่น I Favor

13. ปุม SLEEP
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดฟงกชั่น Sleep คาเริ่มตน: OFF
ฟงกชั่นนี้เหมาะสำหรับการใชงานขณะนอนหลับ

17. หนาจอความเร็วพัดลม
แสดงความเร็วพัดลมที่เลือก ประกอบดวย Low, Mid, 
High, Auto และ Turbo เมื+อทานเปดฟงกชั่น Turbo

18. หนาจอตัวจับเวลาและอุณหภูมิ
แสดงเมื+อเปดฟงกชั่น Timer
แสดงอุณหภูมิ Set/Room (อุณหภูมิที่ตั้งไว/อุณหภูมิ
หอง) ในหนวย °C หรือ °F

19. หนาจอ ON/OFF และ SWING
แสดงเมื+อเปดหรือปดการทำงานของรีโมทควบคุม
แสดงเมื+อเปดฟงกชั่น Swing

20. หนาจอฟงกชั่นพิเศษ
แสดงเมื+อเปดฟงกชั่นที่เลือก

15. ปุม LIGHT
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดสวนแสดงผลของเครื+องภายใน
อาคารคาเริ่มตน: ON

16. หนาจอโหมดการทำงาน
แสดงโหมดการทำงานที่เลือกในปจจุบัน ประกอบดวย
โหมด Auto, Cool, Dry, Heat และ Fan

สำหรับรุนที่มีระบบทำความเย็นเทานั้น 
จะไมมีโหมด HEAT

ดูหัวขอ “วิธีการใชงานรีโมทควบคุม” สำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับฟงกชั่นตางๆ อยางละเอียด
การใชงานปุม I CLEAN/ปุม X-FAN จะใชงานไดหลังจากที่ปดการใชงานเครื+องปรับอากาศ 

14. ปุม HEALTH
กดปุมนี้เพื+อเปดหรือปดฟงกชั่น Health คาเริ่มตน: OFF

สำหรับรุนที่มีฟงกชั่นไรสาย ใหกดปุม 
Health ติดตอกัน 8 ครั้ง ภายใน 10 วินาที 
เพื+อเขาสูสถานะการเชื+อมตอแบบไรสาย
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6. วิธีการใชงานรีโมทควบคุม

การใชงานเบื้องตน

A

B

C

D

ตรวจสอบวาเสียบปลั๊กเครื+องปรับอากาศเรียบรอยแลวและมีกระแสไฟฟา ไฟแสดงสถานะการทำงาน
บนสวนแสดงผลของเครื+องภายในอาคารจะสวางขึ้น

1. กดปุมเปด/ปด (A) เพื+อเปดเครื+องปรับอากาศ
2. กดปุม MODE (B) เพื+อเลือกโหมด Auto, Cool, 

Dry, Fan หรือ Heat
3. กดปุม     /     (C) เพื+อตั้งอุณหภูมิที่ตองการ 

สามารถเพิ่ม/ลดอุณหภูมิไดครั้งละ 1°C กดปุม
คางไว 2 วินาที เพื+อเรงการทำงาน

4. กดปุม FAN SPEED (D) เพื+อเลือกความเร็วพัดลม
5. กดปุมเปด/ปด (A) เพื+อปดเครื+องปรับอากาศ

สามารถเลือกโหมด Cool, Fan และ Heat 
ไดอยางเหมาะสมโดยการตรวจจับความ
แตกตางระหวางอุณหภูมิจริงโดยรอบ
ภายในหองและอุณหภูมิที่ตั้งไวบนรีโมท
ควบคุม

จะไมมีโหมด HEAT

ปรับความเร็วพัดลมได
ในโหมด Fan ทานจะไมสามารถปรับ
อุณหภูมิที่ตั้งไวได
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การใชงานฟงกชั่น Swing

A B

การใชงานฟงกชั่น Timer

A

B

กดปุม Swing      (A) และปุม     (B) เพื+อปรับ
ทิศทางลมที่ตองการ
1. สามารถปรับทิศทางซาย/ขวาไดดวยปุม (A) 

บนรีโมทควบคุม เมื+อกดปุมนี้ บานเกล็ดจะเคลื+อน
ไปทางซายและขวาโดยอัตโนมัติ กดปุมอีกครั้ง
เพื+อหยุดบานเกล็ดในตำแหนงที่ทานตองการ

2. สามารถปรับทิศทางขึ้น/ลงไดดวยปุม (B) 
บนรีโมทควบคุม เมื+อกดปุมนี้ บานเกล็ดจะเคลื+อน
ขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ กดปุมอีกครั้งเพื+อหยุด
บานเกล็ดในตำแหนงที่ทานตองการ

สำหรับรุนที่ ไมมีฟงกชั่น Swing ซาย/ขวา 
เครื+องภายในอาคารจะไมไดรับสัญญาณ
คำสั่งเมื+อทานกดปุมนี้

กดปุม Timer (A) เพื+อตั้งเวลาเปดอัตโนมัติและเวลาปด
อัตโนมัติของเครื+องปรับอากาศ

การตั้งเวลาของฟงกชั่น Timer on 
(ตั้งเวลาเปด)
1. เมื+อรีโมทควบคุมมีสถานะเปน Off ใหกดปุม Timer 

จากนั้นสัญญาณ Timer on และเวลาจะแสดงขึ้น
บนหนาจอ

2. กดปุม    /    เพื+อตั้งเวลาฟงกชั่น Timer on 
ที่ตองการ

3. กดปุม Timer อีกครั้งเพื+อเปดฟงกชั่น Timer on

การตั้งเวลาของฟงกชั่น Timer off 
(ตั้งเวลาปด)
1. เมื+อรีโมทควบคุมมีสถานะเปน On ใหกดปุม Timer 

จากนั้นสัญญาณ Timer off และเวลาจะแสดงขึ้น
บนหนาจอ

2. กดปุม    /    เพื+อตั้งเวลาฟงกชั่น Timer off 
ที่ตองการ

3. กดปุม Timer อีกครั้งเพื+อเปดฟงกชั่น Timer off
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ขณะนี้เวลา 18:00 น. และทานตองการให 
เครื+องปรับอากาศปดการทำงานหลังจาก
ผานไป 10 ชั่วโมง
1. เมื+อรีโมทควบคุมมีสถานะเปน On ใหกดปุม Timer
 จากนั้นสัญญาณ Timer off และเวลาจะแสดงขึ้น
 บนหนาจอ
2. กดปุม     /     จนขอความ “10h” แสดงขึ้น
 บนรีโมทควบคุม
3. กดปุม Timer อีกครั้งเพื+อเปดฟงกชั่น Timer off

TIMER OFF (ตั้งเวลาปด)
ตัวอยาง:

ขณะนี้เวลา 8:00 น. และทานตองการให
เครื+องปรับอากาศเริ่มทำงานหลังจาก
ผานไป 6 ชั่วโมง
1. เมื+อรีโมทควบคุมมีสถานะเปน Off ใหกดปุม Timer
 จากนั้นสัญญาณ Timer on และเวลาจะแสดงขึ้น
 บนหนาจอ
2. กดปุม     /     จนขอความ “6.0h” แสดงขึ้น
 บนรีโมทควบคุม
3. กดปุม Timer อีกครั้งเพื+อเปดฟงกชั่น Timer on

 เมื+อตั้งคาฟงกชั่น Timer on หรือ Timer off
 ในระยะ 10 ชั่วโมงแรก ทุกครั้งที่กดปุมเวลา
 จะเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 นาที หลังจาก 10 ชั่วโมง
 เปนตนไปจนถึง 24 ชั่วโมง เวลาจะเพิ่มขึ้น
 ครั้งละ 1 ชั่วโมง

ตัวอยางการตั้งคาฟงกชั่น Timer

TIMER ON (ตั้งเวลาเปด)
ตัวอยาง:
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 หามใชเครื+องปรับอากาศเปนระยะ
 เวลานานโดยปรับทิศทางลมลงดานลาง
 ในโหมดทำความเย็นหรือโหมดขจัด
 ความชื้น มิฉะนั้นอาจเกิดการควบแนน
 ที่พื้นผิวของบานเกล็ดแนวนอนและทำให
 มีน้ำหยดลงบนพื้นหรือเครื+องเรือน
 เมื+อเปดเครื+องปรับอากาศทันทีหลังจาก

 เพิ่งปดเครื+อง บานเกล็ดแนวนอนอาจไม
 เคลื+อนไหวเปนเวลาประมาณ 10 วินาที
 บานเกล็ดในตำแหนงปด

1. ปรับทิศทางลมใหเหมาะสม มิฉะนั้นอาจทำใหรูสึก
 ไมสบายหรือทำใหอุณหภูมิภายในหอง
 ไมสม่ำเสมอกัน
2. ปรับบานเกล็ดแนวนอนโดยใชรีโมทควบคุม
3. ปรับบานเกล็ดแนวตั้งโดยใชรีโมทควบคุม
4. ปรับบานเกล็ดแนวตั้งดวยตัวเอง (สำหรับรุนที่
 ไมมีฟงกชั่น 3D Swing)

การปรับทิศทางลมแนวตั้ง (ขึ้น - ลง)
ใชฟงกชั่นนี้ขณะที่เครื+องปรับอากาศกำลังทำงาน 
โดยใชรีโมทควบคุมเพื+อปรับทิศทางลม บานเกล็ด
แนวนอนจะเคลื+อนขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ

การปรับทิศทางลมแนวนอน (ซาย - ขวา)
ใชฟงกชั่นนี้ขณะที่เครื+องปรับอากาศกำลังทำงาน 
โดยใชรีโมทควบคุมเพื+อปรับทิศทางลม บานเกล็ด
แนวตั้ง จะเคลื+อนไปทางซายและขวาโดยอัตโนมัติ
สำหรับรุนที่ ไมมีฟงกชั่น 3D Swing ทานจะตองขยับ 
บานเกล็ดแนวตั้งดวยตัวเองเพื+อปรับการไหลของลม
ในทิศทางที่ทานตองการ

สิ่งสำคัญ!
หามแหยนิ้วเขาไปในแผงเครื+องเปาลมและดานดูด 
พัดลมความเร็วสูงดานในอาจกอใหเกิดอันตรายได
 ไมควรปรับมุมการเปดของบานเกล็ดแนวนอน

 ใหเล็กเกินไป เพราะประสิทธิภาพของระบบ
 COOLING หรือ HEATING อาจลดลง
 เนื+องจากพื้นที่การไหลของลมมีจำกัดเกินไป
 หามขยับบานเกล็ดแนวนอนดวยตัวเอง มิฉะนั้น

 บานเกล็ดแนวนอนอาจทำงานไมพรอมกัน
 โปรดหยุดการทำงาน ถอดปลั๊กไฟสักพัก จากนั้น
 เปดเครื+องปรับอากาศใหมอีกครั้ง
 หามใชเครื+องปรับอากาศโดยที่บานเกล็ดแนวนอน

 อยูในตำแหนงปด

7. วิธีการใชงานตัวเครื+องภายในอาคาร

คำเตือน!

บานเกล็ดแนวตั้ง

ระยะ

ระยะ
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 ตองปดเครื+องปรับอากาศกอนใชงาน
 ปุมควบคุมเครื+องดวยตัวเอง หากเครื+อง
 สามารถใชงานได ใหกดปุมควบคุมเครื+อง
 ดวยตัวเองตอไปจนกระทั่งเครื+องดับ
 สวิตชนี้มีวัตถุประสงคเพื+อใชในการ

 ทดสอบเทานั้น ไมควรเลือกใช
 หากตองการกลับไปใชงานรีโมทควบคุม

 ใหใชรีโมทควบคุมโดยตรง

เครื+องปรับอากาศมาพรอมกับสวิตชสำหรับเรียกใช
โหมดการใชงานในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสามารถใชงานได 
โดยการเปดแผงดานหนา สวิตชนี้มีไวสำหรับการใชงาน
แบบควบคุมเครื+องดวยตัวเองในกรณีที่รีโมทควบคุม
ใชงานไมไดหรือมีความจำเปนตองซอมบำรุง
1. เปดแผงดานหนาและยกขึ้นใหอยู ในมุมที่แผง 
 ดานหนาจะยึดอยูกับที่พรอมกับเสียงคลิก
2. เมื+อกดสวิตชควบคุมเครื+องดวยตัวเอง 1 ครั้ง
 เครื+องจะบังคับทำงานในโหมด AUTO หากกด
 สวิตช 2 ครั้งภายในเวลา 5 วินาที เครื+องจะปด
3. ปดแผงดานหนากลับเขาที่เดิมใหแนนหนา

2. หากเครื+องปรับอากาศทำงานเปนเวลานานในโหมด
 ทำความเย็นและมีความชื้นสูง น้ำที่ควบแนน
 อาจหยดออกมาจากเครื+อง โปรดปรับบานเกล็ด
 ปรับทิศทางลมแนวตั้งไปที่มุมสูงสุด (ตั้งในแนวดิ่ง
 กับพื้น) และตั้งโหมดพัดลมที่ระดับ HIGH

1. เครื+องปรับอากาศจะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สูงสุดเมื+อใชงานในชวงอุณหภูมิการทำงานนี้ 
 หากใชเครื+องปรับอากาศนอกเงื+อนไขขางตน 
 คุณสมบัติการปองกันความปลอดภัยบางอยาง
 อาจทำงานและสงผลใหเครื+องทำงานผิดปกติได

8. อุณหภูมิการทำงาน

9. การใชงานในกรณีฉุกเฉิน

ปุมควบคุมเครื+องดวยตัวเอง

ชวงอุณหภูมิการทำงาน

T1 18°C~43°C -7°C~43°C

ประเภทสภาพอากาศ
ที่เหมาะสมกับรุน อุณหภูมิโดยรอบ (ระบบทำความเย็น) อุณหภูมิโดยรอบ (ระบบทำความรอน)

สิ่งสำคัญ!
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 ทำความสะอาด แผนกรอง Healthy อยางนอยทุกๆ
 3 เดือน และเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน
 ทำความสะอาดดวยเครื+องดูดฝุน ถาทำได

 ทำความสะอาดแผนกรองฝุนดวยเครื+องดูดฝุน
 หรือน้ำ จากนั้นปลอยใหแหงในที่เย็น

4. แผนกรองปรับอากาศ Healthy (ถามี) เชน
 แผนกรองถานกัมมันต / แผนกรองวิตามินซี /  
 แผนกรอง Silver ion / แผนกรองอื+นๆ   
 จะติดอยูบนแผนกรองฝุน
 ถอดแผนกรอง Healthy ออกจากโครงยึดของ

 แผนกรองฝุน

3. จากนั้นดึงแผนกรองฝุนออกจากเครื+องทางดานลาง

2. จับที่จับแผนกรองฝุนและยกขึ้นเล็กนอยเพื+อถอด
 แผนกรองฝุนออกจากที่ยึดแผนกรอง

10.2 การทำความสะอาดเครื+อง
ใชผาที่นุมและแหงเช็ดเครื+องเทานั้น หากเครื+องสกปรก 
มาก ใหใชผาชุบน้ำอุนเช็ด

10.3 การทำความสะอาดแผนกรอง
แผนกรองอากาศที่อุดตันจะลดประสิทธิภาพในการ
ทำความเย็นของเครื+องปรับอากาศ โปรดทำความสะอาด 
แผนกรองทุกๆ 2 สัปดาห
1. ยกแผงดานหนาของเครื+องขึ้นใหเปนมุมจนกระทั่ง 
 แผงดานหนาหยุดอยูกับที่โดยมีการรองรับน้ำหนัก
 อยางเต็มที่จากที่ค้ำ

คำเตือน!
ตองปดสวิตชแหลงจายไฟกอนทำความสะอาด
ตัวเครื+องภายในอาคาร
 สามารถใชผาชุบน้ำเย็นบิดหมาดไดหากเครื+อง

สกปรกมาก จากนั้นใหใชผาแหงเช็ด
 หามใชผาที่ผานสารเคมีหรือผาปดฝุน

ทำความสะอาดเครื+อง
 หามใชน้ำมันเบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา

หรือตัวทำละลายที่คลายคลึงกันในการ
ทำความสะอาด สารเหลานี้อาจทำใหพื้นผิว
ที่เปนพลาสติกเกิดรอยราวหรือเสียรูปได
 หามใชน้ำที่รอนกวา 40°C/104°F ในการ 

ทำความสะอาดแผงดานหนา เพราะอาจทำใหเกิด 
การเสียรูปและเปลี่ยนสี

10.1 กอนการบำรุงรักษา
โปรดปดเครื+องกอนทำความสะอาด ใชผาที่นุมและแหง 
เช็ดทำความสะอาด หามใชสารฟอกขาวหรือสารที่มี 
ฤทธิ์กัดกรอน

10. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

ที่จับแผนกรองฝุน

แผนกรองฝุน

แผนกรองฝุน

แผนกรอง
Healthy
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 หามสัมผัสชิ้นสวนเครื+องปรับอากาศ
 ที่เปนโลหะขณะถอดแผนกรอง เพราะอาจ
 เกิดการบาดเจ็บขณะจับขอบโลหะที่แหลมคม
 หามใชน้ำทำความสะอาดภายในเครื+อง

 ปรับอากาศ การสัมผัสกับน้ำอาจทำให
 ฉนวนไฟฟาเสียหายได ซึ่งอาจทำใหถูก
 ไฟฟาช็อต
 ขณะทำความสะอาดเครื+อง ลำดับแรกให

 ตรวจสอบวาปดสวิตชไฟและสับเบรกเกอร
 แลว
 หามลางแผนกรองอากาศดวยน้ำรอน

 ที่มีอุณหภูมิสูงกวา 40°C/104°F
 สะบัดความชื้นออกใหหมดและทิ้งไวใหแหง
 ในที่รม หามวางตากแดดโดยตรง 
 แผนกรองอากาศอาจหดตัวได

คำเตือน!

3. ติดตั้งแผนกรองปรับอากาศอันใหม
4. ติดตั้งแผนกรองอากาศกลับเขาที่และปดแผง
 ดานหนาใหแนนหนา

10.6 การเตรียมการเมื+อจะไมมีการใชงาน
 เปนเวลานาน
หากทานมีแผนที่จะไมใชงานเครื+องปรับอากาศเปน
ระยะเวลานาน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. ทำความสะอาดเครื+องและแผนกรอง
2. เปดพัดลมประมาณครึ่งวันเพื+อกำจัดความชื้น
 ภายในตัวเครื+องภายในอาคาร
3. ปดเครื+องปรับอากาศและปดสวิตชไฟ
4. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทควบคุม สวน
 คอมเพรสเซอรนั้นตองบำรุงรักษาและทำความ
 สะอาดเปนระยะหามพยายามทำดวยตัวเอง   
 ใหติดตอตัวแทนจำหนายหรือผูใหบริการ
 ของทาน

10.7 การตรวจสอบกอนเปลี่ยนฤดูกาล
1. ตรวจสอบวาระบบสายไฟไมขาดหรือไมแยก
 ออกจากกัน
2. ทำความสะอาดเครื+องและแผนกรอง
3. ตรวจสอบวาติดตั้งแผนกรองอากาศแลว
4. ตรวจสอบวาชองลมออกหรือชองลมเขา
 มีการอุดตันหรือไมหลังจากไมไดใชเครื+องปรับ
 อากาศเปนเวลานาน

10.5 การเปลี่ยนแผนกรอง
1. ถอดแผนกรองอากาศ
2. ถอดแผนกรองปรับอากาศ

 หามใชน้ำมันเบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา
 หรือตัวทำละลายที่คลายคลึงกันในการ
 ทำความสะอาด สารเหลานี้อาจทำให
 พื้นผิวเกิดรอยราวหรือเสียรูปได
 เพื+อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการถูก

 ไฟฟาช็อตหรือเกิดเพลิงไหม หามปลอย
 ใหน้ำไหลเขาไปในเครื+อง
 หามเช็ดบานเกล็ดปรับทิศทางลมแรงๆ
 เครื+องปรับอากาศที่ไมมีแผนกรองอากาศ

 จะไมสามารถกำจัดฝุนออกจากหองได
 ซึ่งจะทำใหเกิดการทำงานผิดปกติ
 เนื+องจากการสะสมของฝุน

คำเตือน!

10.4 การทำความสะอาดชองลมออกและแผง
1. ใชผาที่แหงและนุมเช็ดทำความสะอาด
2. สามารถใชน้ำเปลาหรือน้ำยาทำความสะอาดออนๆ
 ไดหากสกปรกมาก

6. ใสทอนบนของแผนกรองอากาศกลับเขาไปใน
 เครื+อง ระมัดระวังใหขอบซายและขอบขวาอยู ใน
 แนวเดียวกัน และใสแผนกรองเขาที่

5. ติดตั้งแผนกรองปรับอากาศกลับเขาที่เดิม
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5. เครื�องปรับอากาศมีเสียงผิดปกติ
 อาจไดยินเสียงหวือต่ำเมื+อคอมเพรสเซอรกำลัง

 ทำงานหรือเพิ่งหยุดทำงาน เสียงนี้เปนเสียง
 การไหลหรือการหยุดไหลของสารทำความเย็น
 อาจไดยินเสียง “เอี๊ยด” ต่ำเมื+อคอมเพรสเซอร

 กำลังทำงานหรือเพิ่งหยุดทำงานเสียงนี้เกิดจาก
 ชิ้นสวนที่เปนพลาสติกภายในเครื+องปรับอากาศ
 มีการขยายตัวของความรอนและการหดตัวของ
 ความเย็นเมื+อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
 อาจไดยินเสียงรบกวนเนื+องจากบานเกล็ด

 กลับคืนสูตำแหนงเดิมเมื+อเปดเครื+องปรับอากาศ
6. มีฝุนพัดออกมาจากเครื�อง
 กรณีนี้เปนเรื+องปกติเมื+อไมมีการใชเครื+องปรับ
 อากาศมาเปนเวลานานหรือระหวางการใชงาน
 ครั้งแรก
7. มีกลิ่นแปลกๆ ออกมาจากเครื�อง
 กรณีนี้เกิดจากเครื+องสงกลิ่นของวัสดุกอสราง  
 เฟอรนิเจอร หรือควัน
8. เครื�องปรับอากาศเปลี่ยนจากโหมด COOL 
 หรือ HEAT เปนโหมด FAN อยางเดียว
 (สำหรับรุนที่มีระบบทำความเย็นและระบบ
 ทำความรอนเทานั้น)
 เมื+ออุณหภูมิภายในหองถึงอุณหภูมิที่ตั้งไวใน
 เครื+องปรับอากาศแลว คอมเพรสเซอรจะหยุด
 ทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื+องปรับอากาศจะเปลี่ยน
 เปนโหมด FAN อยางเดียว คอมเพรสเซอรจะเริ่ม
 ทำงานอีกครั้งเมื+ออุณหภูมิภายในหองเพิ่มสูงขึ้น
 ในโหมด COOL หรือลดลงในโหมด HEAT 
 จนถึงจุดที่ตั้งไว (สำหรับรุนที่มีระบบทำความเย็น
 และระบบทำความรอนเทานั้น)
9. เครื�องปรับอากาศเปดฟงกชั่น X-fan
 (ปองกันเชื้อรา) หลังจากปดเครื�อง
 เมื+อปดเครื+องปรับอากาศขณะที่อยูในโหมด COOL
 และ DRY เครื+องปรับอากาศจะเปดฟงกชั่น X-fan
 (ปองกันเชื้อรา) เปนเวลา 4 นาที จากนั้นจะหยุด
 การทำงานและปดเครื+องโดยอัตโนมัติ อาจเกิด
 หยดน้ำบนพื้นผิวของตัวเครื+องภายในอาคารเมื+อ
 ใชงานระบบทำความเย็นขณะมีความชื้นสัมพัทธสูง  
 (ความชื้นสัมพัทธสูงกวา 80%) ปรับบานเกล็ด
 แนวนอนไปยังตำแหนงชองลมออกสูงสุดและเลือก
 ความเร็วพัดลมที่ระดับ HIGH

เหตุการณตอไปนี้อาจเกิดขึ้นระหวางการใชงานตาม
ปกติ
1. ระบบปองกันของคอมเพรสเซอรเครื�อง
 ปรับอากาศ
 คอมเพรสเซอรจะไมสามารถเริ่มทำงานใหมได

 ประมาณ 3-4 นาที หลังจากหยุดทำงาน
2. ระบบปองกันลมเย็น (รุนที่มีระบบทำความเย็น
 และระบบทำความรอนเทานั้น)
 เครื+องปรับอากาศถูกออกแบบใหไมเปาลมเย็น

 ในโหมด HEAT เมื+อเครื+องแลกเปลี่ยนความรอน
 ภายในบานอยูในสถานการณอยางใดอยางหนึ่งใน
 3 สถานการณตอไปนี้ และไมถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว
 A) เมื+อเพิ่งเริ่มการทำความรอน
 B) การละลายน้ำแข็ง
 C) การทำความรอนที่อุณหภูมิต่ำ
 (รุนที่จำหนายในประเทศไทยไมมีโหมด Heat)
 พัดลมเครื+องภายในอาคารและพัดลมคอมเพรสเซอร

 หยุดทำงานขณะละลายน้ำแข็ง (รุนที่มีระบบทำ
 ความเย็นและระบบทำความรอนเทานั้น)
3. การละลายน้ำแข็ง (รุนที่มีระบบทำความเย็น
 และระบบทำความรอนเทานั้น)
 น้ำแข็งอาจเกิดขึ้นที่คอมเพรสเซอรระหวาง

 การทำความรอนเมื+ออุณหภูมิภายนอกต่ำและ
 มีความชื้นสูง สงผลใหประสิทธิภาพในการ
 ทำความรอนของเครื+องปรับอากาศลดลง
 ในกรณีนี้ เครื+องปรับอากาศจะหยุดการทำงาน

 ของระบบทำความรอนและเริ่มการละลายน้ำแข็ง
 โดยอัตโนมัติ
 เวลาที่ใชในการละลายน้ำแข็งแตกตางกันตั้งแต 4 ถึง

 10 นาที ขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายนอกและปริมาณ
 น้ำแข็งที่เกาะอยูบนคอมเพรสเซอร
4. มีหมอกสีขาวออกมาจากเครื�องภายในอาคาร
 หมอกสีขาวอาจเกิดขึ้นเนื+องจากอุณหภูมิของ

 ชองลมเขาและชองลมออกที่มีความแตกตางกัน
 อยางมากในโหมด COOL ภายในหองที่มีความชื้น
 สัมพัทธสูง
 หมอกสีขาวอาจเกิดขึ้นเนื+องจากความชื้นจาก

 ขั้นตอนการละลายน้ำแข็งเมื+อเครื+องปรับอากาศ
 เริ่มทำงานใหมในโหมด HEAT หลังจากละลาย
 น้ำแข็งเสร็จแลว

11. ขอแนะนำในการใชงาน
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11. ฟงกชั่น Auto-restart
 หากเกิดไฟฟาขัดของระหวางการใชงาน เครื+อง

 ปรับอากาศจะหยุดทำงานอยางสิ้นเชิง
 สำหรับเครื+องปรับอากาศที่ไมมีฟงกชั่น

Auto-restart เมื+อไฟฟากลับมาเปนปกติ ไฟแสดง
สถานะการทำงานบนเครื+องจะกะพริบเปนเวลา
1 วินาที หากตองการเริ่มการทำงานใหม ใหกดปุม
เปด/ปดบนรีโมทควบคุม สำหรับเครื+องปรับอากาศ
ที่มีฟงกชั่น Auto-restart เมื+อไฟฟากลับมาเปน
ปกติ เครื+องจะเริ่มการทำงานใหมโดยอัตโนมัติ
ดวยการตั้งคากอนหนานี้ทั้งหมดที่เก็บไวใน
หนวยความจำ

10. ใหความรอนไมเพียงพอ (สำหรับรุนที่มีระบบ
 ทำความเย็นและระบบทำความรอนเทานั้น)
 เครื+องปรับอากาศจะดึงความรอนเขามาจาก
 คอมเพรสเซอรและปลอยออกมาทางเครื+อง
 ในระหวางการทำความรอน เมื+ออุณหภูมิ
 ภายนอกลดต่ำลง ความรอนที่เครื+องปรับอากาศ
 ดึงเขามาจึงลดลงตามไปดวย ในขณะเดียวกัน
 ภาระความรอนของเครื+องปรับอากาศก็เพิ่มขึ้น
 เนื+องจากอุณหภูมิภายในและภายนอกที่มีความ
 แตกตางมากยิ่งขึ้น หากเครื+องปรับอากาศไม
 สามารถทำอุณหภูมิใหอยูในจุดที่รูสึกสบายได 
 เราขอแนะนำใหทานใชเครื+องทำความรอนเสริม
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12. การแกไขปญหา

ปญหา

ความผิดปกติ สาเหตุ ควรทำอะไร?

เครื�องไมทำงาน ไฟฟาดับ รอใหไฟฟากลับมาเปนปกติ

ปลั๊กเครื+องอาจหลุด
ตรวจสอบวาปลั๊กไฟเสียบกับเตารับที่ผนัง
อยางแนนหนา

ฟวสอาจขาด เปลี่ยนฟวส
แบตเตอรี่ ในรีโมทควบคุมอาจหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่
เวลาที่ทานตั้งไวดวยตัวจับเวลา
อาจไมถูกตอง รอหรือยกเลิกการตั้งคาตัวจับเวลา

ตั้งอุณหภูมิไมเหมาะสม
ตั้งอุณหภูมิใหถูกตอง สำหรับวิธีการอยาง
ละเอียด โปรดดูหัวขอ “วิธีการใชงานรีโมท
ควบคุม”

เปดประตูหรือหนาตางทิ้งไว เปดประตูหรือหนาตางใหสนิท
ชองลมเขาหรือชองลมออกของตัวเครื+อง
ภายในอาคารหรือคอมเพรสเซอรมีสิ่ง
กีดขวาง
ระบบปองกัน 3 นาที ของคอมเพรสเซอร
ทำงานอยู

รอ

หากแกไขปญหาไมได โปรดติดตอตัวแทนจำหนายในพื้นที่หรือศูนยบริการลูกคาใกลบาน พรอมทั้งแจงรายละเอียด
ความผิดปกติและหมายเลขรุนของเครื+องปรับอากาศ หามพยายามซอมแซมเครื+องดวยตัวเอง ใหปรึกษาผูใหบริการ
ที่ ไดรับอนุญาตทุกครั้ง

ไฟแสดงสถานะการทำงาน (ทำงาน) 
หรือไฟแสดงสถานะอื+นๆ ยังคงกะพริบ

เครื+องปรับอากาศอาจหยุดการทำงานหรือ
ทำงานตอไปในสภาวะรักษาความปลอดภัย 
(ขึ้นอยูกับรุน) ใหรอประมาณ 10 นาที 
ความผิดปกติอาจไดรับการแกไขโดยอัตโนมัติ 
หากไมเปนเชนนั้น ใหปดสวิตชไฟแลวเปดใหม
อีกครั้ง หากปญหายังคงเกิดขึ้น ใหปดสวิตชไฟ
และติดตอศูนยบริการลูกคาใกลบาน

หากรหัสอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
ปรากฏขึ้นในพื้นที่สวนแสดงผล: 
E0, E1, E2...En, F0, F1, F2...Fn, 
P0, P1, P2...Pn, L0, L1, L2...Ln

ฟวสขาดบอยครั้งหรือเบรกเกอร
ตัดวงจรบอยครั้ง

หยุดเครื+องปรับอากาศทันที ปดสวิตชไฟ 
และติดตอศูนยบริการลูกคาใกลบาน

วัตถุอื+นหรือน้ำเล็ดลอดเขาไปในเครื+อง
ปรับอากาศ
ไดกลิ่นเหม็นหรือไดยินเสียงผิดปกติ

เครื�องทำความเย็น
หรือทำความรอน 
(รุนที่มีระบบทำ
ความเย็น/ระบบ
ทำความรอน
เทานั้น) ไดไมดีนัก
แมวาจะมีลมพัด
ออกมาจากเครื�อง
ปรับอากาศ

แผนกรองอากาศอุดตัน ทำความสะอาดแผนกรองอากาศ

นำสิ่งกีดขวางออกกอน จากนั้นใหเปดเครื+องใหม
อีกครั้ง

 ภาษาไทย 21



www.electrolux.com/shop
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ศูนยบริการลูกคาอีเลคโทรลักซ
ใหบริการขอมูล รับแจงซอม แนะนำวิธีการใชสินคา

พรอมสรรพใหบริการ ที่
โทรศัพท: 0-2725-9000 โทรสาร: 0-2725-9299

ทุกวัน ตั้งแต เวลา 6.00 – 22.00 น.
http://www.electrolux.co.th




