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เครื่องปรับอากาศแยกสวนแบบตูตั้ง

(R410A) 36,000 - 120,000 Btu/h
(R32) 36,000 - 48,000 Btu/h
Cooling Only
MCV Series 50 Hz

50 Hz Models

MCVB 36 BB
MCVB 48 BB
MCVB 60 BB
MCV0 90 JB
MCV0 120 JB

MCVE 36 BB
MCVE 48 BB

Cooling Only Cooling Only
R410A R32
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ขอมูลทั่วไป 

     ขอแสดงความยินดีท่ีทานเลือกใช
เคร่ืองปรับอากาศ “เทรน” ซ่ึงไดรับการ
ออกแบบและผลิตอยางพิถีพิถัน ภายใต
มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ซ่ึงจะทำใหทาน
รูสึกเย็นสบาย สะดวกกับการบำรุงรักษา
ท่ีงาย เอกสารฉบับน้ีจะแนะนำใหทาน
คุนเคยกับเคร่ืองปรับอากาศเทรน และ
ช้ีแนะถึงการติดต้ัง การใชงานและการ
บำรุงรักษาอยางถูกตอง โปรดศึกษาคูมือ
อยางละเอียดกอนใชงาน

     เมื่อไดรับเครื่อง โปรดตรวจสอบ
ความเรียบรอยท่ัวๆไป โดยเฉพาะความ
เสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนไดจากการขนสง
ซ่ึงสามารถมองเห็นไดจากภายนอก โปรด
บันทึกความเสียหายซึ่งอาจมีไวเปน
หลักฐานในใบรับสินคา พรอมทั้งแจง
ตอ เทรน(ประเทศไทย) และตัวแทน
จำหนายทราบเพ่ือขอคาชดใชความเสีย
หายจากบริษัทผูทำการขนสง

การตรวจรับเครื่อง

     คูมือเลมน้ี ไมไดรวมถึง ทุกสาเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากการติดตั้ง
ดังนั้นหากมีปญหาใดๆ เกิดขึ้นที่ไมได
ระบุไวในคูมือเลมน้ี หรือหากตองการ
ขอมูลเพิ ่มเติม โปรดสอบถามไดที ่
เทรน (ประเทศไทย)

หมายเหตุ     เทรน MCV รุน “YUKON” เคร่ือง
ปรับอากาศแยกสวนแบบตูต้ัง ใชติดต้ัง
ภายในหองปรับอากาศไดโดยตรง โดย
ไมตองใชทอลม ควบคุมการทำงาน
ดวยรีโมทคอนโทรลระบบอิเล็คโทรนิค
เทรน MCV รุน “YUKON” เหมาะ
สำหรับการปรับอากาศทุกหองและขวย
คุณประหยัดเงินไดมากกวาที่คิด

ขอมูลดานการกำจัด

สัญลักษณขางตนหมายความวาตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ่น

ผลิตภัณฑของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่อง ควรกำจัดแยกจากขยะใน

ครัวเรือน เม่ือผลิตภัณฑน้ีหมดอายุการใชงาน ใหนำไปยังจุดรวบรวมท่ีหนวย

งานทองถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑของคุณ

และ/หรือแบตเตอรี่จะชวยรักษาทรัพยาการธรรมชาติ และทำใหมั่นใจ

วาการรีไซเคิลนั้นจะปลอดภัยตอสุขภาพมนุษยและสิ่งแวดลอม
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ขอมูลทั่วไป

ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย

รูปภาพเครื่องปรับอากาศ

การทำงานของระบบควบคุม

การทำงานของเครื่องปรับอากาศ

2

4

การบำรุงรักษา

การแกไขเมื่อเครื่องไมทำงานตามปกติ

8

9
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สารบัญ
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สถานที่ที่มีแหลงกำเนิดประกายไฟ แหลงกำเนิดไฟที่มีการเผาไหมหรือ

ติดไฟไดอยางตอเนื่อง

ขอควรคำนึงเพื่อความปลอดภัย

• สัญลักษณที่กำหนดและความหมายไดแสดงไวดังตอไปนี้

คำเตือน
ถาติดตั้งไมถูกวิธี อาจทำใหไดรับบาดเจ็บถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง
ถาติดตั้งไมถูกวิธี อาจทำใหไดรับบาดเจ็บ หรือทำความเสียหายใหกับสิ่ง

ที่อยูรอบขางได

• เม่ือศึกษาคูมือเรียบรอยแลว กรุณาเก็บคูมือการติดต้ัง และคูมือการใชงาน

ไวดวยกันในที่ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก

คำเตือน
 อยาติดตั้งเครื่องดวยตัวทานเอง (ผูใชเครื่อง)

หากติดต้ังไมถูกวิธี อาจทำใหทานไดรับบาดเจ็บจากไฟไหม ถูกไฟฟาดูดเคร่ือง

หลนทับ หรือน้ำหยด ควรปรึกษารานคาที่เปนตัวแทนจำหนายเครื่องให

ทานหรือชางที่มีความชำนาญ

สถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องตองเปนที่ซึ่งสามารถรับน้ำหนักเครื่องได

หากติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่ไมแข็งแรง เครื่องอาจหลนทับทำใหไดรับ

บาดเจ็บได

ใชสายไฟที่มีคุณสมบัติมาตรฐานเฉพาะสำหรับการเชื่อมตอการทำงาน

ระหวางเครื่องตัวในกับเครื่องตัวนอก ขันใหแนนไวที่ฐานเสียบขั้วสายไฟ

เพื่อไมใหกำลังไฟปะทะกัน

หากเชื่อมตอและติดตั้งไมเรียบรอย อาจจะเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟไหมได

อยาทำการตอสายไฟเสริมระหวางสายไฟที่ใหมากับเครื่องกับอุปกรณติด

ตอสายไฟ (Breaker) และอยาตอสายไฟรวมกับแหลงจายไฟฟาอ่ืน

เพราะถาใชไฟฟาเกินกำลัง หรือข้ัวเสียบไมแนนพอจะเปนสาเหตุใหเกิดไฟ

ฟาลัดวงจรหรือเกิดไฟไหมได

เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว อยาลืมตรวจสอบน้ำยาทำความเย็นวารั่วไหล

หรือไม

ถาน้ำยาท่ีมีสถานะเปนแกสเกิดการร่ัวภายในเคร่ืองปรับอาหาศตัวในและไหล

เขาไปสัมผัสกับไฟของฮีทเตอร Space Heater และเตาอบ อาจเกิดอันตรายได

การติดตั้งปลอดภัย ควรปฏิบัติตามคูมือการติดตั้ง

ศึกษางานดานไฟฟาจากคูมือการติดตั้งและตองใชไฟจากแหลงจาย

ไฟแยกออกจากเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ
หากกำลังไฟฟาไมเพียงพอ หรืองานดานไฟฟาไมเรียบรอย อาจจะเปน

สาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือไฟดูด

เพราะถาติดต้ังบกพรอง อาจทำใหไดรับบาดเจ็บ ไฟไหม ไฟฟาดู เคร่ืองหลน

ทับหรือน้ำหยด เปนตน

คำเตือน
ควรใชอุปกรณที่จัดใหเฉพาะกับงานที่ติดตั้งนี้เทานั้น

หากใชอุปกรณที่ไมถูกสวนจะเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บหรือน้ำหยด ทำให

เกิดไฟไหม ไฟดูด หรือเครื่องหลนทับ เปนตน

ใหหยุดทำงาน และปดแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศทันที เพราะอาจเปน

สาเหตุของการเกิดความเสียหาย ไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม ใหติดตอตัวแทน

จำหนาย

ในขณะติดตั้งระบบหรือขนยายตัวเครื่อง ตรวจสอบอยาใหมีสารอื่นใด

นอกจากน้ำยาทำความเย็น เขาไปในวงจรของน้ำยาทำความเย็น

เน่ืองจากสารแปลกปลอมตางๆ เชน อากาศ อาจเปนสาเหตุใหความดันสูง

ผิดปกติ หรือเกิดการระเบิดขึ้นได

ขอควรระวัง
 การตอสายดิน

 ระวังอยาตอสายดินกับทอกาซ ทอน้ำ สายลอไฟา หรือสายโทรศัพท เพราะ

จะทำใหถูกไฟดูด

 อยาติดตั้งเครื่องในบริเวณที่อาจมีกาซรั่วไหล

เพราะถาแกสรั่วไหลและสะสมในบริเวณนั้นจนถึงระดับหนึ่ง จะทำใหเกิด

ระเบิดขึ้นได

ติดตั้งเบรคเกอรสำหรับไฟรั่วลงดินในสถานที่ที่ควรติดตั้ง (เชน บริเวณที่ชื้น)

หากไมติดตั้งเบรคเกอรสำหรับไฟรั่วลงดิน อาจทำใหเกิดไฟดูดได

ขอควรระวัง
หลีกเล่ียงการติดต้ังในสถานท่ีซ่ึงอาจกอใหเกิดปญาหากับเคร่ืองปรับอากาศ

ดังตอไปนี้

• สถานที่ซึ่งอาจมีการรั่วไหลของกาซที่ไหมไฟได

• สถานที่ซึ่งเต็มไปดวยน้ำมันเครื่อง

• สถานที่บริเวณชายทะเล

• บริเวณที่เปนกรดกำมะถัน เชน ใกลบอน้ำพุรอน

• สถานที่ที่มีการใชอุปกรณความถี่สูงหรืออุปกรณไรสาย

• 

 

อยาลืมเปดฝาครอบสวนที่เปนสายไฟของเครื่องตัวในและฝาครอบสวนที่

ทำงานของเครื่องตัวนอกใหแนน

หากปดไมแนน จะเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือไฟดูดเนื่องจากฝุนหรือน้ำเขา

เครื่องได

ควรติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐานการตอสายไฟของประเทศ

ควรศึกษาวิธีการตอทอน้ำทิ้งและการตอทอจากคูมือการติดตั้งโดยละเอียด

หากมีขอบกพรองในการติดตั้งทอน้ำทิ้งหรืองานติดตั้งทอ อาจทำใหน้ำ

หยดจากตัวเครื่องและทำความเสียหายกับเครื่องใชภายในบานได

ขันนัทแฟรดวยประแจขันแบบกำหนดทอรคไดใหเปนไปตามที่กำหนดใน

คูมือนี้

หากขันแนนเกินไปนัทแฟรอาจจะเสียหาย และเม่ือปลอยท้ิงไวนานเกิน

ไปอาจทำใหน้ำยารั่วออกมาได

การตรวจสอบรอยร่ัวของระบบ

ตองใชกาซไนโตรเจนตอผานวาลวควบคุมความดันเทานั้น หามตอกาซไนโตร

เจนโดยตรงหรือใชออกซิเจนหรืออากาศอัดเขาระบบเพื่อการตรวจสอบรอยรั่ว

เพราะจะทำใหเกิดการระเบิดได

ควรศึกษาคูมือการติดตั้งและปฏิบัติตามขอแนะนำและ
คำเตือนในคูมืออยางเครงครัด ซึ่งมีขอความสำคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย กอนติดตั้งหรือซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

สารทำความเย็น R32 เปนสารทำความเย็นที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง
แตสามารถติดไฟไดในอัตราต่ำ

ตองแนใจวาไดตัดไฟที่สายไฟหลักแลว ในกรณีที่จะทำการติดตั้งแผง

ควบคุมอิเล็กทรอนิกสหรือการเดินสายไฟ

อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟดูดได

เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เชน มีกลิ่นควันไฟ เปนตน
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ชื่อชิ้นสวนของเครื่องปรับอากาศ

ชองกระจายลม

ฝาหนาดานบน

ชองลมกลับพรอม

แผนกรองอากาศ

จอแสดงผลและ

ระบบควบคุม
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การทำงานของระบบควบคุม

ไฟแสดงระบบทำงาน (SYSTEM MODE)

สัญญาณไฟบนจอแสดงผล

1.
แสดงสถานะระบบการทำงานของเคร่ืองขณะน้ัน

วาทำงานในสถานะระบบพัดลม (FAN) หรือ

ระบบทำความเย็น (COOL)

POWER

ชื่อและหนาที่ของปุมควบคม

A.
ปุม POWER ใชสำหรับเปด/ปดเคร่ืองปรับอากาศ

โดยจะทำงานตามโปรแกรมสุดทายที่เก็บไวใน

หนวยความจำ

FANE.
ใชสำหรับเลือกระดับความเร็วของพัดลม สูง

(HIGH), กลาง(MEDIUM), ต่ำ(LOW) รวมถึง

การเลือกระบบพัดลมอัตโนมัติ (AUTO)

โดยเมื่อเลือกระบบพัดลมอัตโนมัติ เครื่องจะปรับ

ระดับความเร็วของพัดลมใหสอดคลองกับความ

แตกตางของอุณหภูมิหองกับอุณหภูมิที่ตั้งคาไว

เมื่ออุณหภูมิหองมากกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว

มากกวาหรือเทากับ 3˚C พัดลมจะทำงานที่

ความเร็วสูง

-

เมื่ออุณหภูมิหองมากกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว

เทากับ 2˚C พัดลมจะทำงานท่ีความเร็วกลาง

-

เมื่ออุณหภูมิหองมากกวาอุณหภูมิที่ตั้งไว

มากกวา 1˚C หรือนอยกวาหรือเทากับ

อุณหภูมิที่ตั้งไว พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว

ต่ำ

-

MODEB.
ปุม MODE ใชสำหรับเลือกระบบการทำงานของ

เครื่องปรับอากาศ โดยสามารถเลือกได 2 ระบบ

คือ ระบบทำความเย็น (COOL) หรือ ระบบ

พัดลม (FAN)

TIMERC.
สามารถตั้งเวลาการเปดหรือปดการทำงาน

อัตโนมัติของเครื่องปรับอากาศไดลวงหนา 15 

ชั่วโมง

การตั้งเวลาปด : เมื่อตองการตั้งเวลาปดเครื่อง

ใหกดปุม TIMER ขณะที่เครื่องทำงานอยู ตัว

แสดงเวลาตั้งทำงานอัตโนมัติจะแสดงจำนวน

ช่ัวโมงท่ีต้ังไวคร้ังสุดทายกระพริบข้ึนมา ใหกดปุม

TIMER เพื่อเปลี่ยนตัวเลขชั่วโมงที่ตองการตั้งปด

(1 ถึง 15 ชั่วโมง) เมื่อกดปุม TIMER ไปจน

กระทั่งสัญลักษณ “- -” แสดงขึ้นมาจะเปนการ

ยกเลิกการตั้งเวลาปด หลังจากนั้นไฟแสดงการ

ตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติและตัวแสดงเวลาตั้ง

เวลาทำงานตั้งทำงานอัตโนมัติจะดับไป

การตั้งเวลาเปด : เมื่อตองการตั้งเวลาเปดเครื่อง

ใหทำตามขั้นตอนเดียวกับการตั้งเวลาปด แตให

ทำขณะที่เครื่องปดการทำงานอยู

ไฟแสดงการตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติ (TIMER)2.
ไฟจะแสดงผลเมื่อเลือกการทำงานแบบตั้งเวลา

ทำงานอัตโนมัติ

ไฟแสดงการปรับทิศทางลมอัตโนมัติ (SWING)3.

ไฟจะแสดงผลเมื่อเลือกการปรับทิศทางลมแบบ

อัตโนมัติ

SWING

ปุม SWING ใชสำหรับปรับทิศทางการกระจาย

ลมในแนวซาย-ขวา

ไฟแสดงการทำงานของคอมเพรสเซอร

(COMPRESSOR)

5.

ไฟจะแสดงผลเมื่อคอมเพรสเซอรทำงาน

D.

TEMP

กดปุม    และ    เพื่อปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ

ท่ีตองการของเคร่ืองปรับอากาศ สามารถต้ังคาได

ระหวาง 15˚C ถึง 30˚C เม่ือกดปุมต้ังคาอุณหภูมิ

ตัวแสดงอุณหภูมิจะกระพริบและแสดงคาอุณหภูมิ

ที่ตองการของเครื่องแทนที่อุณหภูมิหองที่แสดง

อยูกอนหนานี้ หลังจากทำการตั้งคาเสร็จสิ้นตัว

แสดงอุณหภูมิจะหยุดกระพริบและกลับเขาสูการ

แสดงผลคาอุณหภูมิหองตามปกติ

F.

ตัวแสดงเวลาตั้งทำงานอัตโนมัติ

(TIMER 7-segment)

6.

แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่อง ซึ่งตั้ง

เวลาเปด/ปดอัตโนมัติไว (ต้ังคาไดต้ังแต 1 ถึง 15

ชั่วโมง)

ตัวแสดงอุณหภูมิ

(TEMPERATURE 7-segment)

7.

โดยปกติจะแสดงอุณหภูมิหองขณะนั้น หรือติด

กระพริบแสดงอุณหภูมิที่ตองการเมื่อมีการตั้ง

อุณหภูมิ

ไฟแสดงการทำงานของพัดลม (FAN SPEED)4.

แสดงระดับความเร็วของพัดลมที่เลือกใช โดย

ความเร็วของพัดลมประกอบไปดวยระดับ ต่ำ

(LOW), กลาง (MEDIUM), สูง (HIGH) และ

ระบบอัตโนมัติ (AUTO)

1 2 3 4 56 7

A

B C ED F

AUTO HIGH MEDIUM LOW

HIGH

FAN SPEED

ROOM TEMP

ROOM TEMP
23 24 25 26 27

SET TEMP

MEDIUM

LOW
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Watchdog
ในระบบควบคุมเมื่อมีการทำงานผิดพลาดเนื่องจาก

ระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจเกิดจากแรงดันไฟฟาไมคง

ท่ี วงจร Watchdog จะส่ังใหคอมพิวเตอรเร่ิมทำงาน

ใหมทันที

ระบบหนวงเวลาปองกันคอมเพรสเซอร

Compressor Minimum on time

กรณีที่คอมเพรสเซอรหยุดทำงาน จะตองมีการหนวง

เวลากอนที่จะมีการทำงานอีกครั้งเปนเวลาทำงาน

อยางนอย 3 นาทีเสมอ และกรณีที่ตัดไฟที่จายให

ระบบแลวจายไฟเขาไปใหม จะตองมีการหนวงเวลา

การทำงานของคอมเพรสเซอรเปนเวลา 3-4 นาที

โดยจะเปนไปอยางสุม (Random)

เมื่อคอมเพรสเซอรเริ่มทำงาน จะตองทำงานอยาง

นอย 24 วินาที จึงจะสามารถหยุดทำงานได ไมวาจะ

เปลี่ยน MODE หรือกดปุม POWER เพื่อปดเครื่อง

ปรับอากาศ ถาคอมเพรสเซอรยังทำงานไมถึง 24 วินาที

ก็จะไมหยุดทำงาน
ระบบปองกันการเกิดน้ำแข็ง (FREEZE)
การทำงานของเครื่องปรับอากาศในระบบทำความ

เย็น (COOL) เมื่ออุณหภูมิที่คอยลเย็น (INDOOR

COIL) มีคาต่ำมากแสดงวาคอยลเย็นมีโอกาสเกิด

น้ำแข็งเกาะ ระบบปองกันการเกิดน้ำแข็งจะทำงาน

โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิคอยลนอยกวา 0°C

และคอมเพรสเซอรตองทำงานอยางตอเนื่องมาอยาง

นอย 10 นาที ในระหวางที่ระบบปองกันการเกิด

น้ำแข็งทำงาน คอมเพรสเซอรจะหยุดทำงานแลวสั่ง

ใหพัดลมทำงานที่ระดับความเร็วต่ำ (LOW) เพื่อทำ

การละลายน้ำแข็ง และตัวแสดงอุณหภูมิจะติด

กระพริบแสดง “   ” ระบบปองกันการเกิดน้ำแข็ง

จะหยุดทำงานและเขาสูสภาวะการทำงานปกติ เมื่อ

อุณหภูมิคอยลเย็นมากกวา 7°C หรือมีการปด/เปด

เครื่องใหม

ระบบเตือนความผิดปกติของเซนเซอร

(SENSOR)
เม่ือเกิดส่ิงผิดปกติท่ีเซนเซอรวัดอุณหภูมิหอง (ROOM

SENSOR) (ลัดวงจร, หลุด หรือขาด) ตัวแสดง

อุณหภูมิจะติดกระพริบแสดง “   ” เพื่อเตือนวามี

ส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน จากน้ันระบบควบคุมจะทำงานโดย

เปด/ปดคอมเพรสเซอรเปนจังหวะทุกๆ 5 นาที จน

กวาสิ่งผิดปกติจะถูกแกไข เครื่องจึงจะทำงานตาม

ปกติได และเม่ือเกิดส่ิงผิดปกติท่ีเซนเซอรวัดอุณหภูมิ

คอยลเย็น (INDOOR COIL SENSOR) ตัวแสดง

อุณหภูมิจะติดกระพริบแสดง “   ” จากนั้นระบบ

ควบคุมจะทำงานตอโดยไมสนใจอุณหภูมิคอยลเย็น

Memory
กรณีที่เกิดไฟดับ เมื่อไฟฟาทำงานตามปกติระบบจะ

ทำงานตามโปรแกรมท่ีต้ังไวตามเดิม (ยกเวน TIMER

ที่จะถูกยกเลิกไป) โดยคาจะถูกเก็บลงหนวยความจำ

หลังจากมีการเปล่ียนแปลงคาแลวอยางนอย 5 วินาที

ถามีการเปลี่ยนแปลงคายังไมถึง 5 วินาที แลวเกิด

ไฟดับ เมื่อระบบกลับมาทำงานก็จะทำงานตามคาใน

หนวยความจำกอนหนานี้

ระบบปรับทิศทางลมอัตโนมัติ
การปรับทิศทางลมใหเหมาะสมจะชวยใหหองมีการ

กระจายอุณหภูมิที่ทั่วถึง และเกิดความสบายขึ้น

บานเกล็ดในแนวนอนของชองกระจายลมปรับทิศทาง

ขึ้น-ลงไดดวยมือ สวนบานเกล็ดในแนวตั้งสามารถ

ใชระบบ SWING เพื่อปรับทิศทางอัตโนมัติในแนว

ซาย-ขวา

หลักการใชเครื่องปรับอากาศอยางปลอดภัย
ระวังอยาใหใครก็ตามโดยเฉพาะเด็กเล็ก แหยไม

หรือสิ่งของเขาไปในชองระบายลมออก

-

หยุดเดินเครื่องปรับอากาศเมื่อเกิดเหตุการณตอไปนี้

เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น ชุด display unit จะแสดงสัญลักษณที่ตัวเลขแสดงอุณหภูมิดังนี้

สายไฟฟาที่จายเขาเครื่องรอนเกินไป�

ฉนวนของสายไฟฟาถลอกหรือฉีกขาด�

ฟวสขาด เบรคเกอรตัดการทำงานบอยครั้ง หรือ

เครื่องทำงานผิดพลาด ไมตรงตามการสั่งงาน

�

อยาฉีดหรือราดน้ำใสเครื่องปรับอากาศในขณะ

ทำความสะอาด เพราะน้ำอาจจะเขาไปในเครื่อง

ปรับอากาศทำใหเกิดอันตรายได

-

อยาปรับทิศทางลมเย็นใหเปาถูกตัวคนโดยตรง-
อยาพนสีสเปรยหรือยาฆาแมลงใกลเครื่องปรับ

อากาศ เพราะอาจทำใหเกิดไฟลุกไหมได

-

อยาใชเสนลวดหรือลวดทองแดงมาตอเปนฟวส

เด็ดขาด

-

อยาทำการตรวจสอบหรือซอมเครื่องปรับอากาศ

ขณะที่เครื่องทำงานอยู ใหตัดแหลงจายไฟฟา

กอนทุกครั้ง

-

อยาใหมีของมีคมเขาใกลหรือกระแทกถูกสายไฟฟา

เพราะสายไฟฟาอาจถลอกกอใหเกิดไฟลุกไหมหรือ

ไฟฟาลัดวงจรได

-

เมื่อจะไมใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน ให

ตัดแหลงจายไฟฟาออก

    ถามีปญหาหรือคำถามเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหนายเครื่องปรับ

อากาศเทรนใกลบานคุณ หรือติดตอ

เทรน (ประเทศไทย)

-

(สัญลักษณแสดงสิ่งผิดปกติ) (คำอธิบาย)

(กลไกตัดการทำงานกรณีคอยลเกิดน้ำแข็ง)

(เซนเซอรควบคุมอุณหภูมิหองทำงานผิดปกติ)

(เซนเซอรปองกันคอยลเปนน้ำแข็งทำงานผิดปกติ)
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การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาทั่วไป
    ตัดแหลงจายไฟฟาทุกครั้ง กอนทำการตรวจสอบ

หรือซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

การทำความสะอาดตัวเครื่อง
1. ทานสามารถทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ไดบอยๆ โดยเช็ดดวยผาขนหนูนุมๆที่แหง

1. การถอดแผงกรองอากาศ
ถอดสกรูที่ยึดแผงลมกลับออก (รูปที่ 1)

3. อยาเช็ดดวยน้ำรอนท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา 40°C และ

อยาใชสารระเหย เชน น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร

เพื่อปองกันไมใหผิวดานนอกของเครื่องเสียหาย

4. อยาใชยาฆาแมลงชนิดฉีดพนกับเคร่ืองปรับอากาศ

5. อยาลางเครื่องปรับอากาศดวยน้ำก็อกฉีดโดยตรง

2. ถาสกปรกมาก ใหใชน้ำอุนหรือน้ำยาทำความ

สะอาดที่ไมมีฤทธิ์เปนกรดหรือดางลางแลวเช็ด

ดวยผาขนหนูนุมๆ

-

ถาใชน้ำอุนลางทำความสะอาด น้ำไมควรรอนเกิน

40°C เพราะแผงกรองอากาศอาจหดเสียรูปได

รูปที่ 1 รูปที่ 2

-

อยาใชวิธีลนไฟเพื่อใหแผงกรองอากาศแหง-

อยาตากแดดเปนเวลานานๆ-
ควรทำความสะอาดแผงกรองอากาศบอยครั้งขึ้น

ถาอากาศสกปรกมาก

-

2. การทำความสะอาดแผงกรองอากาศ
    ลางทำความสะอาดแผงกรองอากาศดวยน้ำ

สะอาดหรือเครื่องดูดฝุนไฟฟา

    ขอควรระวัง : เมื่อลางทำความสะอาดแผงกรอง

อากาศแลว ผึ่งใหแหงกอนสอดแผงกรองอากาศกลับ

เขาที่เดิม

คำเตือน

เปดใหพัดลมทำงานอยางเดียว เปนเวลานาน

ประมาณคร่ึงวัน เพ่ือทำใหภายในเคร่ืองแหงสนิท

-

หยุดการทำงานของเคร่ืองและตัดการจายกระแส

ไฟฟา โดยการปดเบรคเกอร

-

ทำความสะอาดแผงกรองอากาศ และใสกลับคืน

สูตำแหนงเดิม

-

นำผากลุมเครื่องคอนเดนซิ่ง-

ควรทำความสะอาดสวนประกอบภายในเครื่อง

คอนเดนซิ่งเปนระยะๆ

-

การบำรุงรักษา กอนจะหยุดใชเครื่องเปนเวลานาน

ดึงแผงลมกลับเขาหาตัวและดึงแผงกรองอากาศ

ขึ้น เพื่อถอดออกจากแผงลมกลับ (รูปที่ 2)

-

รูปการทำความสะอาดแผงกรองอากาศ

รูปการถอดแผงกรองอากาศ
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การแกปญหาเบื้องตน
    กอนติดตอแผนกบริการเมื่อเครื่องไมทำงานตาม

ปกติ ใหตรวจสอบตามขั้นตอนตอไปนี้

เครื่องปรับอากาศไมทำงาน
ตรวจดูวาสวิตช เปด-ปด อยูท่ีตำแหนงปดหรือไม

ถาใชใหปรับสวิตชไปที่ตำแหนงเปด

-

เครื่องปรับอากาศไมเย็น
ตรวจดูวาแผงกรองอากาศอุดตัดหรือไม ใหทำ

ความสะอาดแผงกรองอากาศ

-

ตรวจดูวาต้ังระดับอุณหภูมิสูงเกินไปหรือไม ถาใช

ใหลดระดับการต้ังอุณหภูมิลง

-

ตรวจดูวาเปดประตูหรือหนาตางไวหรือไม ถาเปด

อยูใหปดเพื่อความเย็นจะไดไมรั่วไหลออกไปนอก

หอง

-

ตรวจดูวามีแหลงจายความรอนในหอง เชน เตารีด

หรือไม ถามีมากเกินไปความสามารถทำความเย็น

จะต่ำลง

-

ตรวจดูวามีวัตถุหรือสิ่งของวางกีดขวางทางลม

ทางชองลมกลับหรือชองลมสงหรือไม ถาใชใหนำ

สิ่งของนั้นใหพนการกีดขวาง

-

ถามีคนมากเกินไปในหอง ประสิทธิภาพการทำ

ความเย็นจะลดนอยลง

-

ตรวจดูวาเลือกความเร็วพัดลมอยูที่ความเร็วต่ำ

เกินไปหรือไม ถาใชใหปรับความเร็วระดับกลาง

หรือสูง

-

ตรวจดูวาฟวสขาดหรือเบรคเกอรตัดวงจรหรือไม

ถาใชใหปรับสวิตชไปที่ตำแหนงปด หรือเปลี่ยน

ฟวสใหมแลวจึงเปดเบรคเกอร

-

ตรวจดูวากระแสไฟฟาขัดของหรือไม ถาใชใหรอ

กระทั่งไฟฟามาตามปกติ จากนั้นจึงเปดเครื่อง

ปรับอากาศใหมอีกครั้ง

-
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