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คู่มือการใช้งานเเละการติดต้ัง

รุ่นติดผนัง

เครื่องปรับอากาศแยกส่วน
30,000 - 36,000 Btu/h
MCW Series 50 Hz

50 Hz Models Cooling Only
MCW E306B / TTK 
MCW E366B / TTK E36MB
MCW E366B / TTK E36MD
MCW E306B5 / TTK E30MB5

February 2019 MS-SVW004-TH
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ข้อมูลทั่วไป
ขอแสดงความยินดีที่ท่านเลือกใช้ เครื่อง 
ปรับอากาศ “เทรน” ซึ่งได้รับการออกแบบ 
และผลิตอย่างพิถีพิถัน ภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก ซึ่งจะทำาให้ท่านรู้สึกเย็นสบาย 
สะดวกกับการบำารุงรักษาที่ง่าย 

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำา เพื่อให้ท่านคุ้นเคยกับ
เคร่ืองปรับอากาศเทรน และช้ีแนะถึงการติดต้ัง 
การใช้งานและการบำารุงรักษาอย่างถูกต้อง 
โปรดศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

เครื่องปรับอากาศเทรนรุ่นติดผนังแบบ       
แยกส่วน สามารถติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก 
ควบคุมการทำางานด้วยรีโมทคอลโทรลแบบ
ไร้สายหน้าจอ LCD เครื่องปรับอากาศเทรน
รุ่นติดผนังเหมาะสำาหรับการปรับอากาศทุกห้อง

การตรวจรับเครื่อง 

เมื่อได้รับเครื่องโปรดตรวจสอบความเรียบ
ร้อยทั่วๆ ไป โดยเฉพาะความเสียหายอันอาจ
จะเกิดขึ้นได้จากการขนส่งซึ่งสามารถมอง
เห็นได้จากภายนอก โปรดบันทึกความเสีย
หายซึ่งอาจมีไว้เป็นหลักฐานในใบรับสินค้า
พร้อมทั้งแจ้งต่อ เทรน (ประเทศไทย) และ
ตัวแทนจำาหน่ายให้ทราบเพื่อขอค่าชดใช้ใน
ความเสียหายจากบริษัทผู้ทำาการขนส่ง

หมายเหตุ คู่มือเล่มนี้ไม่ได้รวมถึงทุกสาเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากการติดตั้ง ดังนั้น
หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือ
เล่มนี้ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรด
สอบถามได้ที่ เทรน (ประเทศไทย)
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
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รูปภาพเครื่องปรับอากาศ

1.  รีโมทคอนโทรลไร้สาย
2.  แผ่นกรองอากาศ
3.  แผงทำาความเย็น
4. ฝาหน้า
5.  แผ่นยึดฝาหลังของเครื่อง
6.  ฝาครอบตัวเครื่อง
7. สวิตช์ควบคุม
8.  ใบปรับทิศทางลม
9. สายไฟ
10. ฉนวนหุ้มท่อน้ำายา
11. ท่อน้ำาทิ้ง
12. ถ่านแบตเตอรี่ (AAA)
 สำาหรับรีโมทคอนโทรล

แฟนคอยลยูนิต

ที่ใสรีโมทคอนโทรล

คอนเดนซิ่งยูนิต

รูปที่ 1

4

3

2
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ชื่อและหน้าที่ของปุ่มบนตัวรีโมท

1. ตัวส่งสัญญาณอินฟาเรด      
ทำาหน้าที่ส่งสัญญาณไปยัง 
ตัวเครื่องภายในห้อง

2. ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 
(POWER) 
กดปุ่มนี้เพื่อเปิดให้เครื่องทำางานใน
กรณีที่ต้องปิดการทำางานให้กดปุ่ม
นี้อีกครั้ง

3. ปุ่มปรับตั้งอุณหภูมิ (TEMP)  
กดปุ่ม  เพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิที่
ตั้งไว้ 
กดปุ่ม  เพื่อปรับลดอุณหภูมิที่
ตั้งไว้

4. ปุ่มปรับความเร็วพัดลม (FAN 
SPEED) 
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระดับความเร็ว 
ของพัดลม

5. ปุ่มเลือกระบบการทำางานของ
เครื่อง (MODE)  
กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระบบการทำางาน
ของเครื่องปรับอากาศ ลำาดับของ
คำาสั่งการทำางาน คือ พัดลม (FAN) 
ทำาความเย็น (COOL) และลดความ 
ชื้น (DRY) ตามลำาดับ

6. ปุ่มปรับทิศทางลม (LOUVER) 
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการปรับทิศทางลม
ในตำาแหน่งที่ต้องการ

7. ปุ่มปรับทิศทางลมแบบอัตโนมัติ 
(SWEEP) 
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการกระจายลมเย็น
ในทิศทางขึ้น-ลงโดยอัตโนมัติ

8. ปุ่มควบคุมการกระจายลมด้าน
หน้า (FONT BLADE) 
ไม่เกิดการทำางานใดๆ เมื่อกดปุ่มนี้

9. ปุ่มตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ  
(TIMER ON) 
กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาเปิดเครื่อง
อัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ด้าน
หลังของรีโมทคอนโทรลออก 

2. ใส่แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน โดยตรวจ
สอบขนาดและขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง

3. ใส่ฝาครอบกลับตามเดิม ควรถอด
แบตเตอรี่เก็บไว้เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องปรับ
อากาศเป็นเวลานาน

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

10. ปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ  
(TIMER OFF)  
กดปุ่มนี้เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องโดย
อัตโนมัติ

11. ปุ่มนาฬิกา (CLOCK) 
กดปุ่มนี้เพื่อตั้งนาฬิกาหรือดูเวลา 
ณ ปัจจุบัน

12. ปุ่มว่าง  
เครื่องปรับอากาศไม่่ตอบสนอง
ใดๆ เมื่อกดปุ่มนี้

13. ปุ่มระบบเร่งความเย็น (POWER-
COOL) 
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการให้เครื่องเร่ง
อัตราทำาความเย็น ให้เย็นเร็วยิ่งขึ้น

14. ปุ่มระบบประหยัดพลังงาน 
(ECONO) 
กดปุ่มนี้เมื่อต้องการประหยัด
พลังงาน

15. ปุ่มระบบปรับสมดุลความเย็นขณะ
นอนหลับ (SLEEP) 
กดปุ่มนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิขณะ
นอนหลับโดยอัตโนมัติ

16. ปุ่มส่งสัญญาณ (SEND) 
ใช้ปุ่มนี้เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่ตั้งไว้
บนรีโมท หรือส่งสัญญาณครั้งแรก
ไม่สมบูรณ์ หรือกดปุ่มนี้ค้างไว้ 5 
วินาที เพื่อเปลี่ยนค่าอุณหภูมิจาก
องศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์
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สัญลักษณ์แสดงบนรีโมทไร้สาย

1. นาฬิกา (CLOCK) 
แสดงเวลาปัจจุบัน

2. สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาสำาหรับ
การเปิดอัตโนมัติ (ON) 
แสดงเวลาที่ได้ตั้งไว้ให้เปิดเครื่องปรับ
อากาศ

3. สัญลักษณ์แสดงการตั้งเวลาสำาหรับ
การปิดอัตโนมัติ (OFF) 
แสดงเวลาที่ได้ตั้งไว้ให้ปิดเครื่องปรับ
อากาศ

4. สัญลักษณ์แสดงการส่งสัญญาณ 
สัญลักษณ์นี้จะแสดงขึ้นเมื่อมีการส่ง
สัญญาณจากรีโมทไปยังตัวเครื่องปรับ
อากาศ

5. สัญลักษณ์แสดงระบบปรับสมดุล
ความเย็นขณะนอนหลับ 
สัญลักษณ์นี้จะแสดงขึ้นเมื่อกดปุ่ม 
SLEEP เมื่อกดปุ่มอีกครั้งสัญลักษณ์นี้
จะหายไป

6. สัญลักษณ์แสดงอุณหภูม ิ
ตัวเลขจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ซึ่งอยู่
ระหว่าง 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ใน
กรณีที่ตั้งโหมดทำางานไว้เป็นพัดลม 
(FAN) หรือเลือกระบบเร่งความเย็น 
(POWERCOOL) จะไม่ปรากฎตัวเลข
แสดงอุณหภูมินี้

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย

A

7. สัญลักษณ์แสดงความเร็วพัดลม 
สัญลักษณ์จะแสดงตามความเร็วของ
พัดลมที่ได้เเลือกไว้เป็นความเร็วพัดลม ต่ำา 
(LOW) กลาง (MED) สูง (HIGH) และ 
อัตโนมัติ (AUTO) 

8. สัญลักษณ์แสดงโหมดการทำางาน 
จะแสดงระบบการทำางานขณะนั้นของ
เครื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยพัดลม (FAN) 
ทำาความเย็น (COOL) และลดความชื้น 
(DRY)

9. สัญลักษณ์แสดงการปรับทิศทางลม
แบบอัตโนมัติ (SWEEP)

10. สัญลักษณ์แสดงการทำางานในระบบ
ประหยัดพลังงาน (ECONO)

11. สัญลักษณ์แสดงการทำางานในระบบเร่ง
ความเย็น (POWERCOOL)

การเลือกโหมดการทำางาน
การเลือกโหมดการทำางานแบบพัดลมอย่าง
เดียว (FAN MODE)

• กดปุ่ม POWER หน้าจอจะแสดงค่าที่ตั้งไว้
จากการทำางานครั้งก่อน

• กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดการทำางาน
จนมีสัญลักษณ์ FAN แสดงบนหน้าจอ

• กดปุ่ม FAN SPEED เพื่อเลือกระดับ
ความเร็วของพัดลมที่ต้องการ บนหน้า
จอแสดงเครื่องหมาย 

A
 

 
 
 
ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ ต่ำา 
กลาง และ สูง ตามลำาดับ

• หมายเหตุ

 - เมื่ออยู่ใน FAN MODE หน้าจอจะไม่แสดง
ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ และไม่สามารถใช้ปุ่ม
ปรับอุณหภูมิ SLEEP, ECONO และ 
POWERCOOL ได ้

การเลือกโหมดทำาความเย็น (COOL MODE)

• กดปุ่ม POWER หน้าจอจะแสดงค่าที่ตั้งไว้
จากการทำางานครั้งก่อน

• กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดการทำางาน
จนมีสัญลักษณ์ COOL แสดงบนหน้าจอ

• กดปุ่ม TEMP  หรือ TEMP  เพื่อ
ปรับตั้งอุณหภูมิตามต้องการ ซึ่งสามารถ
ปรับได้ตั้งแต่ 15 - 30 องศาเซลเซียส

• กดปุ่ม FAN SPEED เพื่อเลือกระดับ
ความเร็วของพัดลมที่ต้องการ บนหน้า
จอแสดงเครื่องหมาย 

A
 

 
 
 
ขึ้นอยู่กับระดับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ 
ต่ำา กลาง และ สูง ตามลำาดับ

การเลือกโหมดลดความชื้น (DRY MODE)

• กดปุ่ม POWER หน้าจอจะแสดงค่าที่ตั้งไว้
จากการทำางานครั้งก่อน

• กดปุ่ม MODE เพื่อเลือกโหมดการทำางาน
จนมีสัญลักษณ์ DRY แสดงบนหน้าจอ

• กดปุ่ม TEMP  หรือ TEMP  เพื่อ
ปรับตั้งอุณหภูมิตามต้องการ ซึ่งสามารถ
ปรับได้ตั้งแต่ 15 - 30 องศาเซลเซียส

• หมายเหตุ

 - เมื่ออยู่ใน DRY MODE หาก
คอมเพรสเซอร์หยุดทำางาน โปรแกรมจะสั่ง
ให้พัดลมของเครื่องปรับอากาศหยุดการ
ทำางานด้วย และจะหยุดการปรับทิศทางลม
แบบอัตโนมัติ (SWEEP) ด้วยเช่นกัน โดย
พัดลมของเครื่องปรับอากาศจะทำางาน 
เมื่อคอมเพรสเซอร์กลับมาทำางาน

 - ไม่สามารถใช้ระบบประหยัดพลังงาน 
(ECONO) ได้
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การตั้งนาฬิกา

• กดปุ่ม CLOCK สัญลักษณ์  จะแสดง
บนหน้าจอและตัวเลขแสดงค่าชั่วโมงจะ
กระพริบ

• กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่าชั่วโมงที่
ต้องการ

• กดปุ่ม CLOCK อีกครังเพื่อยืนยันการตั้ง
ค่าชั่วโมง ตัวเลขชั่วโมงจะหยุดกระพริบ 
และตัวเลขนาทีจะกระพริบแทน

• กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่านาทีที่
ต้องการ

• กดปุ่ม CLOCK อีกครังเพื่อยืนยันการตั้ง
ค่านาที ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะแสดงค่า
เวลาใหม่ที่ตั้งไว้

• หมายเหตุ

 - ขณะตั้งนาฬิกาหากไม่มีการกดปุ่มใดๆ 
เป็นเวลา 15 วินาที ถือว่าเป็นการยกเลิก
การตั้งเวลา

การตั้งเวลาทำางานอัตโนมัติ

 เมื่อเลือกการทำางานแบบตั้งเวลาอัตโนมัต ิ
ค่าที่ตั้งไว้จะถูกเก็บในหน่วยความจำาบนตัว
รีโมท หลังจากนั้นเครื่องปรับอากาศจะเริ่ม
ทำางานภายใต้ระบบการทำางานเดียวกับการ
กดปุ่มเปิดเครื่อง (POWER)

1. การตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ

 สามารถตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติล่วง
หน้าได้ 24 ชั่วโมง

• กดปุ่ม TIMER ON สัญสักษณ์ ON จะ
แสดงบนหน้าจอและแสดงค่าเวลาที่ตั้งไว้
ล่าสุดโดยตัวเลขชั่วโมงจะกระพริบ

• กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่าชั่วโมงที่
ต้องการ

• กดปุ่ม TIMER ON อีกครังเพื่อยืนยัน
การตั้งค่าชั่วโมง ตัวเลขชั่วโมงจะหยุด
กระพริบ และตัวเลขนาทีจะกระพริบแทน

• กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่านาทีที่
ต้องการ

• กดปุ่ม TIMER ON อีกครังเพื่อยืนยัน
การตั้งค่านาที ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะ
แสดงค่าเวลาใหม่ที่ตั้งไว้

• หมายเหตุ

 - ยกเลิกการตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ
โดย การกดปุ่ม TIMER ON ซ้ำาอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย
 - ขณะตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่มี
การกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 15 วินาที ถือว่า
เป็นการยกเลิกการตั้งเวลา

 - เมื่อมีการตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติรีโมท
จะไม่แสดงนาฬิกาบนหน้าจอ แต่จะแสดง
เวลาที่มีการตั้งเปิดไว้ ถ้าผู้ใช้ต้องการดู
นาฬิกา ให้กดปุ่ม CLOCK เวลาที่ตั้งเปิด
อัตโนมัติจะหายไป และหน้าจอจะแสดงเวลา
นาฬิกาค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาที (ถ้าหาก
ผู้ใช้กดปุ่ม CLOCK อีกครั้งในขณะหน้า
จอแสดงเวลานาฬิกาจะเป็นการตั้งนาฬิกา
ใหม่) หลังจากนั้นหน้าจอจะกลับมาแสดง
เวลาที่มีการตั้งเปิดเครื่องอัตโนมัต

 - เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้เครื่องปรับอากาศจะเริ่ม
ทำางานและสัญลักษณ์ ON จะหายไป

 - กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง หน้าที่นี้จะถูก
ยกเลิกไป แต่ตัวรีโมทยังคงแสดงเวลาตั้ง
เปิดเครื่องอัตโนมัติอยู่ ผู้ใช้ต้องกดยกเลิก
และตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติอีกครั้งเมื่อไฟฟ้า
กลับมาปกติ

2. การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

 สามารถตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติล่วงหน้า
ได้ 24 ชั่วโมง

• กดปุ่ม TIMER OFF สัญสักษณ์ OFF จะ
แสดงบนหน้าจอและแสดงค่าเวลาที่ตั้งไว้
ล่าสุดโดยตัวเลขชั่วโมงจะกระพริบ

• กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่าชั่วโมงที่
ต้องการ

• กดปุ่ม TIMER OFF อีกครังเพื่อยืนยันการ
ตั้งค่าชั่วโมง ตัวเลขชั่วโมงจะหยุดกระพริบ 
และตัวเลขนาทีจะกระพริบแทน

• กดปุ่ม  หรือ  เพื่อตั้งค่านาทีที่
ต้องการ

• กดปุ่ม TIMER OFF อีกครังเพื่อยืนยันการ
ตั้งค่านาที ตัวเลขชั่วโมงและนาทีจะแสดงค่า
เวลาใหม่ที่ตั้งไว้

• หมายเหตุ

 - ยกเลิกการตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติโดย      
การกดปุ่ม TIMER OFF ซ้ำาอีกครั้ง

 - ขณะตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ หากไม่มี
การกดปุ่มใดๆ เป็นเวลา 15 วินาที ถือว่า
เป็นการยกเลิกการตั้งเวลา

 - เมื่อมีการตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติรีโมท
จะไม่แสดงนาฬิกาบนหน้าจอ แต่จะแสดง

เวลาที่มีการตั้งปิดไว้ ถ้าผู้ใช้ต้องการดู
นาฬิกาให้กดปุ่ม CLOCK เวลาที่ตั้งปิด
อัตโนมัติจะหายไป และหน้าจอจะแสดงเวลา
นาฬิกาค้างไว้เป็นเวลา 15 วินาที (ถ้าหาก
ผู้ใช้กดปุ่ม CLOCK อีกครั้งในขณะหน้า
จอแสดงเวลานาฬิกาจะเป็นการตั้งนาฬิกา
ใหม่) หลังจากนั้นหน้าจอจะกลับมาแสดง
เวลาที่มีการตั้งปิดเครื่องอัตโนมัต

 - เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้เครื่องปรับอากาศจะ
หยุดทำางานและสัญลักษณ์ OFF จะหายไป

 - กรณีที่เกิดไฟฟ้าขัดข้อง หน้าที่นี้จะถูก
ยกเลิกไป แต่ตัวรีโมทยังคงแสดงเวลาตั้ง
ปิดเครื่องอัตโนมัติอยู่ ผู้ใช้ต้องกดยกเลิก
และตั้งเวลาปิดอัตโนมัติอีกครั้งเมื่อไฟฟ้า
กลับมาปกติ

การทำางานในระบบเร่งความเย็น

• กดปุ่ม POWERCOOL สัญลักณ์ 
POWERCOOL จะแสดงบนหน้าจอ และ
เครื่องปรับอากาศจะทำางานในระบบ 
POWERCOOL โดยเร่งอัตราการทำาความ
เย็นเป็นเวลา 20 นาที หรือจนกว่าอุณหภูมิ
ห้องจะมีค่าต่ำากว่า 18 องศาเซลเซียส หลัง
จากนั้นเครื่องจะกลับมาทำางานในระบบ
ปกติก่อนที่จะมีการใช้ระบบ POWERCOOL 
และสัญลักษณ์ POWERCOOL จะหายไป

• หมายเหตุ

 - กดปุ่ม POWERCOOL อีกครั้งเพื่อยกเลิก
การทำางาน

 - เมื่อระบบ POWERCOOL ทำางานจะไม่
สามารถปรับอุณหภูมิและความเร็วของ
พัดลมได้ และที่หน้าจอจะไม่แสดงค่า
อุณหภูมิและความเร็วของพัดลม

 - ถ้าผู้ใช้เปลี่ยน MODE การทำางานหรือปิด
เครื่องปรับอากาศหรือเกิดไฟฟ้าขัดข้องจะ
ยกเลิกการทำางานของระบบ POWER-
COOL ทันที

 - ในกรณี POWERCOOL ถูกยกเลิกไปอัน
เนื่องมาจากสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 
สัญลักษณ์ POWERCOOL จะยังแสดงบน
หน้าจอรีโมทอยู่ ผู้ใช้ต้องกดยกเลิกและ
เลือกระบบ POWERCOOL อีกครั้งเพื่อเข้า
สู่ระบบ POWERCOOL
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การทำางานในระบบปรับสมดุลความ
เย็นขณะนอนหลับ
• กดปุ่ม SLEEP สัญลักษณ์  จะ

แสดงบนหน้าจอ หลังจากที่ได้เลือก
ระบบนี้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง เครื่องปรับ
อากาศจะปรับอุณหภูมิห้องให้สูงขึ้น 
0.5 °C โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นอีก 
30 นาที เครื่องปรับอากาศจะปรับ
อุณหภูมิห้องให้สูงขึ้นอีก 0.5 °C โดย
อัตโนมัติ (โดยที่หน้าจอรีโมทยังคง
แสดงค่าอุณหภูมิเดิมที่ตั้งไว้) 

 
 
 
 
 
 

• หมายเหตุ
 - กดปุ่ม SLEEP อีกครั้งเพื่อยกเลิก
การทำางานของระบบ

 - หากมีการตั้งค่าอุณหภูมิใหม่ขณะ
อยู่ใน SLEEP MODE ระบบจะ
ทำางานตามค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ครั้ง
สุดท้าย

 - สัญลักษณ์  จะหายไปจากหน้าจอ
เมื่อครบเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

 - ถ้าผู้ใช้เปลี่ยน MODE การทำางาน
หรือปิดเครื่องปรับอากาศหรือเกิด
ไฟฟ้าขัดข้อง จะยกเลิกการทำางาน
ของระบบ SLEEP MODE ทันที

 - ในกรณีที่ SLEEP ถูกยกเลิกไป อัน
เนื่องมาจากสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 
สัญลักษณ์ SLEEP จะยังแสดงบน
หน้าจอรีโมทอยู่ ผู้ใช้ต้องกดยกเลิก 
และเลือก SLEEP อีกครั้งเพื่อเข้าสู่
ระบบ SLEEP

การควบคุมการทำางาน

การทำางานในระบบประหยัดพลังงาน
 ใช้ระบบประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่อง
• กดปุ่ม ECONO สัญลักษณ์ ECONO จะ

แสดงบนหน้าจอ และเครื่องปรับอากาศ
จะทำางานในระบบประหยัดพลังงาน

• หมายเหตุ
 - กดปุ่ม ECONO อีกครั้งเพื่อยกเลิก
การทำางาน

 - เมื่อทำางานในระบบประหยัดพลังงาน 
จะไม่สามารถปรับระดับความเร็วของ
พัดลมได้ และหากผู้ใช้ยกเลิกการ
ทำางานของระบบประหยัดพลังงาน 
เครื่องจะกลับไปทำางานที่ระดับ
ความเร็วพัดลมก่อนมีการเลือกใช้งาน
ระบบประหยัดพลังงาน

 - หากผู้ใช้เปลี่ยน MODE การทำางานจะ
เป็นการยกเลิกการทำางานของระบบ
ประหยัดพลังงานทันที

 - เมื่อเปิดใช้งานเครื่องอีกครั้ง เครื่องยัง
คงทำางานในระบบประหยัดพลังงาน
เสมอ หากมีการเลือกการทำางานใน
ระบบประหยัดพลังงานไว้ก่อนปิด
เครื่อง

 - ในกรณีที่ ECONO ถูกยกเลิกไป อัน
เนื่องมาจากสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง 
สัญลักษณ์ ECONO จะยังแสดงบน
หน้าจอรีโมทอยู่ ผู้ใช้ต้องกดยกเลิก 
และเลือก ECONO อีก   ครั้งเพื่อเข้าสู่
ระบบ ECONO

การปรับทิศทางลมแบบอัตโนมัติ
 การปรับทิศทางลมอัตโนมัติช่วยให้
กระจายลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งห้อง
• กดปุ่ม SWEEP เมื่อต้องการให้มีการ 

กระจายลมเย็นด้วยระบบควบคุม
อัตโนมัติ ขณะเครื่องทำางาน 
สัญลักษณ์ SW จะแสดงบนหน้าจอ 
ใบพัดจะปรับขึ้น-ลงโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ส่งลมเย็นให้ทั่วห้อง

• เมื่อไม่ต้องการให้ใบพัดปรับขึ้น-ลงโดย
อัตโนมัติ ให้กดปุ่ม SWEEP อีกครั้ง 
สัญลักษณ์ SW บนหน้าจอจะหายไป

• หมายเหตุ
 - ใบพัดจะหมุนปิดสุดด้วยระบบอัตโนมัติ
ทุกครั้งเมื่อเครื่องปรับอากาศหยุด
ทำางาน

 - ใบพัดจะหมุนเปิดสุดด้วยระบบ
อัตโนมัติทุกครั้งเมื่อเครื่องปรับ
อากาศเริ่มทำางาน

การปรับทิศทางลม
 สามารถปรับทิศทางลมเย็นให้ไปอยู่ใน
ทิศทางที่ต้องการได้
• กดปุ่ม LOUVER เพื่อปรับทิศทางลม

เย็นให้ไปอยู่ในทิศทางที่ต้องการ
• หมายเหตุ

 - เมื่อมีการเลือกใช้ LOUVER การปรับ
ทิศทางลมแบบอัตโนมัติ (SWEEP) จะ
ถูกยกเลิกทันที

การเปลี่ยนค่าอุณหภูมิจากองศา
เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์
 กดปุ่ม SEND ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที 
จะเปลี่ยนค่าอุณหภูมิจากองศาเซลเซียส
เป็นองศาฟาเรนไฮต์ หรือเปลี่ยนค่า
อุณหภูมิจากองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศา
เซลเซียส
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การทำางานของเครื่อง

ระบบหน่วงเวลาทำางาน

• ระบบควบคุมจะทำาการหน่วงเวลา
การทำางานเป็นเวลา 3 นาที เมื่อมี
การเปิด-ปิดเครื่องกะทันหันเพื่อ   
ยืดอายุของอุปกรณ์ต่างๆ ของ
เครื่อง

• ระบบหน่วงเวลาจะทำางานเมื่อมี
เหตุการณ์ต่างๆ ต่อไปนี้

 - ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิไปมา 
 - เมื่อปุ่ม ON/OFF ได้ถูกกดปิด   
  แล้วเปิดภายในเวลา 3 นาที

 - เครื่องปรับอากาศได้ทำาความ 
  เย็นถึงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

 - ระบบไฟฟ้าขัดข้อง

เมื่อเหตุการณ์ต่างๆ ข้างต้นเกิดขึ้น
ระบบหน่วงเวลา 3 นาที จะเริ่มทำางาน
เพื่อหน่วงเวลาการทำางานของ 
คอนเดนซิ่งยูนิต

ข้อควรระวัง

เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งโดย
ช่างผู้ชำานาญงานและปฏิบัติตามคู่มือ
ติดตั้งที่แนบมาให้อย่างเคร่งครัด

หยุดเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่อไปนี้

• สายไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องร้อนเกินไป

• ฉนวนของสายไฟถลอกหรือฉีกขาด

• ฟิวส์ขาด เบรคเกอร์ตัดการทำางาน
บ่อยครั้งหรือเครื่องทำางานผิด
พลาด ไม่ตรงตามการสั่งงาน

หลักการใช้เครื่องปรับอากาศอย่าง
ปลอดภัย

• ระวังอย่าให้ใครก็ตามโดยเฉพาะเด็ก
เล็กแหย่ไม้หรือสิ่งของเข้าไปในช่อง
ระบายลมออก

• อย่าฉีดหรือราดน้ำาใส่เครื่องปรับ
อากาศในขณะทำาความสะอาด 
เพราะน้ำาอาจเขาไปในเครื่องปรับ
อากาศทำาให้เกิดอันตรายได้

• อย่าปรับทิศทางลมเย็นให้เป่าถูกตัว
คนโดยตรง

• อย่าพ่นสีสเปรย์หรือยาฆ่าแมลงใกล้
เครื่องปรับอากาศเพราะอาจทำาให้
เกิดไฟลุกไหม้ได้

• อย่าใช้เส้นลวดหรือลวดทองแดงมา
ต่อเป็นฟิวส์เด็ดขาด

• ห้ามทำาการตรวจสอบหรือซ่อม
เครื่องปรับอากาศขณะที่เครื่อง
ทำางานอยู่ ให้ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ก่อนทุกครั้ง

• อย่าให้ของมีคมเข้าใกล้หรือ
กระแทกถูกสายไฟฟ้า เพราะสาย
ไฟฟ้าอาจถลอก ก่อให้เกิดไฟลุก
ไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

• เมื่อจะไม่ใช้เครื่องปรับอากาศเป็น 
เวลานานให้ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าออก
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การบำารุงรักษา

การบำารุงรักษาทั่วไป
ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าทุกครั้งก่อนการ
ทำาการตรวจสอบหรือซ่อมบำารุง
เครื่องปรับอากาศ

1. การทำาความสะอาดแผ่น
กรอง

1.1 ถอดแผ่นกรองด้วยการดึงลง 
ดังแสดงในภาพ 
 
 
 
 
 
 

1.2 เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องปรับ
อากาศให้ความเย็นสูงสุดโดย
ประหยัดพลังงานและให้อากาศ
ที่สดชื่นออกมา ควรล้างแผ่น
กรองทุกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ 
(ถ้ามีแผ่นฟอกอากาศต้อง
ถอดแผ่นฟอกอากาศออก
ก่อนล้างแผ่นกรองอากาศ)

1.3 การล้างแผ่นกรองอากาศ   
ให้ใช้น้ำาสะอาดที่ไม่มีฤทธิ์เป็น 
กรดหรือด่าง หรือใช้เครื่อง
ดูดฝุ่นเพื่อทำาความสะอาด
แผ่นกรองอากาศ

1.4 ห้ามใช้น้ำาร้อนเกิน 40°C หรือ
สารระเหย เช่น น้ำามันเบนซิน
หรือทินเนอร์ในการทำาความ
สะอาด

1.5 ผึ่งแผ่นกรองอากาศในที่ร่มให้
แห้งสนิท (ห้ามอังไฟ) ก่อนใส่่
กลับเข้าไปในเครื่องปรับอากาศ

2. การเปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศ 
Electrostatic Filter 
(ควรเปลี่ยนใส้กรองอากาศทุกๆ 
3 ถึง 6 เดือน)

2.1 เปิดฝาหน้าแล้วดึงแผ่นกรอง
อากาศออก

2.2 แกะแผ่นฟอกอากาศอันเก่า
ออก 

2.3 เปลี่ยนแผ่นฟอกอากาศอัน
ใหม่แทนที่

2.4 ใส่แผ่นกรองอากาศเข้าที่เดิม
แล้วปิดฝาหน้า

3. การทำาความสะอาดฝาครอบ
เครื่องและฝาหน้า

3.1 ท่านสามารถทำาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศได้บ่อยๆ 
โดยเช็ดด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆ และ
แห้งหมาดๆ

3.2 ถ้าสกปรกมาก ให้ใช้น้ำาอุ่น
หรือน้ำายาทำาความสะอาดที่
ไม่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างล้าง
แล้วเช็ดด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆ

3.3 อย่าเช็ดด้วยน้ำาร้อนที่มี
อุณหภูมิสูงกว่า 40°C และ
อย่าใช้สารระเหย เช่น น้ำามัน
เบนซินหรือทินเนอร์ เพื่อ
ป้องกันมิให้ผิวด้านนอกของ
เครื่องเสียหาย

3.4 อย่าใช้ยาฆ่าแมลงชนิดฉีดพ่น
กับเครื่องปรับอากาศ

3.5 อย่าล้างเครื่องปรับอากาศ
ด้วยน้ำาก็อกฉีดโดยตรง
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การแก้ไขเมื่อเครื่องทำางานไม่ปกติ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ก่อนติดต่อแผนกบริการเมื่อเครื่องไม่
ทำางานตามปกติให้ตรวจสอบตามขั้น
ตอนต่อไปนี้

เครื่องปรับอากาศไม่ทำางาน
• ตรวจดูว่าสวิตช์เปิด-ปิดอยู่ที่

ตำาแหน่งปิดหรือไม่ ถ้าใช่ ให้ปรับ
สวิตช์ไปที่ตำาแหน่งเปิด

• ตรวจดูว่าฟิวส์ขาดหรือเบรคเกอร์
ตัดวงจรหรือไม่ ถ้าใช่ ให้ปรับสวิตช์
ไปที่ตำาแหน่งปิดแล้วจึงเปิดเบรค
เกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ใหม่

• ตรวจดูว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่
ถ้าใช่ ให้รอจนกระทั่งไฟฟ้ามาตาม
ปกติจากนั้นจึงเปิดเครื่องปรับ
อากาศใหม่อีกครั้ง

• ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทว่ายัง
ให้พลังงานได้อยู่หรือไม่

เครื่องปรับอากาศไม่เย็น
• ตรวจดูว่าแผงกรองอากาศอุดตัน

หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ทำาความสะอาดแผง
กรองอากาศ

• ตรวจดูว่าตั้งระดับอุณหภูมิสูงเกิน
ไปหรือไม่ ถ้าใช่ ให้ลดระดับการตั้ง
อุณหภูมิลง

• ตรวจดูว่าเปิดประตูหรือหน้าต่าง
ทิ้งไว้หรือไม่ ถ้าเปิดอยู่ให้ปิดเพื่อ
ความเย็นจะได้ไม่รั่วไหลออกไปนอก
ห้อง

• ตรวจดูว่ามีแหล่งจ่ายความร้อน  
ในห้อง เช่น เตารีดหรือไม่ ถ้ามีมาก
เกินไปความสามารถในการ
ทำาความเย็นจะน้อยลง

• ตรวจดูว่ามีวัตถุหรือสิ่งของ
กีดขวางทิศทางลม ทางช่องลม
กลับ หรือช่องลมส่ง ของเครื่อง
แฟนคอยล์ยูนิตและเครื่องคอนเดน
ซ่ิงยูติหรือไม่ ถ้ามีให้นำาสิ่งของนั้น
ออก

• ถ้ามีคนมากเกินไปในห้อง
ประสิทธิภาพการทำาความเย็นจะ 
ลดลง

• ตรวจดูว่าการเลือกความเร็วของ
พัดลมอยู่ที่ความเร็วต่ำาเกินไปหรือ
ไม่ ถ้าใช่ ให้ปรับเป็นความเร็วลม
ระดับกลางหรือสูง
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เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ปัญหาจากเครื่องปรับอากาศ

เหตุการณ์ คำาอธิบาย

มีหมอกออกจากช่องลมออกของเครื่องปรับอากาศ
ภายใน

 − ลมเย็นจากตัวเครื่องทำาให้ความชื้นในอากาศ
ภายในห้องเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น
หมอก

เครื่องไม่เริ่มทำางานทันที

 − เมื่อกดสวิทซ์เปิดใหม่หลังจากปิดเครื่องเพียงชั่ว
ขณะ

 − เมื่อโหมดการทำางานถูกเลือกใหม่

 − เป็นกลไกการป้องกันของเครื่องปรับอากาศ ควร
จะรอประมาณ 3 นาที

มีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเครื่องภายใน  − กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องภายในดูดซับกลิ่นของ
ห้อง เครื่องใช้ภายในห้องหรือกลิ่นบุหรี่เข้าไป แล้ว
ปล่อยออกมาพร้อมลมเย็น (ในกรณีเช่นนี้ขอ
แนะนำาให้ทำาความสะอาดเครื่องภายในโดยช่างผู้
เชี่ยวชาญ โปรดปรึกษาตัวแทนจำาหน่ายของท่าน)

เกิดน้ำารั่วจากเครื่องภายนอก  − ระหว่างการทำางานแบบ COOL (ทำาความเย็น) 
และ DRY (ลดความชื้น) ท่อและจุดเชื่อมท่อต่างๆ 
จะเย็นตัวทำาให้ไอน้ำาเกิดการกลั่นตัวได้

เกิดเสียงดังแคร็ก  − เสียงนี้อาจเกิดจากการขยาย/หดตัวของฝา
ครอบด้านหน้า ฯลฯ ซึ่งมีเหตุมาจากการเปลี่ยน
อุณหภูมิ

เกิดเสียงคล้ายการเกิดฟองอากาศ  − เสียงนี้อาจได้ยินเมื่ออากาศภายนอกห้องถูก
ดูดเข้ามาภายในท่อน้ำาทิ้งเพราะการทำางานของ
เครื่องดูดควันหรือพัดลมระบายอากาศ ซึ่ง
จะทำาให้น้ำาที่อยู่ในท่อน้ำาทิ้งเกิดฟองอากาศได้      
เสียงนี้อาจได้ยินเมื่ออากาศภายนอกห้องเป่าเข้า
มาในท่อน้ำาทิ้งในกรณีที่ลมภายนอกห้องแรง

ได้ยินเสียงเครื่องจักรจากเครื่องภายนอกอาคาร  − เป็นเสียงของการเปิด/ปิดพัดลม หรือ
คอมเพรสเซอร์

ได้ยินเสียงน้ำาไหล  − เป็นเสียงของสารทำาความเย็นหรือน้ำาควบแน่น
ไหลภายในเครื่อง
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เมื่อท่านคิดว่าเครื่องปรับอากาศของท่านมีปัญหา

อาการ รายละเอียดและจุดตรวจสอบ

เครื่องปรับอากาศไม่สามารถทำาให้ห้องเย็นได้เพียงพอ  − อุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่

 − ความเร็วใบพัดและทิศทางการปล่อยลม  
ตั้งไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่

 − แผ่นกรองสะอาดหรือไม่

 − ใบพัดหรือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่อง
ภายในสะอาดหรือไม่

 − มีสิ่งกีดขวางที่ช่องลมเข้าหรือช่องลมออกของ
เครื่องภายในอาคารหรือภายนอกอาคารหรือไม่

 − เปิดหน้าต่างหรือประตูทิ้งไว้หรือไม่

 − หากใช้พัดลมระบายอากาศ หรือเตาแก๊สทำา
อาหารภายในห้อง ระบบทำาความเย็นจะต้อง
ทำางานหนักมากขึ้น จึงทำาให้ความเย็นไม่เพียงพอ

 − หากอุณหภูมิภายนอกสูง ความเย็นอาจไม่เพียง
พอ

ได้ยินเสียงหึ่งๆ ในบางครั้ง  − จะเกิดเสียงนี้ขึ้นเมื่อสารทำาความเย็นภายในตัว
เครื่องเปลี่ยนทิศการไหล

 − จุดยึดฝาคอนเดนซิ่งไม่แน่น

เครื่องปรับอากาศภายในไม่สามารถรับสัญญาณจาก
รีโมทคอนโทรลได้

 − หลอดไฟส่องสว่างอยู่ใกล้ตัวรับสัญญาณรีโมท

 − พลังงานแบตเตอรี่ในรีโมทไม่เพียงพอ

ในกรณีต่อไปนี้ ให้ท่านหยุดใช้งานเครื่องปรับอากาศ ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้าโดยทันที และปรึกษา
ตัวแทนจำาหน่ายเพื่อรับการตรวจสอบ

 − เมื่อเกิดความร้อนในสายไฟสูงผิดปกติ สายไฟเสื่อมสภาพหรือชำารุด

 − เมื่อมีน้ำารั่วหรือหยดน้ำาจากเครื่องภายใน

 − เมื่อมีสารทำาความเย็นรั่วออกจากเครื่องปรับอากาศ

 − เมื่อเบรกเกอร์ตัดวงจรบ่อยครั้ง

 − เมื่อได้กลิ่นไหม้จากเครื่องปรับอากาศ

 − เมื่อได้ยินเสียงดังรุนแรงผิดปกติขณะเครื่องปรับอากาศทำางาน

 − การทำางานของเครื่องปรับอากาศจะรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ 
อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบอาจจำาเป็นต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณ
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ตำาแหน่งการติดตั้งและการเตรียมเครื่อง

การเลือกตำาแหน่งการติดตั้งเครื่อง
ภายใน

• ติดตั้งเครื่องภายในบนผนังที่แข็งแรง 
ไม่สั่นสะเทือน

• ช่องอากาศทางลมเข้า-ออก ไม่ควรมี
สิ่งกีดขวาง ควรให้อากาศหมุนเวียน
สะดวกได้ทั้งห้อง

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับแหล่งจ่ายไฟ

• ควรติดตั้งเครื่องภายในสถานที่ที่
สามารถติดตั้งท่อสารทำาความเย็น
เชื่อมต่อกับเครื่องภายนอกได้ง่าย

• ควรติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งสามารถติด
ตั้งท่อระบายน้ำาทิ้งได้สะดวก

• ควรคำานึงถึงการบำารุงรักษาตัวเครื่อง
และให้มีเนื้อที่ว่างดังแสดงให้เห็นในรูปที่ 
2 ควรติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งสามารถ
ถอดล้างแผงกรองอากาศได้สะดวก

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้แหล่งความ
ร้อน สภาวะแวดล้อมที่มีไอน้ำา ก๊าซ หรือ
มีสภาพเป็นกรด-ด่าง

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องในที่แสงแดดส่อง
ถึงโดยตรง

เครื่องภายนอก

• เว้นระยะดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อให้ลม
ร้อนระบายออกจากเครื่องได้โดยสะดวก

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องในที่แสงแดดส่อง
ถึงโดยตรง

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้แหล่งความ
ร้อนสภาวะแวดล้อมที่มีไอน้ำา ก๊าซ หรือ
มีสภาพเป็นกรด-ด่าง

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องในที่ที่มีลมแรงหรือ
ที่ซึ่งมีฝุ่นมาก

• ไม่ควรติดตั้งเครื่องในที่ซึ่งมีผู้คนผ่าน
ไป-มา หน้าพัดลมระบายความร้อน

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

1. ไขควงมาตรฐาน

2. ปั๊มทำาสุญญากาศ

3. มีดหรือคีมปอกสายไฟ

4. ตลับเมตร

5. เกจวัดระดับ

6. ดอกสว่านเจาะผนัง

7. พุก

 

8. ฆ้อน

9. สว่านไฟฟ้า

10. มีดตัดท่อน้ำายา

11. เครื่องมือบานท่อน้ำายา

12. ประแจวัดแรงบิด (ประแจปอนด์)

13. ประแจเลื่อน

14. ประแจหกเหลี่ยม

15. รีมเมอร์

ÁÁ. 001.ÁÁ 001

15
0 
ÁÁ

.

15
0 
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.
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äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 60 «Á.

äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 30 «Á.

äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 30 «Á.

äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 50 «Á.

äÁ‹µèÓ¡Ç‹Ò 120 «Á.

รูปที่ 2

รูปที่ 3
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ขั้นตอนการติดตั้งตัวเครื่อง

การติดตั้งตัวเครื่องภายใน

ต้องเลือกผนังที่แข็งแรงพอที่จะ
สามารถรับน้ำาหนักของตัวเครื่องที่จะ
ติดตั้งได้ สามารถเลือกท่อทำาความเย็น
ได้ 4 แบบ 1, 2, 3 และ 4 ดังแสดงในรูป

1. ติดตั้งแผ่นยึดตัวเครื่อง

1. วัดระดับและตำาแหน่งที่เหมาะสมถ้า
แผ่นแขวนเครื่องเอียงจะทำาให้
น้ำาในถาดน้ำาทิ้งหยดลงพื้นได้

2. ใช้สกรูขันยึดตัวเครื่องภายใน
ให้แน่น

2. การเจาะผนังและฝังท่อ

1.  เจาะผนังขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 55-70 มม. ให้ลาด
เอียงจากด้านในไปด้านนอก 
5-10 องศา ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าไม่มีท่อ ตะปู หรือสายไฟ 
ฝังในผนังบริเวณที่จะเจาะ

2. ใส่ท่อฝังผนังเข้าไปในรูที ่
เจาะไว้ (การใช้ท่อฝังผนังจะ
ช่วยป้องกันการขาดหรือ
เสื่อมของสายไฟ)

3. การติดตั้ง

1. ใช้เทปสำาหรับพันสายไฟพันท่อน้ำา
ทิ้งเข้ากับด้านล่างของท่อทำา 
ความเย็น

2. ใช้เทปฉนวนกันความร้อนพันท่อ
ทำาความเย็นและท่อน้ำาทิ้งเข้า 
ด้วยกัน

3. สอดท่อทำาความเย็นและท่อระบายน้ำา 
เข้าไปในท่อฝังของผนังที่เจาะรูไว้ 
จากนั้นให้ติดชุดเครื่องภายในกับ
ตะขอบนแผ่นยึดตัวเครื่อง

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขวนเครื่อง
ภายในแน่นสนิทกับตะขอของแผ่น
ยึดตัวเครื่องโดยใช้มือทั้งสองข้าง
ดันเครื่องภายในแล้วไม่โครงเครง

การต่อสายไฟ

• ต่อสายไฟ และสายดินให้ตรงตาม
สีและจำานวนที่ยึดปลายของ
เครื่องภายในและเครื่องภายนอก 
และขันสกรูให้แน่น ใช้มือดึงสาย
ไฟเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าสาย
ไฟได้ถูกยึดไว้อย่างดี

• การใช้สายไฟต้องเป็นไปตามข้อ
กำาหนดมาตรฐานการใช้สายไฟ
ของประเทศไทย หรือประเทศที่
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั้น

รูปที่ 5 การติดตั้งแผนยึดเครื่อง
(เพื่อความแข็งแรง ตองใชสกรูปยึดแผนยึดตัวเครื่อง

ตามตำแหนงที่แสดงในรูปเปนอยางนอย)

ฉนวนหุมทอ

รูปที่ 4

รูปที่ 6
การเจาะผนังและฝังท่อ
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ขั้นตอนการติดตั้งตัวเครื่อง

การติดตั้งเครื่องภายนอก

1. ติดตั้งกันสะเทือนที่มาพร้อมกับเครื่อง 4 ตำาแหน่ง 
ที่ด้านล่างของเครื่องภายนอกอาคารอย่าง 
แข็งแรงและถูกต้อง

2. ไม่ควรติดตั้งตั้งเครื่องโดยตรงกับพื้นดิน ควรวาง 
ตัวเครื่องบนพื้นผิวที่แข็งแรงมั่นคง เช่น บนพื้น
คอนกรีต หรือแขวนบนผนังที่แข็งแรงสามารถรับ
น้ำาหนักของเครื่องได้ เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน 
และวางตัวเครื่องในตำาแหน่งที่มั่นคงปลอดภัย

3. หากติดตั้งเครื่องภายนอกสูงกว่าตำาแหน่งรูเจาะ
ของผนัง ควรทำา U-Shaped Curve ที่ท่อก่อนต่อ
ท่อเข้ากับผนังห้อง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำาฝนไหลย้อน
เข้าไปในห้องได้

การติดตั้งรีโมทคอนโทรล

ตำาแหน่งที่จะติดตั้ง

1. เลือกตำาแหน่งที่สูงจากพื้นประมาณ 1.2 เมตร 
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องตัวในสามารถรับสัญญาณ
ที่ส่งจากรีโมทคอนโทรลจากตำาแหน่งนั้นได้ 
(โดยจะมีเสียงรับสัญญาณ)

2. เลือกตำาแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานและ 
มองเห็นได้ง่าย

3. ติดตั้งในตำาแหน่งที่ไกลจากเด็กจะหยิบเล่นได้

การติดตั้ง

1. เจาะรูเพื่อยึดที่ใส่รีโมทคอนโทรลเข้้ากับเสา 
หรือผนัง แล้วจึงติดตั้งรีโมทคอนโทรลแบบ 
ไร้สาย

รูปที่ 7
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การต่อท่อสารทำาความเย็น

การต่อท่อน้ำายาด้วยวิธีการขันเกลียว
(Flaring)

1. ตัดท่อทองแดงให้ได้ความยาวที่
ต้องการด้วยมีดตัดต่อ ควรตัดท่อ 
ให้ยาวกว่าที่ต้องการประมาณ 
30-50 ซม.

2. ทำาความสะอาดเสี้ยนบริเวณท่อโดย
ใช้รีมเมอร์ ขั้นตอนนี้มีความสำาคัญ
มากเพราะจะทำาให้ได้ท่อบานแฟลร์ที่
ดี (รูปที่ 8 และ 9)

ท่อขันเกลียวที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้

• ผิวด้านในของท่อ ต้องมันและเรียว

• ขอบท่อเรียบ

• ด้านที่เป็นเตเปอร์ควรมีความ
สม่ำาเสมอ

ข้อควรระวังก่อนที่จะขันท่อ

1. ควรใช้ฝาปิดท่อหรือผ้าเทปกัน พัน
ที่ปากท่อเพื่อกันฝุ่นหรือน้ำาเข้าท่อ
ขณะยังไม่ใช้งาน

2. ควรใส่น้ำามันเครื่องทำาความเย็นไว้ที่
ผิวของบานแฟลร์และยูเนียนก่อนที่
จะขันเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ใน
การลดปัญหาการรั่ว (รูปที่ 11)

4. ใช้ประแจวัดแรงบิดและประแจเลื่อน
ขันตามอีกครั้งให้แน่น

5. ขันแฟลร์นัทโดยใช้แรงบิดในการขัน
ด้วยประแจขันและประแจแรงบิดตาม
ตารางข้างล่าง (รูปที่ 13)

6. ทำาตามขั้นตอนข้างต้นสำาหรับ 
ท่อที่เหลือ

ในการใช้รีมเมอร์ควรจับปากท่อให ้
คว่ำาลง ทั้งนี้ให้แน่ใจว่าไม่มีเศษทองแดง
ค้างอยู่ในท่อ

3. นำาแฟลร์นัทมาใส่กับท่อทองแดง

4. บานท่อที่ปลายของท่อทองแดง
ด้วยเครื่องมือบานท่อ (รูปที่ 10)

3. ในการเชื่อมท่อที่ถูกต้อง ให้นำาแนว
กึ่งกลางของยูเนียน และท่อบาน
แฟลร์เข้าหากัน จากนั้นให้ขันแฟลร์
เบาๆในช่วงแรก เพื่อให้แน่ใจขันเข้า
สนิท (รูปที่ 12)

ทอทองแดง

กอน หลัง

รีมเมอร

รูปที่ 8

รูปที่ 9

แฟลรนัท

ทอทองแดง

แฟลรทูล

รูปที่ 10

ใสน้ำมันเครื่องทำความเย็นที่นี่เล็กนอย

รูปที่ 11

ยูเนี่ยน แฟลรนัท

รูปที่ 12

แรงบิดในการขันแฟลร์นัท

แฟลร์นัท/ขนาดท่อ
แรงบิดในการขัน

kgf, - cm Lbf - in
6.35 mm (1/4’’) dia. 150-200 130-170
9.53 mm (3/8”) dia. 300-400 250-350
12.7 mm (1/2”) dia. 450-550 400-500

15.88 mm (5/8”) dia. 600-650 520-58

ทอแฟนคอยล

ประแจแรงบิด

แฟลรนัท
ทอระหวาง

แฟนคอยล และ
คอนเดนซิ่งยูนิต

ประแจ

รูปที่ 13
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การทำาสุญญากาศและการตรวจหารอยรั่ว

ในขณะที่ทำาสุญญากาศต้องปิดวาล์ว Shut off 
ทั้งท่อน้ำายาเหลว (Liquid Valve) และท่อก๊าซ 
(Suction Valve) ของเครื่อง ภายนอกให้แน่นสนิท

1. ต่อสายด้านความดันต่ำา (Low Pressure) จาก
เกจแมนิโฟล์ดเข้าที่วาล์วบริการทางด้าน 
ความดันต่ำา (Suction Service Valve) หรือ 
ท่อก๊าซของเครื่องภายนอก (รูปที่ 14)

2. ต่อสายจากเกจแมนิโฟล์ดเข้ากับเครื่องทำา 
สุญญากาศ (รูปที่ 14)

3. หมุนเปิดวาล์วของเกจแมนิโฟล์ดด้านความดัน
ต่ำาให้เปิดสุด

4. เปิดให้เครื่องทำาสุญญากาศทำางานเป็นเวลา
อย่างน้อย 30 นาที จนอ่านค่าความดันได้น้อย
กว่า -151 cmHG (-0.2 MPa หรือ -29.2 psig)

5. ปิดวาล์วด้านความดันต่ำาของเกจแมนิโฟล์ดและ
หยุดเครื่องทำาสุญญากาศ ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 นาที 
ตรวจเช็คว่าความดันในระบบยังคงเป็น  
-151 cmHg อยู่่หรือไ่ม่ ถ้าความดันลดลงอาจมี
การรั่วที่รอยต่อหรือท่อสารทำาความเย็น

6. เปิดฝาปิดวาล์วของทั้งท่อน้ำายาเหลวและท่อก๊าซ

7. เปิดวาล์ว Shut-off ของท่อน้ำายาเหลวเป็นเวลา  
5 วินาที แล้วปิดวาล์ว จากนั้นใช้น้ำาสบู่ตรวจดูว่ามี
รอยรั่วที่จุดต่อท่อน้ำายาหรือไม่

8. เปิดวาล์ว Shut-off ของท่อน้ำายาเหลวและท่อก๊าซ 
และเปิดให้เครื่องปรับอากาศทำางานเป็นเวลา  
20 นาที และตรวจวัดความดันของระบบทั้งด้าน
ความดันต่ำาและความดันสูงว่ามีค่าปรกติหรือไม่

9. ถอดสายของเกจแมนิโฟล์ดจากวาล์วบริการและ
ปิดฝาครอบวาล์วให้เรียบร้อย

การทำาสุญญากาศและตรวจหารอยรั่วเป็นขั้นตอนที่สำาคัญ
ต้องทำาเมื่อติดตั้งท่อสารทำาความเย็นเสร็จทุกครั้ง

รูปที่ 14 การทำาสูญญากาศ

 ข้อควรระวัง
การเติมสารทำาความเย็น R32
ต้องเติมในสถานะของเหลวเท่านั้น
ไม่สามารถเติมในสถานะก๊าซได้

 ข้อควรระวัง
Manifold Guage สำาหรับสารทำา
ความเย็น R32 ไม่สามารถใช้
ร่วมกับของสารทำาความเย็น R22 
ได้ เนื่องจากน้ำามันคอมเพรสเซอร์
เป็นคนละชนิดกัน
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การเดินท่อน้ำาทิ้ง

การเดินท่อน้ำาทิ้ง

ควรแน่ใจว่าได้หุ้มฉนวนท่อน้ำาทิ้งที่อยู่ภายในแล้ว 
และไม่ควรเดินท่อยกสูงในระหว่างการเดินท่อน้ำาทิ้ง 
รวมทั้งที่ปลายท่อไม่ควรจุ่มอยู่ในน้ำาท่อน้ำาทิ้ง 
ควรทำามุมเอียงลงจากแนวระดับอย่างน้อย 5-10 
องศา (รูปที่ 15) เพื่อให้การระบายน้ำาทิ้งได้ดี

ในกรณีที่มีการเดินท่อน้ำาทิ้งภายในห้อง ควรห่อหุ้ม
ฉนวนท่อเพื่อป้องกันการกลั่นตัวของน้ำา ซึ่งอาจก่อ
ความเสียหายให้เฟอร์นิเจอร์และพื้นได้ (รูปที่ 16) 

หมายเหตุ ควรใช้ฉนวนห่อหุ้มที่เป็น closed cell 
insulation

5-10°

รูปที่ 15

รูปที่ 16
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การเดินสายไฟ

การเดินสายไฟเครื่องภายใน

1. ถอดหน้ากากเครื่องโดยคลายสกรู 
5 ตัว ที่บริเวณช่องลมออกแล้ว
ถอดหน้ากากเครื่องออก

2. วิธีเดินสายไฟ

2.1 ตรวจเช็คตำาแหน่งที่จะต่อ 
สายไฟที่ขั้วต่อสายไฟที่แผง
ควบคุมของเครื่องภายในอาคาร 
(ดังรูปที่ 17)

2.2 คลายสกรูที่ขั้วต่อสายไฟ 
ของเครื่องภายในอาคาร

2.3 ปอกปลายสายไฟท่ีปลาย 
ทั้งสองด้านยาวประมาณ 15 
มิลลิเมตร

2.4 ใส่สายไฟเข้าไปในขั้วต่อ ดังรูปที่ 
17 โดยต่อสายไฟจากขั้ว L, N 
และสายดินของเครื่องภาย 
นอกอาคารไปยังขั้ว C1, C2 และ
เดินสายดินของเครื่องภาย 
ในอาคารตามลำาดับ และต่อแหล่ง
จ่ายไฟ 220V./1PH/50 Hz ไป
ยังขั้ว L, N และสายดินของ
เครื่องภายในอาคาร

2.5 ขันสกรูยึดสายไฟให้แน่น จากนั้น
ดึงสายไฟเบาๆ เพื่อตรวจยืนยัน
ว่าสายไฟไม่ขยับ

ข้อควรระวัง

• ควรตรวจสอบหมายเลขที่ขั้วต่อสาย
ไฟให้ถูกต้องก่อนต่อสายไฟ

หมายเหตุ

 - ก่อนเดินสายไฟต้องตรวจสอบอัตรา
กระแสไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ที่เหมาะ
สมกับเครื่องปรับอากาศจากแผ่น
เพลทของเครื่องและต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่า เดินสายไฟได้ถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อกำาหนดของประเทศ 
รัฐ และท้องถิ่น

 - สายไฟก่อนจ่ายเข้าเครื่องต้องผ่านเซ
อร์กิตเบรคเกอร์ก่อน

 - ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่
เกิดจากการเปลี่ยนนสายไฟภายใน
เครื่องโดยไม่ได้รับอนุญาต

 - สายไฟระหว่างเครื่องควรใส่เข้าไปใน
ท่อ PVC หรือ Conduit (ทั้งสายจ่าย
ไฟเข้าเครื่องและสายไฟควบคุม)

 - ควรยึดสายไฟระหว่างเครื่องด้วย 
ตัวยึด

 - ต้องต่อสายดินทุกเครื่อง

 - หลังจากเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อระบบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟต่างๆ 
ถูกต้องตามผังสายไฟก่อนเดิน
เครื่องทดสอบ

ขั้วตอสายไฟเครื่อง
ภายนอกอาคาร

รูปที่ 17

ขั้วตอสายไฟเครื่อง
ภายในอาคาร

• สายไฟต้องไม่สัมผัสกับส่วนที่เป็น
โลหะภายในเครื่อง เพื่อป้องกัน
อันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

• ประกอบหน้ากากเครื่องเข้าที่เดิม ขัน
สกรูยึด 3 ตัว บริเวณช่องลมออกให้
เรียบร้อย

การเดินสายไฟเครื่องภายนอกอาคาร

1. ถอดฝาบนโดยคลายสกรูโดยรอบ
ออก

2. ตรวจสอบตำาแหน่งที่จะต่อสายไฟที่
ขั้วต่อสายไฟเครื่องภายนอกอาคาร 
ดังรูปที่ 18

3. คลายสกรูที่ขั้วต่อสายไฟของเครื่อง
ภายนอกอาคาร

4. ปอกสายไฟให้ปลายยาว 
ประมาณ 15 มิลลิเมตร

5. ใส่สายไฟเข้าไปในขั้วต่อสายไฟ ดูรูป
ที่ 17

6. ขันสกรูยึดสายไฟให้แน่นจากนั้น
ตรวจสอบโดยดึงสายไฟเบาๆ ต้อง
ไม่ขยับ

7. ประกอบฝาด้านบนเข้าตำาแหน่งเดิม
แล้วขันสกรูให้แน่น

ข้อควรระวัง

• ตรวจสอบว่า ต่อสายไฟและสายดิน
เข้าในตำาแหน่งที่ถูกต้อง

• สายไฟไม่สัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของ
เครื่อง เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้าลัดวงจร

รูปที่ 18

เครื่ีองรุ่น/
Model

ระบบไฟฟ้า ขนาดสาย
ไฟฟ้า

ขนาดเซอร์กิต
เบรกเกอร์ 

(AT.)V / Ph / Hz (mm2)

TTKE30MB5
TTKE30MB 220/1/50 4 30

TTKE36MB 220/1/50 4 40

TTKE36MD 380/3/50 2.5 15

หมายเหตุ

1. ขนาดสายไฟฟ้าและเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่
แนะนำา คำานวนจากกระแสรวมของแฟนคอยล์
และคอนเดนซิ่ง โดยจะต้องเดินสายเมนเข้าที่
คอนเดนซิ่งก่อนแล้วจึงเดินสายไฟแยกจาก
คอนเดนซิ่งไปที่แฟนคอยล์

2. สายไฟเมนของแฟนคอยล์ที่เดืนแยกจาก
คอนเดนซิ่งใช้สายไฟฟ้าขนาด 2.5 ตาราง
มิลลิเมตร

3. ขนาดสายไฟฟ้าที่ระบุมีความยางไม่เกิน 25 
เมตร
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ผังการเดินสายไฟ
MCW E306B5 / TTK E30MB5
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ผังการเดินสายไฟ
MCW E306B / TTK E30MB
MCW E366B / TTK E36MB
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ผังการเดินสายไฟ
MCW E366B / TTK E36MD
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ข้อมูลด้านมิติของเครื่อง

MODEL
DIMENSIONS (MM) WEIGHT

(KG)A B C

MCWE306B 1,172 220 360 22

MCWE306B5
1,450 230 365 28

MCWE366B

MODEL A B C D E F G H I J K L

MCWE306B 1,172 360 139 210 115 21 42 25 46 ø70 80 175

MCWE306B5
1,451 365 149 200 114 30 46 34 50 ø70 95 181

MCWE366B
* หน่วยเป็นมิลลิเมตร
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ข้อมูลด้านมิติของเครื่อง

TTKE30MB
TTKE36MB / TTKE36MD

DIMENSIONAL DATA

1) SUCTION AND LIQUID VELVES ARE FLARE TYPE CONNECTIONS
2) DIMENSIONS : INCHES (MILIMETERS) 1 IN = 25.40 MM.
3) THE ABOVE MODELS UTILIZE RECIPROCATING COMPRESSORS.

NOTE :

MODEL
REFRIG. LINE DIA.

LIQUID SUCTION
TTKE30MB 3/8 5/8

TTKE36MB/MD 3/8 5/8
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ข้อมูลด้านมิติของเครื่อง

TTKE30MB5

DIMENSIONAL DATA

1) SUCTION AND LIQUID VELVES ARE FLARE TYPE CONNECTIONS
2) DIMENSIONS : INCHES (MILIMETERS) 1 IN = 25.40 MM.
3) THE ABOVE MODELS UTILIZE RECIPROCATING COMPRESSORS.

NOTE :

MODEL
REFRIG. LINE DIA.

LIQUID SUCTION
TTKE30MB5 3/8 5/8
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เทรน (ประเทศไทย)
เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2761 1111

บริษัท แอมแอร์ จำากัด
999/1 หมู่ที่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2769-2222 โทรสาร 0-2769-2254

Literature Order Number: MS-SVW004-TH

Date: February 15, 2019

Supersedes: Feb 15, 2018

Stocking Location: Bangkok,Thailand

Trane has a policy of continuous product and product data improvement 
and reserves the right to change design and specifications without notice.




