


ก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศกรุณาอ่าน
และปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้

เครื่องปรับอากาศนี้ใช้
น้ำยาทำความเย็น R32

กรุณาเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้ในตำแหน่งที่สามารถค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการใช้งาน

คำเตือน :
อย่าใช้วิธีการที่เร่งกระบวนการละลายน้ำแข็งหรือการทำความสะอาดอื่น
นอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต
เครื่องปรับอากาศต้องติดตั้งไว้ในห้องโดยต้องไม่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า
( เช่น เตาแก๊ส,เครืื่องทำความร้อน)

ห้ามเจาะหรือทำให้เกิดประกายไฟ
โปรดทราบว่าสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศเป็นสารที่ไม่มีกลิ่น
เครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งไว้ในห้องที่มีพื้นที่อย่างน้อยขนาด 3 ตารางเมตร

หากสายไฟได้รับความเสียหายจะต้องถูกซ่อมแซมโดยผู้ผลิต หรือตัวแทน หรือช่าง
ผู้ชำนาญการเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

เครื่องปรับอากาศนี้สามารถใช้งานได้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่บกพร่อง
ทางด้านร่างกายหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ยกเว้นว่าพวกเขาได้รับการ
แนะนำและสอนการใช้งานเครื่องปรับอากาศเพื่อความปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเดินสายไฟต้องได้มาตรฐานและต้องมีการต่อสายดิน
การเชื่อมต่อสายไฟไม่ควรใช้สายขนาดน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ตรวจสอบจนมั่นใจว่าสายไฟและปลั๊กไม่ชำรุด ถ้าหากชำรุดให้เปลี่ยนใหม่โดยช่างไฟ

เสียบสายดินแยกต่างหากสำหรับการจ่ายไฟซึ่งทำให้ง่ายในการเข้าถึงหลังจากติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศจะต้องต่อสายดิน

ต้องติดตั้งเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

อย่าใช้สารทำความเย็นอื่นนอกจากน้ำยาทำความเย็น (R32) เท่านั้นเมื่อติดตั้ง
ย้าย หรือซ่อมแซม การใช้สารทำความเย็นอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความเสียหาย
ต่อระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ



มยีรตเดัจราก

ไขควงแบบแฉก
ยอ่ืลเ

ะาจเกอด,า้ฟฟไนา่วส
ประแจ ( ขนาด 17,19,26 mm. )

) .mm 62,91,71 ดานข ( ก์รอทจแะรป
อ่ทดัตงอ่ืรคเ

อ่ทกาป์รฟแงอ่ืรคเ

ดีม
์นลฟโินมเจกเ

ว่ัรส๊กแค็ชเงอ่ืรคเ
ดัวปทเ

นา่วส

ดนหำก่ีทอ่ืชยา้ปมาตงรตงอ้ตะจา้ฟฟไงัลำกตกเงัสรวคา้ฟฟไบบะรอ่ตรากำทะจ่ีทนอ่ก ดนหำก่ีทอ่ืชยา้ปมาตงรตงอ้ตะจา้ฟฟไงัลำกตกเงัสรวคา้ฟฟไบบะรอ่ตรากำทะจ่ีทนอ่ก

มสะามหเ่ีทา้ฟฟไงัลำกดานขบักง้ัตดิตรวค มสะามหเ่ีทา้ฟฟไงัลำกดานขบักง้ัตดิตรวค

ดัตรากยดโฟไยาสดึยรวค่มไ งึถวายฟไยาส่ีทง่นหแำต้วไก๊ัลปงาวรวค ดัตรากยดโฟไยาสดึยรวค่มไ งึถวายฟไยาส่ีทง่นหแำต้วไก๊ัลปงาวรวค

นใยาภงอ่ืรคเอ่ตนอืทเะสน่ัสรากดิกเ้หใอ่ก่มไะลแงรแง็ขแ่ีทง่นหแำต
ง้ัตดิตะจ่ีทณวเิรบ่ีทำ้นอไะลแนอ้รมาวคีม่มไ่ีทง่นหแำต

ีด้ดไศากาอยาบะรถรามาส่ีทง่นหแำต

นใยาภงอ่ืรคเ

อพงยีพเ่ีทศากาอยาบะรรากีม่ีทง่นหแำต

ดินชกุทา้ฟฟไ้ชใงอ่ืรคเกาจงา่ห่ีทง่นหแำต

ีด้ดไณาญญัสบัรถรามาสะลแ ม่ร่ีท้วไลรทโนอคทมโีรงาวรวค

ีด้ดไศากาอยาบะรถรามาส่ีทน้ืพน็ปเะลแงรตยดโนฝนดโ่มไง่นหแำต
ทรากงอขงยีสเดละลแงอ่ืรคเวัตงอขนอืทเะสน่ัสงรแบัรถรามาส่ีทง่นหแำต งอ่ืรคเงอขนางำ

น่ือ่ีทนาถสนวกบรงอ่ืรคเงอขงยีสเ้หใำท่มไ่ีทง่นหแำต

กอนยาภงอ่ืรคเ

ปไดัถา้นหนใ้วไุบะร่ีทมาต้ดไง้ัตดิตรามาส่ีทง่นหแำต

ศากาอบัรปงอ่ืรคเง้ัตดิตราก

ง้ัตดิตรากนใ้ชใ่ีทงอ่ืรคเ

นางงัลพง่ลหแ

ง้ัตดิตรากง่นหแำตกอืลเราก

1
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ราคาอกอนยาภะลแนใยาภศากาอบัรปงอ่ืรคเง้ัตดิตรากงัผนผแ

23R ายำ้นน็ยเมาวคำทราส้ชใ้ีนนุ่ร

.mc 02 า่วกกาม

.mc 02 า่วกกาม

บัพง้ิทำ้นอ่ท้หใ่มไงัวะรรวค

.mc 01 า่วกกาม
อ่ทอ่ตรากงาทวนแ

งัลหยา้ซนาด้
งัลหาวขนา้ด

าวขนา้ด
งา่ลนาด้

ยา้ซนา้ด

.mc 03 า่วกกาม .mc 03 า่วกกาม

.mc 06 า่วกกาม

.mc 06 า่วกกาม

G

F
A

C

D

E

ดุจกาจ A Gงึถ มาตอ่ืชีมะจ
ตาราง

นใยาภงอ่ืืรคเงอขงา่หะยะร
ปไยอ้น่มไงอ้ตงอ้หน้ืพะลแ

.m 2 า่วก

ามุจรรบ่ีท์ณรกปุอNo. จำนวน

1 ลรทโนอคทมโีร 1

2 2่ีรอตเตบแ

3 1
ง้ัตดิตน่ผแ

4 1ง้ิทำ้นอ่ท

5 5
สกรู

Ø4x25 กิตสาลพกุพ

6 1ง้ิทำ้นอ่ทมวสดาถ

7 1อ่ทมวสกอลป

8 4งอ่ืรคเงอรงายน่ผแ

9 1อ่ทงอรน่ผแ

10 1อ่ตมอ่ืชเยาส

Note :
ำท่ีทบบะรน็ปเ่ีทนุ่ระาพฉเีมะจง้ิทำ้นอ่ทมวสดาถ .1

น้ันา่ทเนอ้รมาวค    
นุ่ระล่ตแงอขปไกอองา่ตกตแะจมิรสเ์ณรกปุอนว่สน้ิช .2

 งิรจนางนว่สน้ิชกาจงิองา้อยดโ   

)งอเาหดัจงอ้ต( อ่ทบัรหำสมิรสเ์ณรกปุอนว่สน้ิช
A น็ยเมาวคำทายำ้นอ่ทนัพปทเ
C อ่ทดึยดัรอ้ข
D อ่ตมอ่ืชเฟไยาส
E ง้ิทำ้นอ่ท
F นอ้รมาวคนักนวนฉ
G อ่ทมวสกอลป

ภติลผงิองา้อรากงยีพเน็ปเนบนา้ดพาภ งิรจ์ฑณัภติลผมาตงิองา้อาณุรก ์ฑณั

ปงอ่ืรคเง้ัตดิตะจ่ีทนอ่ก ง้ััตดิตรากอืมู่คดยีอเะลยารนา่อาณุรก ศากาอบัร
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).mm : tinU ( กอนยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตรากะยะร

HSU-10VFA03T
HSU-13VFA03T

130 510 160

313

130 628 130

355.5

).mm : tinU ( กอนยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตรากะยะร

HSU-18VFA03T

(Ø )

HSU-10VFA03T
HSU-18VFA03THSU-13VFA03T

6.35mm(1/4") 6.35mm(1/4")

9.52mm(3/8") 12.7mm(1/2")

 ( อ่ทดานข Ø ) อ่ทานหมาวค
0.70mm.
0.70mm.
0.80mm.

(Ø )

อ่ทดัตา้นหดานข

• วลหเงอขอ่ทะลแส๊กแอ่ทง้ัตดิตรากนใ
ำ่ตอ่ทงอขิมูภหณุอ่ีทะณขง้ัตดิตรวค

• ้ลกใ้หใอ่ทอืรห์ณรกปุอนย่ีลปเรวค
มิดเู่ยอง้ัตดิต่ีทอ่ทอืรห์ณรกปุอบักงยีคเ วลหเงอขอ่ท

ส๊กแอ่ท

งา่ลนา้ดงาราตมาตงรตงอ้ตะจอ่ทงอขานหมาวค : ETON

4/1 ( .mm 53.6 วลหเงอขอ่ท ")
8/3 ( .mm 25.9 ส๊กแอ่ท/วลหเงอขอ่ท ")

2/1 ( .mm 7.21 ส๊กแอ่ท ")

นใยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตราก

งอ้หงันผ่ีทูระาจเะลแง้ัตดิตน่ผแง้ัตดิตราก .1

ง้ัตดิตน่ผแง้ัตดิตรากกาจม่ิรเ

ลแงันผง้ัตดิตะจ่ีทบัดะรดัว งรแง็ขแ้หใง้ัตดิตน่ผแง้ัตดิตะจ่ีทง่นหแำตาห .1 ูรกสดึยะ
น่นแ้หใวัตกุทูรกสนัขว้ลแ บัดะร้ดไ้หใง้ัตดิตน่ผแดัว .2

งา่ลงา้ขปูรกาจะยะรงิองา้อยดโงันผา้ขเูระาจเรากง่นหแำตาหะลแดัว .3

B=Ø60mm.

A=Ø80mm.

30
m

m
.

500 mm.

25
1m

m
.

HSU-10VFA03T HSU-13VFA03T

500 mm.
250 mm.

Ø70mm.

140mm.

35
m

m
. 26

0m
m

.

Ø70mm.
77mm.

35
m

m
.
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HSU-18VFA03T

548 mm.

Ø60mm.

38
m

m
.

212mm.

28
3 

m
m

.

Ø60mm.

38
m

m
.

126mm.

ปไา้ขเอ่ทมุ้หดอลป่สใะลแงันผ่ีทา้ขเูระาจเ .2
ตกอนนา้ดะาจเ้หใยดโ .mc 06 งาลก์ยนูศา่ผน้สเีม้หใงันผา้ขเูระาจเ นา้ดา่วกำ่

ยอ้นก็ลเงอ้หนใ
ยอ้รบยีรเ้หใดึยะลแอ่ทมวสกอลป่สใ

นในาด้

Ø60 cm.

งันผา้ขเูร

T

) งันผา้ขเูระาจเรากดัตา้นหงดสแ ( G

งันผงอขานหมาวค

อ่ทมวสกอลป

กอนนา้ด

นใยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตราก .3
อ่ทงาวราก

อ่ทนัพปทเยว้ดนัพว้ลแนักู่ค้หใยาบะรอ่ทะลแ์รอแอ่ทงาว
] งัลหนา้ดอ่ท [

] ยา้ซนาด้อ่ท : ยา้ซ [
ยา้ซนา้ดอ่ท่ีทดิปาฝ้ชใงอ้ตะจ ยา้ซนา้ดอ่ท้ชใ้ดไ่มไ่ีทีณรกนใ

หใ อ่ทงอขกอองาทศิทมาตปไอ่ทง้คโงอ้ตะจ ยา้ซนา้ดอ่ท้ชใะจ่ีทีณรกนใ   บอรกีอนัพปทเ้ชใะจ่ีทอ่ทงอขนวนฉมาตงาทศิทยามหงอ่ืรคเตกเงัส้

ราคาองอขนวนฉมุ้ห่ีทอ่ทนใปไา้ขเำ้นยาบะรอ่ท่สใ .1
ดกออฟไยาส้หใยดโนใยาภงอ่ืรคเะลแกอนยาภงอ่ืรคเงา่วหะรฟไยาสอ่ต .2 งอ่ืืรคเวัตงอขงา้ขนา้

ทนว่สดิป น็ยเมาวคำทายำ้นบักอ่ทอ่ตรากีมอ่ืมเง้ัรคกีอนวหแ่สใ .3 น่นแ้หใอ่ืพเบอรกีอวากปทเยว้ดนัพะลแน่นแ้หในวนฉยว้ดมอ่ืชเ่ี

าวขนาด้ดิปาฝ

งา่ลนาด้ดิปาฝ

ปทเยวด้นัพ

ยา้ซนา้ดดิปาฝ

นอ้รมาวคนักนวนฉ

ง้ิทำ้นอ่ท

กอนยาภงอ่ืรคเ/นใยาภงอ่ืรคเ ฟไยาส

อ่ทงอรน่ผแ

อ่ท

นอ่ทะลแง้ิทำ้นอ่ทบักนักมวรดัมงอ้ตะจราคาอกอนยาภะลแนใยาภฟไยาส ปทเยว้ดายำ้

] น่ืองาทศิทง้ัตดิตรากนใอ่ท [
ะรงอ้ตะจดัตรากนใ ะาจเ่ีทูรมาตปไองง้คโ้หใอ่ทดัตงอ่ืรคเยว้ดอ่ทดัต กัหอืรหกตแอ่ท้หใา่ยองัวะรดัม
งึดน้ันกาจ นอ่กราคาอกอนยาภงอ่ืรคเ/นใยาภงอ่ืรคเ ฟไยาสอ่ตมอ่ืชเ ษศเิพีณรกนใมอ่ืชเรากกาจดิกเ่ีทนอ้รมาวคนักงอ้ปอ่ืพเ กออมอ่ืชเ่ีทฟไยาส



5

นใยาภงอ่ืรคเดุชง้ัตดิตราก

วบอสจวรตอ่ืพเนอ่ืลคเงอล ง้ัตดิตน่ผแนบงอ่ร่ีท้วไนใยาภงอ่ืรคเงาว ่ีทนอ่ืลคเม่ไะจนใยาภงอ่ืรคเา่

ง้ัตดิตน่ผแ

ปูรงัด ง่ิดวนแนใปไงลงอ่ืรคเวัต่สใ้หใ น่นแงันผดึยน่ผแบักดิตดึยงอ่ืรคเ้หใอ่พืเ

ราคาอนใยาภงอ่ืรคเดอถราก

นก็ลเกอองอ่ืรคเงอขงา่ลนา้ดกย้หใ กออนใยาภงอ่ืรคเดอถรากงอ้ตอ่ืมเ ปูรงัด ง้ัตดิตน่ผแน้พ้หในบงา้ขน้ึขกยว้ลแยอ้

ง้ัตดิตน่ผแ
ง้ัตดิตน่ผแคอ็ลวย้ีขเ

กอนยาภงอ่ืรคเะลแนใยาภงอ่ืรคเา้ขเฟไยาสอ่ตราก .4
กออูรกสนัขงวคขไ้ชใยดโ งอ่ืรคเกาจกออฟไยาสบอรคาฝดอถ

งอ้หนใยาภามา้ขเงันผูรนา่ผอ่ทา้ขเงอ้หกอนยาภงอ่ืรคเกาจฟไยาสอ่ต
้วไง้ัต่ีทดุจมาตนใยาภงอ่ืรคเบักอ่ตามา้ขเฟไยาสงึด

า้นหนา้ดงาทกออฟไยาสงึดะลแงัลหนาด้งาทา้ขเฟไยาสดอส
น่นแ้หใูรกสนัขยดโา้ขเฟไยาสดึยว้ลแ lanimreT ่ีทูรกสนัข

ฟไยาสอ่ตรากนใมวลหรากบอสจวรตอ่ืพเ ยอ้นก็ลเฟไยาสงึด
ฟไยาสบอรคาฝบักมอ่ืชเ่ีทบยีสเา่ยอว้ลแฟไยาสอ่ตกาจงัลห

นักงรตงอ้ตกอนยาภงอ่ืรคเะลแนใยาภงอ่ืรคเงอขฟไนาพะสนบขลเวัตา่วจใ่นแงอ้ตฟไยาสอ่ตอ่ืมเ
้ดไงอ่ืรคเบักยาหยีสเมาวคดิกเจาอะลแ ้ดไนางำทถรามาส่มไะจงอ่ืรคเน้ันน่ชเ่มไ

มาวคีม่ีทงา่ชอืรหรากิรบ์ยนูศ่ีทนย่ีลปเงอ้ต ยาหยีสเมาวคบัร้ดไฟไยาสกาห .1 อืรห F-NR50H อืค้ชใ่ีทฟไยาสงอขดินชยดโน้ันา่ทเถรามาสมาวคู้ร
 mm 5.1 า่วกำ่ต่มไดานข F-NR70H   

Note

2

V052/A51.3 T ดานข์สวิฟ ้ชใยดโนย่ีลปเ้หใ ดาขรจงวงผแ่ีท์สวิฟา้ถ .2

นาฐรตาม้ดไ่ีทฟไยาส้ชใกอืลเรวค .3
นาง้ชใรากอ่ตยา่ง้หใก๊ัลปดิตง่นหแำตกอืลเรวคง้ัตดิตรากกาจงัลห .4

ไยาสงอขดานขะลแ ้หใ่ีทฟไงัลำกบักมสะามหเ้หใฟไดัตนาพะส้ชใกอืลเรวค .5 .mm 3 า่วกยอ้น่มไฟ
า้ฟฟไรากงอขฟไนิดเรากฏกมาต้ชใงอ่ืรคเง้ัตดิตงอ้ต .6

์รอกเกรบเบักา้ขเฟไยาสอ่ตรวค .7
.m 5.2 งูส นใยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตรวค .8
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นใยาภงอ่ืรคเ

HSU-13VFA03T
HSU-10VFA03T

HSU-18VFA03T
1(N)

2(L)
3( C)

1(
N)

2(
L)

3(
C)

สายไฟ
-mod 09-12: ≥ 4G1.0 mm2

กอนยาภงอ่ืรคเ

-mod 18     : ≥ 4G1.5 mm2

-mod 09-12: ≥ 4G1.0 mm2

-mod 18     : ≥ 4G1.5 mm2

กอนยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตราก

กอนยาภงอ่ืรคเง้ัตดิตรากีธิว .1
นใยาภะลแกอนยาภงอ่ืืรคเงอขพาภปูรมาตง้ัตดิตงอ้ตะจ

อ่ทอ่ตราก .2

• ดรากนใีมศัระลแกัหอ่ท้หใำท่มไยดโดุส่ีท่ญหใีมศัรีม้หใอ่ทดัดรากนใ น้ันา่วกกามอืรห .mm 04 - 03 ณามะรปดั

• นอ่กส๊กแอ่ทนา้ดงาทอท่อ่ตงอ้ตะจว็รเดวรมาวคอ่ืพเอท่อ่ตราก 

• 23R น็ยเมาวคำทายำ้นบัรหำสะามหเมอ่ืชเอ่ท 

ว่ัรน็ยเมาวคำทายำ้น้หใำทะลแงา่ดยอรดิกเ้หใำทจาอ น่นแ่มไอ่ทดึยราก

( อ่ทดานข Ø ) อ่ทนัขรากนใ้ชใ่ีทดิบงรแ
)"4/1(.mm 53.6 วลหเงอขอ่ท 18 N.m

)"8/3(.mm 25.9 วลหเงอขอ่ท/ส๊กแอ่ท 42 N.m

)"2/1(.mm7.21 ส๊กแอ่ท  55 N.m

)"8/5(.mm88.51 ส๊กแอ่ท  60 N.m

นยีนเูย ตอ็น์รลฟแ

ประแจ ประแจปากตาย

ใงอ้ตอ่ทอ่ตรากนใ น้ตน็ปเ ยาหยีสเมาวคีมอ่ทน่ชเ  ญัคำส่ีทงอ่ืรเงัวะร รตมเ 7 า่วกกามวายอ่ท้ชใงอ้ตา้ถ รตมเ 5 นาฐรตามวายมาวคีม่ีทอ่ท้ช
มาตน็ยเมาวคำทายำ้นมิตเงอ้ตะจะลแงอ่ืรคเงอขนางำทรากอ่ตบทะรกลผีมะจ รากนใ รตมเ/มัรก 02 นาฐตรามาต น้ึขม่ิพเ่ีทอ่ทงอขวายมาวค

ศากาญญุสำทรากยว้ดกอนยาภงอ่ืรคเกาจศากาอยาบะรรากนินเำด รากญานำชงา่ชอืรหรกวศิวาษกึรปงอ้ตะจายำ้นมิตเ
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นใยาภงอ่ืรคเ
A

งัวะรรวคอ้ข

B

กอนยาภงอ่ืรคเ

A

B

นใยาภงอ่ืรคเ

กอนยาภงอ่ืรคเ

นใยาภงอ่ืรคเ

กอนยาภงอ่ืรคเ

นัมำ้นกัดงอรก

A

B

● A ดุสนบดิตะยะร 
10 -13K : Amax = 10 เมตร
18 - 24K: Amax = 15 เมตร

●  ๆกุทกัดนัมำ้นงอรกง้ัตดิตรวค รตมเ 5 า่วกงูสดิต A ะยะร่ีทีณรกนใ 5 - 7 เมตร

● B ดุสนบดิตะยะร 
10 -13K : Amax = 15 เมตร
18 - 24K: Amax = 25 เมตร

● นมิตเรากีมงอ้ตะจ รตมเ 7 า่วกวมากายมาวค้ชใงอ้ต B ะยะร่ีทีณรกนใ วายมาวคมาตม่ิพเายำ้
K42 - 81 ะลแ รตมเ/มัรก 02 มิตเ K31 - 01 บัรหำส น้ึขม่ิพเ่ีท    รตมเ/มัรก 05 มิตเ 

อ่ตรากีธิว.3

● ขงผแกาจกออูรกสนัขยดโ นใยาภงอ่ืรคเฟไยาสอ่ตรากบักนักวยดีเีธิว้ชใ น่นแ้หใูรกสดึยนัขว้ลแ อ่ตว้ัข่ีทฟไยาสบยีสเว้ลแ ฟไยาสอ่ตว้ั

● นใยาภงอ่ืรคเบักนักงรตอ่ต้หใยดโ อ่ตอ้ขงรต้หใฟไยาสบยีสเ 

● งอ่ืรคเบักยาหยีสเมาวคดิกเ้หใำทะจ งอ้ตกูถ่มไฟไยาสอ่ตกาห 

● น่นแมาวคอ่พืเง้ัรคกีอบีนหบิลคยว้ดลิบเคเยาสดึย 

ง้ิทำ้นอ่ทมวสดาถ่สใราก .4

● ทนุ่รบัก้ชใ ( นุ่รงาบะาพฉเ่สใ ง้ิทำ้นอ่ทมวสดาถ่สใรากงอ้ตา้ถ ) น้ันา่ทเนอ้รมาวคำทบบะรีม่ี

ศากาญญุสำทราก .5

ตนัดงรแยาสอ่ตมอ่ืชเน้ันกาจงัลห งาท 3 ะลแงาท 2 ว์ลาวบอรคาฝดอถ .1 ลกยาสบักอ่ตมอ่ืชเะลแว์ลาวดิปเ งาท 3 ว์ลาวา้ขเ์ดลฟโินมแจกเงอขำ่ าง
ศากาญญุสำทงอ่ืรคเบักด์ลฟโินมแจกเงอข    

ศากาญญุสำทงอ่ืรคเดิปเะลแ์ดลฟโินมแจกเ่ีทำ่ตนัดมาวคว์ลาวดิปเ .2
    

 ณามะรป่ีทู่ยอนัดมาวค้หใจกเนา่อว้ลแ ีทาน 51 ณามะรปศากาญญุสำท .3 ห ง้ัรคกีอา่คค็ชเะลแ ีทาน 2 - 1 ้วไง้ิท ) gH mC 67- ( apM 1.0- า่คกา
ง้ัรคกีอ 3 ่ีทนอตน้ัขมาตำทะลแกออศากาอ่ลไ้หในย่ลีปเ

    
ว์ลาวดิปว้ลแ ีทานิว 6 นาน าศงอ 09 กออนุมหยดโ งาท 2 ว์ลาวดิปเ .4  2 ทาง    

่มไอืรหว่ัรยอรีม ว่ัรยอรบอสจวรต .5

าหว่ัรยอรกาห น่นแ้หในัขว้ลแๆงา่ตอ่ตอ้ขบอสจวรต้หใว่ัรส๊กแีม่ีทีณรกนใ ปไอ่ต 6 ่ีทนอต้หใำท้หใย

ง้ัรคกีอมิดเนอตน้ัขมาตำทว้ลแ ศากาญญุสำทะลแอ่ตอ้ขบอสจวรตะลแบัลกน็ยเมาวคำทราสดูด้หใ ้ดไว่ัรยอรขไ้กแถรามาส่มไา้ถ

จ งาท 3 ะลแงาท 2 ว์ลาวดิปเว้ลแ งอ่ืรคเกาจกออายำ้นจ์ราชยาสดอถ .6 ดุสน

ใว์ลาวบอรคาฝดิปรวคงอ่ืรคเกาจกออว่ัรน็ยเมาวคำทราสนักงอ้ปอ่ืพเ .7 ง้ัรคกีอก์รอทจแะรปยว้ดนัขะลแทินส้ห

รคกีอน็ยเมาวคำทราสงอขว่ัรรากบอสจวรตรวคว้ลแง้ัตดิตรากกาจงัลห .8 ง้ั
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ดิปเ

วลหเงอขอ่ท งาท 2 ว์ลาว
Step 1

ส๊กแอ่ท งาท 3 ว์ลาว

ลอคิตฟออบบแอ่ตอ้ข

) 23R บัรหำส ( ์ดลฟโินมแจกเ

) 23R บัรหำส( ศากาญญุสำทงอ่ืรคเ

) 23R บัรหำส( ์ดลฟโินมแจกเบัรหำสอ่ท

Step 2

ดิป

Step 3

Step 4
 งาท 2 ว์ลาว

งาท 3 ว์ลาว
09 ดิปเ ๐

งาท 3 ว์ลาว      งาท 2 ว์ลาว

Step 6
 งาท 2 ว์ลาว

งาท 3 ว์ลาว

Step 7  งาท 2 ว์ลาว
งาท 3 ว์ลาว 

ฝาครอบวาล์ว

ฝาครอบวาล์ว
ฝาปิดวาล์วบริการ

ข้อควรระวัง
ถ้าสารทำความเย็นรั่วจะต้องดูดสารทำความเย็นออกให้หมดแล้วทำสุญญากาศอีกครั้งจากนั้นให้เติมสารทำความเย็นตามปริมาณที่ระบุไว้ที่
เครื่องปรับอากาศ
โปรดใช้เครื่องมือสำหรับสารทำความเย็น R32 เพราะความดันของสารทำความเย็นจะสูงกว่าทั่วไป อาจทำให้เกิดอันตรายได้

1.การติดตั้งแหล่งจ่ายไฟ 
แหล่งจ่ายไฟจะต้องใช้เฉพาะกับเครื่องปรับอากาศเท่านั้น ( มากกว่า 10A )
ในกรณีที่ติดตั้งบริเวณที่มีความชื้นจะต้องต่อสายดินที่สะพานไฟด้วย
ในการติดตั้ง ควรติดตั้งสะพานไฟทุกครั้ง

2. การติดตั้งและแต่งปลายท่อ
ในการตัดท่อจะต้องใช้เครื่องมือสำหรับตัดปลายท่อเท่านั้น
หลังจากตัดแล้วให้ตบแต่งปลายท่อที่ตัดและบานปลายท่อตามขนาดหน้าตัดท่อ

เครื่องมือบานท่อ R32 เครื่องมือบานท่อทั่วไป

แบบก้ามปู แบบก้ามปู แบบน็อตหางปลา

A 0 ~ 0.5 mm. 1.0 ~ 1.5 mm. 1.5 ~ 2.0 mm.
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อ่ทยาลปนาบะยะร

งอ้ตกูถ

อ่ทดัต .1 ดัตอ่ทยาลปง่ตแ .2

นัขบัรหำสทัน่สใ .3 อ่ทยาลปนาบ .4

งอ้ตกูถ่มไ

งยีอเ ยาหยีสเบอข ยอรน็ปเบอข ม็ตเ่มไบอข ามนิกเบอข

ง้ิทำ้นอ่ทอ่ตราก .3

งูสกยอ่ท

งันผบักดิตะลแงลงยีอเดาล้หใง้ิทำ้นอ่ทง้ัตดิต

งา่ลนา้ดปูรมาตง้ิทำ้นอ่ทง้ัตดิตรวค่มไ

ดิปกูถอ่ทยาลป น่ืลคน็ปเอ่ท อ่ทยาลปงา่หะยะร
ปไยอ้นน้ืพบัก

.mc 5 า่วกยอ้น
5 cm.

งารงลอ่ทอ่ต
ง้ิทำ้นยาบะร

นยาบะรถรามาสา่วนัยนืยอ่ืพเ นใยาภงอ่ืรคเง้ิทำ้นดาถงลำ้นทเงอลดท ีด้ดไง้ิทำ้

รมาวคนักุดสัวอ่ทมุ้หงอ้ตะจ งอ้หนใยาภง้ิทำ้นอ่ทง้ัตดิต่ีทีณรกนใ นอ้

1
1+2= kg

R32
2 kg2=

1=
B

C

D

F E

kg

A

ลคบอรคนีรออูลฟีม่ีทกจะรกนอืรเซา๊กยว้ดบอกะรปราส้ชใ้ีนงอ่ืรคเ์รอแ ตโวยีกเราสีธิพ ยดโมุ
มดดูสมา้ห

23R น็ยเมาวคำทายำ้น
GWP* value : 675

 นอ้รกลโะวาภดิกเ้หใอ่กจาอ = PWG

Contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol

้ชใ่ีทน็ยเมาวคำทราสบักวย่ีกเญัคำส่ีทลูมอ้ข
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  งอ่ชนใ / ค็ชเ

นางงอลดทะลแง้ัตดิตรากบอสจวรต

กออ่มไบล่ีทกึมหยว้ดลูมอ้ขกอรกาณุรก
นางงรโกาจา้คนิสนใุจรรบน็ยเมาวคำทายำ้น 1
คาภิมูภมาตมิตเม่ิพเุจรรบ่ีทน็ยเมาวคำทายำ้น 2

ดมหง้ัทุจรรบ่ีทน็ยเมาวคำทายำ้น 2 + 1

์ฑณัภติลผงอข ายำ้นจ์ราชรากต์รอพบักดิตดึยงอ้ตะจกอรก่ีทบักำกยา้ป์ฑณัภติลผบักมอ้รพาม้หใ่ีทน็ยเมาวคำทราสงอขกาลฉนบ
) ดิปาฝงอขนในาด้งัยปไ น่ชเ ( 

วยีกเตโราสีธิพยดโมุลคบอรคนีรออูลฟ่ีทกจะรกนอืรเซา็กีม A
์ฑณัภติลผุบะรยา้ปน่ผแูด : นางงรโกาจุจรรบ่ีทน็ยเมาวคำทราส B

คาภิมูภตขเมาตมิตเม่ิพเน็ยเมาวคำทราสณามิรป C
ดมหง้ัท้ชใ่ีทน็ยเมาวคำทราสณามิรป D

ราคาอกอนยาภงอ่ืรคเ E
ายำ้นจ์ราชบัรหำสมว่รอ่ทะลแน็ยเมาวคำทงัถ F

นาง้ชใู้ผ่กแงอ้ตกูถ่ีทนางำทรากยาบธิอดรปโ

การตรวจสอบการทำงาน

 ้ีนปไอ่ต

่มไอืรหอ่ตอ้ขกาจส๊กแงอขว่ัรรากีม
อ่ทงอขนอ้รมาวคนักนวนฉ

หกอนยาภงอ่ืรคเะลแนใยาภงอ่ืรคเ่ีทงอ่ืรคเ่ีทฟไนาพะสา้ขเฟไยาสอ่ต ่มไอืร

น่นแงอ้ตะจกอนยาภงอ่ืรคเะลแนใยาภงอ่ืรคเมอ่ืชเ่ีทยาส

่มไอืรหีดำ้นยาบะรง้ิทำ้นอ่ท

่มไอืรหนิดยาสอ่ตมอ่ืชเรากีม

่มไอืรหน่นแง้ัตดิตนใยาภงอ่ืรคเ
่มไอืรหงอ้ตกูถงอ่ืรคเบัก้หใยา่จ่ีทา้ฟฟไนัดงรแ

เสียงดังหรือไม่ีมนางำทงอ่ืรคเอ่ืมเ

่มไอืรหิตกปงา่วสฟไดอลหนางำทงอ่ืรคเอ่ืมเ

่มไอืรห้ดไนอ้รมาวคอืรหน็ยเมาวคำทงอ่ืรคเ
่มไอืรห้วไง้ัต่ีทา่คมาตปไน็ปเงอ้หงอขิมูภหณุอำทงอ่ืรคเอ่ืมเ

นาง้ชใราก่ีทา้นหะลแนว่สน้ิช

นใยาภงอ่ืรคเ

นในา้ดศากาองอรกน่ผแ
ดิปาฝ

า้ขเมลงาท

นอนวนแงิวสนาบ
บัรปลรทโนอคทมโีร้ชใ(

)งลน้ึขมลงาทศิท

ลผงดสแอจา้นห
นิฉเกุฉ์ซติวส

ง้ัตวนแงิวสนาบ
 กออมลงาทบัรหำส(

)าวข ยา้ซงาทปไมลงาทศิท
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ลผงดสแอจา้นห

 2
3

 งอนสบอตบัรณาญญัส1

ิมูภหณุองดสแอจา้นห

2

3

ไฟแสดงโหมดการทำงาน

1

)นางำท์รอซเสรพเมอืม่อคเงา่วสฟไ (

อืมู่คกาจงา่ตงา่รปูรีมจาองิรจศากาอบัรปงอ่ืรคเ

กอนยาภงอ่ืรคเ

ทางอากาศออก

า้ขเศากาองาท

ฟไยาสะลแอ่ท

ง้ิทำ้นยาบะรอ่ท

1

2

1

2

2

3

4

3

4

ลรทโนอคทมโีร
มุคบวควัตงอขกอนนา้ด

COOL

QUIET

FAN

DRY

TURBO

SELF
CLEAN

8

SENSOR

7

6

5

4

3

2

1

9

10
11

12

13

14

15

16

17

1. SENSOR
น้ืชมาวค่ลไดมหโ .2
น็ยเมาวคำทดมหโ .3

ิมูภหณุอบัรปมุ่ป .4
ดิป ดิปเมุ่ป .5

นางำทรากน่ัช์กงัฟงดสแ .6
7. แสดงโหมดการทำงาน

อจา้นหคอ็ละลแ IFIW ์ณษกัลญํส .8
ิมูภหณุองดสแ .9
น้ืชมาวคงดสแ .01

11. แสดงความแรงลม
มลงาทศิทงดสแ .21

ดิปเ าลวเงดสแ .31
ดิป าลวเงดสแ      

ากิฬานงดสแ      
ว็รเน็ยเมุ่ป .41

บยีงเงยีสเมุ่ป .51
มลว็รเมาวคบัรปมุ่ป .61
NAELC FLES มุ่ป .71

  

NOTE
นุ่รงาบ้ดไนาง้ชใะจน้ืชมาวคลผงดสแะจอจ : A

ว 5 ดิป - ดิปเ มุ่ปดก้หใ IFIW ีม่ีทศากาอบัรปงอ่ืรคเนุ่รา้ถ : B รากนใบัรหำสีทานิ
อืมู่คนใ์วชโ่ีท PPA บักู่คบัจ้หใอ่ืพเณาญญัสยอ่ลป
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การทำงาน

18

HEALTH

FAN MODE SLEEP

LIGHT

HEALTH
AIRFLOW

CLOCK

TIMER

CODE

APPLY

SWINGSWING

19

20
21

22 23

24

25

26

27
28

ดิป ดิปเ าลวเมุ่ป .81

ากิฬานมุ่ป .91

พาภขุสดมหโมุป .02
มลว็รเมาวคบัรปมุ่ป .12

งล - น้ึขมลงาทศิทบัรปมุ่ป .22

าวข - ยา้ซ มลงาทศิทบัรปมุ่ป .32

บัลหนอนดมหโมุ่ป .42
มลงาทศิทบัรป พาภขุสดมหโมุ่ป .52
ลผงดสแอจา้นหงา่วสงสแบัรปมุ่ป .62

นัยนืยมุ่ป .82

ากิฬานง้ัตราก

HEALTH

SLEEP

LIGHT

HEALTH
AIRFLOW

CLOCK

TIMER

CODE

APPLY

SWING

FAN MODE

SWING

 KCOLC มุ่ปดก 1

าลวเงอขงลดลอืรหน้ึขม่ิพเอ่ืพเ ”-“ อืรห ”+“ มุ่ปดก 2

มุ่ปมาตงลดละลแ้ึขนม่ิพเ้หใำทะจง้ัรค 1 มุ่ปดก
ว็รเดวรงา่ยอน้ึขม่ิพเขลเวัต้หใำทะจ้วไ่ชแมุ่ปดก

นัยนืยมุ่ปดก 3

 มุ่ปดก,ว้ลแาลวเง้ัตรากนัยนืยอ่ืมเ MP/MA กอืลเ



Note:

.

13

ม่มไยดโรตมเ 7 นิกเ่มไนักงา่หรวคณาญญัสบัรงอ่ชะลแทมโีรงอขงา่หะยะร ยาส้รไ์ทพัศรทโอืรห ์ตนซเสรเออูลฟฟไดอลหง้ัตดิตกาห งาวขดีกง่ิสี

คเบักทมโีรงา่วหะรงา่หะยะรดลงอ้ตงึจณาญญัสง่ส - บัรรากอ่ตลผีมจาอ นอ่อ่ีรอตเตบแา่วงดสแนจเดัช่มไลผงดสแอจา้นหอ่ืมเ ศากาอบัรปงอ่ืร

วไง้ิทกออ่ีรอตเตบแดอถ้หในางำท่มไทมโีรา้ถ ่ีรอตเตบแนย่ีลปเรวค ง้ัรคกีอ่มหใ่สใว้ลแู่รคกัส้

TEIUQ/OBRUT น่ัช์กงัฟ

OBRUT/TEIUQ น่ัช์กงัฟ

QUIETQUIET

TURBO

SENSOR

SELF
CLEAN

นน่ัช์กงัฟ้ชใรถามาสณุคบยีงเมาวครากงอ้ตณุคอ่ืมเ TEIUQ น่ัช์กงัฟ  ดมหโนใ้ี

UQ อืรห OBRUT มุ่ปดก ดุสำ่ตลมว็รเมาวคบัรปะจศากาอบัรปงอ่ืรคเ LOOC IET

กิลเกยอ่ืพเง้ัรคกีอ

QUIETTURBO

น่ัช์กงัฟ้ชใถรามาสณุคว็รเดวรงา่ยอน็ยเมาวครากงอ้ตณุคอ่ืมเ OBRUT น่ัช์กงัฟ
ิตัมนโตัอดุสงูสมลงาทศทิบัรปะจงอ่ืรคเ LOOC ดมหโนใอยู่ณุคอ่ืมเ้ีน

YRD ะลแ LOOC น่ัช์กงัฟ

นางำทม่ิรเงอ่ืรคเ

นางำทรากดมหโกอืลเ

ลรทโนอคทมโีรนบ LOOC มุ่ปดก

1

2

TURBO

SELF
CLEAN

SENSOR

้ีนงัดงลปแนย่ีลปเะจง้ัรคะล่ตแดก มลงรแมาวคดนหำกอ่ืพเ NAF มุ่ปดก

ลรทโนอคทมโีรนบ YRD มุ่ปดก

งอ 2 ้วไง้ัต่ีทิมูภหณุอา่วกำ่ตงอ้หิมูภหณุออ่ืมเ YRD ดมหโนใ .1 ะยะรน็ปเนางำทะจงอ่ืรคเ าศ
NAF ดมหโบักงอ้ขวย่ีกเ่มไยดโ

นางำทะจงอ่ืรคเ FFO/NO มุ่ปดกอ่ืมเ ้ดไนางำทรากะนาถสำจดจะจถรามาสลรทโนอคทมโีร .2
้ีนา้นหนอ่กะนาถสนใ
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 มุ่ป 2 SELF CLEAN

TURBO

 

SELF
CLEAN

SENSOR
SELF

CLEAN

 มุ่ปดก 1 TEMP
 น้ึขดก  าศงอ 1 ะลง้ัรคน้ึขม่ิพเิมูภหณุอ

กดลง  าศงอ 1 ะลง้ัรคงลดลิมูภหณุอ

DCL นบา่คงดสแราก
นางำทงัลำกงอ่ืรคเา่วกอบง่บรากน็ปเ

GNINAELC FLES น่ัช์กงัฟนาง้ชใราก

rotaropavE ดาอะสมาวคำทอ่ืพเามบบแกออน่ัช์กงัฟ : น่ัช์กงัฟยาบิธอำค -

SELF
CLEAN

ลรทโนอคทมโีรอจา้นห NAELC FLES มุ่ปดก :น่ัช์กงัฟงอขกออ-า้ขเราก -  LC ์วชโะจ

จ็รสเนางำท GNINAELC FLES น่ัช์กงัฟอ่ืมเ ีทาน03 - 02 นางำทะจบบะร ES น่ัช์กงัฟกาจกออะจบบะรน้ันกาจ ง้ัรค 2 งัดณาญญัสีมะจงอ่ืรคเวัต LF 

ท GNINAELC FLES ะณข ิตกปน่ัช์กงัฟู่สบัลกะลแ ิตัมนโตัอยดโ NAELC น่ัช์กงัฟกาจกออ่มไะจะลแๆดใลผีม่มไะจำ้ซ NAELC FLES มุ่ปดกกาหนางำ
น่ือน่ัช์กงัฟน็ปเปไนย่ีลปเมุ่ปดกอืรหงอ่ืรคเดิปมุ่ปดก้หใ ู่ยอนางำทงัย่ีทะณข GNINAELC FLES น่ัช์กงัฟกาจกออรากงอ้ตกาห

บารทรวคอ้ข
 น่ัช์กงัฟนใู่ยอ่ีทะณขนใ้ดไนางำทถรามาส่มไ PEELS/EMIT น่ัช์กงัฟ .1 SELF CLAENING

ามกออา่ปเน็ยเมลีมะจจาอ ามกออา่ปเ่มไอืรหงลาบเะจ ROODNI งอขมลงรแ GNINAELC FLES น่ัช์กงัฟู่สา้ขเอ่ืมเ .2
ิตกปนางำทรากงยีสเนป็เ วัตดหะลแยายขงยีสเีมะจ GNINAELC FLES ะณขะลแงัลห - นอ่ก .3

นักงรต่มไะจจาองอ่ืรคเวัตะลแทมโีรงอข LC งดสแาลวเ .4

อ่ืพเ ”52F“ น้ึขะจลผงดสแอจา้นห าศงอ 0 า่วกำ่ตกอนยาภิมูภหณุออ่ืมเ .5 อ่ืรคเดิปเยอ่คงึจีทานิว 01 ณามะรปอรว้ลแงอ่ืรคเดิป้หใบบะรนักงอ้ป งใหม่

หณุออืค GNINAELC FLES น่ัช์กงัฟ้ชใกอืลเรากบัรหำสะามหเ่ีทนไขอ่ืงเ .6 กอนยาภิมูภหณุอ %06-53 ่ีทน้ืชมาวค สยีซเลซเาศงอ 72-51 นใยาภิมูภ
 )nosaes gnitaeH ( สยีซเลซเาศงอ 01 < กอนยาภิมูภหณุอ )nosaes gnilooC ( สยีซเลซเาศงอ 04-03

GNINAELC FLES น่ัช์กงัฟ ้ชใะจ่ีทมสะามหเ่มไ่ีทงว่ชนป็เ %07 > น้ืชมาวคีมศากาอะลแ )%02 < น้ืชมาวค(ปไนิกเง้หแศากาอ .7
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ROSNES OCE น่ัช์กงัฟ

SENSOR มุ่ปดก

TURBO

 ROSNES OCE น่ัช์กงัฟ

SELF
CLEAN

SENSOR

้ีนงัดงลปแนย่ีลปเะจง้ัรคะล่ตแดก ลคคุบง่นหแำตมาตมลงาทศิทบัรป

cancel

ลคคุบกีลหบลหบบแา่ปเมลงาทศิท

ลคคุบาหา้ขเบบแา่ปเมลงาทศิท

NOTE
ณีรกนใ ดรเารฟนิอีสงัรยอ่ลปยดโนคงอขวหไนอ่ืลคเรากบัจจวรตอ่ืพเ์รอซเน็ซเ้ชใ

้ีนงัดะณษกัลีม่ีทนอ่ืลคเรากบัจถรามาส่มไ่ีทีณรกนใ

ดิชดิมดิปราก่ีทมีงอ้หิมูภหณุอ,งูส่ีทงอ้หิมูภหณุอ -
า้นหบใดิป่ีท่สใมวสอืรห ปไนิกเกามนวนำจนคู้ผ -

ดัพมลกาจดิกเ่ีทนา่มา้ผงอขง่วกแรากอืรหงย้ีลเ์วตัสงอขง้ัรคยอ่บวหไนอ่ืลคเราก -
srotcelfeD งอขาวขนา้ดะลแยา้ซนา้ดงาทนบเงย่ีบเรากีม -

ปไนิกเกามงันผบักดิตงอ่ืรคเดุชงอขยา้ซนา้ด -
งอ้หนใยาภามา้ขเงอ่สดดแีม -

ว็รเดวรงา่ยอนวผนัผรากีม่ีทงอ้หิมูภหณุอกาจลผีม้ีนน่ัช์กงัฟงอขนางำทราก

์ยษุนมบัจจวรตรากน่ัช์กงัฟ

งาลกงรตปไมลดัพะจงิวสนาบนคงอสนคีมา้ถ มสะามหเ้หใลคคุบมาตง่วกแ้หใมลบัรปะลแ้ดไลคคุบงอขง่นหแำตบัจจวรตถรามาส : มาตดิตน่ัช์กงัฟ .1
นคงอสงา่วหะร

นางำท้หใงิวสนาบบัรปะจ็กงอ่ืรคเ ง่นหแำตมาสา่วกกามลคคุบีมา้ถ น้ันดุจงัยปไมลดัพอ่ืพเงิวสนาบบัรปะจลคคุบบัจจวรตงอ่ืรคเอ่ืมเ : งย่ลีเกีลห
ิตัมนโตัอ                

ปเ้ดไลคคุบบจัถรามาส่มไะจศากาอบัรปงอ่ืรคเ นาง้ชใดิปเกูถ้ีน์กชั่นงัฟอ่ืมเ .2 งงัลพดัยหะรปดมหโู่สา้ขเะจงอ่ืรคเ )ีทาน 02 ยอ้นงา่ยอ( นานาลวเน็ าน

ลดละจนางำทราก งลดละจมลว็รเมาวคนางงัลพดัยหะรปดมหโนใ ิตัมนโตัอยดโ ง้ัรคกีอิตัมนโตัอนางำทะจ็กงอ่ืรคเามา้ขเลคคุบีมอ่ืมเะลแ ง
บงอขวหไนอ่ืลคเรากจวรตะลแลคคุบบัจะจ นางำทรากดิปเน่ัช์กงัฟอ่ืมเ .3 วหไนอ่ืลคเรากมาตมลดัพว็รเมาวค ่ีถมาวคบัรปะลแ์มทไลยีรเบบแลคคุ

ลคคุบงอข

WOLFRIA HTLAEH น่ัช์กงัฟ

TIMER

FAN MODE

LIGHT

SWING

WOLFRIA HTLAEH น่ัช์กงัฟงอขนางำทรากา่คง้ัตมุ่ปดก

  WOLFRIA HTLAEH มุ่ปดก .1 งรตยดโาหา้ขเา่ปเงรแมลงาทศิท ทมโีรอจา้นหนบงดสแ้ีนปูร

 ง้ัรคกีอ  WOLFRIA HTLAEH มุ่ปดก .2 งรตยดโาหา้ขเา่ปเงรแมลงาทศิท  ทมโีรอจา้นหนบงดสแ้ีนปูร

   ง้ัรคกีอ  WOLFRIA HTLAEH มุ่ปดกน่ัช์กงัฟงอขนางำทรากกาจกออ .3



 มลงาทศิทบัรปน่ัช์กงัฟ
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งล/น้ึข งาทศิทบัรป .1

FAN MODE

LIGHT

SWING

  ดมหโกอืลเ “ ” ทมโีรอจา้นหนบงดสแ่ีทมาตงรตดัพะจมล

ทมโีรงอขนางำทรากง่ัสมุ่ปดการเ่ีทมาตนางำทะลแ

้ีนงัดงลปแนย่ีลปเะจง้ัรคะล่ตแดก

าวข/ยา้ซ งาทศิทบัรป .2

“  ”  ดมหโกอืลเ ทมโีรอจา้นหนบงดสแ่ีทมาตงรตดัพะจมล

ทมโีรงอขนางำทรากง่ัสมุ่ปดการเ่ีทมาตนางำทะลแ

้ีนงัดงลปแนย่ีลปเะจง้ัรคะล่ตแดก

นางำทราก ดิป/ดิปเาลวเง้ัตน่ชั์กงัฟ

า้ชเนอตน่ืตนอ่กดิป ดนหำก่ีทาลวเมาติตัมนโตัอ ้ดไดิปดิปเาลวเง้ัตถรามาสงึจนอ่ก )ากิฬาน(าลวเง้ัตงอ้ตณุค

บัลหนอนณุค่ีทกาจงัลหอืรห กอนงา้ขปไกออนา่ท่ีทาลวเอืรห

TIMER

FAN MODE

LIGHT

SWING

 มุ่ปดก .1 บิรพะรกะจฟไ NO EMIT งดสแะจอจา้นห

   มุ่ปดก .2

 มุ่ปดก นางำทรากกิลเกยอ่ืพเง้ัรคกีอ

ีทาน 1 งลปแนย่ีลปเะจาลวเ ง้ัรค 1 ดกาลวเง้ัต

งมโว่ัช 42 ้ดไา่คง้ัตถรามาส งมโว่ัชน็ปเงลปแนย่ีลปเะจาลวเ้วไงา้คดก

 มุ่ปดก .3 า่คง้ตัรากนัยนืยอ่ืพเ

 มุ่ปดก .4 บิรพะรกดุยหะจอจา้นหฟไ าลวเง้ัตรากกาจกอออ่ืพเ
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PEELS บัลหนอนน่ัช์กงัฟ
 มุ่ปดก น่ัช์กงัฟกิลเกยอ่ืพเง้ัรคกีอดก บัลหนอนน่ัช์กงัฟนาง้ชใอ่ืพเ

FAN MODE

LIGHT

SWING

การทำงาน

1. โหมด COOL,DRY

ซเลซเาศงอ 1 ้วไง้ัต่ีทกาจน้ึขม่ิพเะจงอ้หิมูภหณุองมโว่ัช 1 ้ดไนางำทอ่ืมเ งมโว่ัช 1 กีอน้ันกาจงัลห สยี

โว่ัช 6 ดอลต่ีทงคะจิมูภหณุอน้ันกาจงัลห งมโว่ัช 1 กีอน้ึขม่ิพเะจิมูภหณุอ ้ตใยาภ นางำทรากดุยหะจะลแงม

ง้ัต่ีทิมูภหณุอา่วกงูสะจิมูภหณุอบัลหนอนรากาลวเง้ัตบบะรงอขนางำทราก ่มไงอ้หนใยาภศากาอ้หใำท้วไ

ปไนิกเำ่ต

2. โหมด AUTO

ิตัมนโตัอยดโมสะามหเ้หใิมูภหณุอกอืลเะจศากาอบัรปงอ่ืรคเ

3. โหมด IFP
ิตัมนโตัอ PFI นางำทดมหโา้ขเะจ PEELS ดมหโนในาง้ชใอ่ืมเ

ถรามาส่มไะจงมโว่ัช 8 นิกเนางำทบัลหนอนาลวเง้ัตรากนางำทรากอ่ืมเ .4 ง้ัตรากงอ้ตกาห ้ดไา่คนย่ีลปเบัรป

น่ัช์กงัฟนอ่กง้ัตถรามาส่มไ ยาบสบัลหนอนน่ัช์กงัฟง้ัตรากงัลหง้ัต้หใ REMIT า้ถะลแ ้ดไยาบสบัลหนอน

มนโตัอกิลเกยกูถะจยาบบสัลหนอนน่ัช์กงัฟ REMIT น่ัช์กงัฟกิลเกยะจณุค ิตั

ง้ัรคกีอดิตะลแงอ้ขดัขา้ฟฟไอ่ืมเนางำทรากน่ัช์กงัฟ

า้ฟฟไอ่ืมเ งอ้ขดัขา้ฟฟไกาห ีทาน 3 ยอ้นงา่ยอว้ลแ ปไนา่ผาลวเกาจงัลหนางำทะจ์รอซเสรพเมอค กรแง้ัรคนในางำทศากาอบัรปงอ่ืรคเอ่ืมเ

ีทาน 3 ณามะรปว้ลแปไนา่ผาลวเกาจงัลหนางำท่มิรเะจ์รอซเสรพเมอค ิตกปามบัลกา้ฟฟไอ่ืมเ

งอ้ขดัขา้ฟฟไอ่ืมเำนะนแอ้ข
งยีสเนิย้ดไกาจงัลห้ีนน่ัช์กงัฟา้ขเะลแ ีทานิว 5 นใยาภง้ัรค 01 PEELS มุ่ปดก ีทานิว 5 นใยาภง้ัรค 01 PEELS มุ่ปดกะลแ ง้ัรค 4 น้ึขงัด

ทรากน่ัช์กงัฟกาจกอออ่ืพเ ง้ัรค 2 น้ึขงัดงยีสเนิย้ดไกาจงัลห้ีนน่ัช์กงัฟา้ขเะลแ ้ีนนางำ

พาภขุสดมหโน่ชั์กงัฟ
 มุ่ปดก ์ณษกัลญัสงดสแะจลผงดสแอจา้นห นางำทรากดมหโู่สา้ขเอ่ืพเ ยาภศากาอ้หใำทงออะลนุ่ฝะลแ ยีรเีทคบแดัจำกยว่ชะจ

ง้ัรคกีอ HTLAH มุ่ปดก้หใบบะรกาจกออรากงอ้ตอ่ืมเ ดาอะสงอ้หนใ
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บอสจวรตรากะลแนิฉเกุฉบบะร

นิฉเกุฉบบะร

• ยาหญูสอืรหยีสเลรทโนอคทมโีรอ่ืมเ้ีนบบะร้ชใ 

• นางำทม่ิรเะจงอ่ืรคเ ง้ัรค 1 ” บ๊ิป “ งยีสเนิย้ดไะจ์ซทิวสดกอ่ืมเ 

• งอ้หิมูภหณุอบักมสะามหเ้หใิตัมนโตัอนางำทรากดมหโกอืลเบบะร 

บ๊ิป

งอ้หิมูภหณุอ นางำทรากบบแปูร้วไง้ัต่ีทิมูภหณุอ าลวเง้ัตบบแปูร มลดัพว็รเมาวค

 42 า่วกงูส ๐ C 24 ๐ C ีม่มไ ิตัมนโตัอ COOL

 42 า่วกำ่ต ๐ C 24 ๐ C ีม่มไ ิตัมนโตัอ FAN

• ้ดไ YRD ดมหโนในางำทถรามาส่มไะจงอ่ืรคเ 

ระบบตรวจสอบ
นิฉเกุฉ์ซทิวสบักวยีดเ์ซทิวส้ชใะจบอสจวรตบบะร

• งำทบบะรา่วบอสจวรตอ่ืพเ C    61 า่วกำ่ติมูภหณุออ่ืมเบอสจวรตราก้ชใ ่มไอืรหิตกปนา  o

• ทบบะร กออว้ินยอ่ลป ง้ัรค 2 ” บ๊ิป “ งยีสเีมะจ ีทานิว 5 ้วไงา้ค์ซทิวสดก ดุสงูส่ีท้วไง้ัตะจมลว็รเมาวคะลแน็ยเมาวคำ

บ๊ิป บ๊ิป

่ีรอตเตบแ่สใราก

1

2

3

กออ่ีรอตเตบแบอรคาฝดอถ

ขมาตงอ้ตกูถ้หใ่ีรอตเตบแ่สใ นอ้ก 2 30-R ่ีรอตเตบแ้ชใ ่ีรอตเตบแนย่ีลปเ -/+ ว้ั

มิดเ่ีทบัลกบอรคาฝ่สใ
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าษกัรงุรำบราก

ศากาอบัรปงอ่ืรคเงอขดุสงูสพาภิธทิสะรปอ่ืพเ

ดิป

ิมูภหณุอมาตมสะามหเ่ีทิมูภหณุอง้ัต
งิรจงอ้ห

่ีทิมูภหณุอง้ัต
    เหมาะสม

กออ - า้ขเงาทงาวขงอขง่ิสงาว่มไ

นาง้ชใม่ิรเอ่ืมเงา่ตา้นหะลแูตะรปดิป
ดดแงสแนักงอ้ปอ่ืพเ่ีลูมอืรหนา่มา้ผดิป

่ีลู่มอืรหนา่มา้ผดิป
นักงอ้ปอ่ืพเ

งอ่สดดแงสแ

งอ่ืรคเดิป - ดิปเาลวเง้ัต

ะยะรน็ปเงอ่ืรคเ้ชใ่มไอ่ืมเ์ซทิวสดิป
เวลานานๆ

ีธิวกูถงา่ยองอ่ืรคเบัพนาบบัรป

ทำความสะอาด
์หาดปัส 2 กุท

ลรทโนอคทมโีรดาอะสมาวคำทราก

ำ้นบุซา้ผ้ชใ่มไ ดาอะสมาวคำทง้หแา้ผ้ชใ
ีมคเราสอืรห

งอ่ืรคเวัตดาอะสมาวคำทราก

ำ้นบุซา้ผ้ชใ่มไ ดาอะสมาวคำทง้หแา้ผ้ชใ
ีมคเราสอืรห

ดาอะสมาวคำท้ีนา่ลหเุดสัว้ชใมา้ห

์รอนเนิท นิซนบเนัมำ้น ซา๊กนัมำ้น
งอ่ืรคเงันผ้หใำทะจง่ึซ งา้ลกัซายำ้น

้ดไกอลดุลหศากาอบัรป

ะารพเ C   04 นิกเนอ้รำ้น้ชใมา้ห
นย่ีลปเีสศากาอบัรปงอ่ืรคเ้หใำทะจ

 ้ดไปูรนย่ีลปเะลแ

o

งอรกน่ผแดาอะสมาวคำทราก
น้ึขกัลผว้ลแ งึด บอรคาฝดิปเ .1

ดึยวัตกาจดุลหนจงึดว้ลแงาลกงรตบัจ ศากาองอรกา้ผำน .2
ง้หแ้หใา่ปเว้ลแ ำ้นงา้ลอืรห า่ปเมล้ชใยดโดาอะสมาวคำท .3

า่วจใ่นแ้หใ กออกอนนา้ดาอเ่สใยดโบัลกงอรกน่ผแ่สใ .4
ยอ้รบยีรเดึยวัตบักดิต

บอรคาฝดิป .5
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2.

3.

1.

ฏ ฏ

ฏ ฏ

ฏ
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ะาพเำจลูมอ้ข

ศากาอบัรปงอ่ืรคเ HSU-10VFA03T HSU-13VFA03T HSU-18VFA03T
 

  น็ยเมาวคำทรถามาสมาวค

า้ฟฟไดักิพ

า้ฟฟไงัลำกดักิพ

ศากาอบัรปงอ่ืรคเ
ภายใน

kW

A

W

งูส

งา้วก

กึล

กันหำ้น
ิธทุส

H(mm.)

W(mm.)

D(mm.)

Kg

ศากาอบัรปงอ่ืรคเ
ภายนอก

งูส

งา้วก

กึล

กันหำ้น
ิธทุส

H(mm.)

W(mm.)

D(mm.)

Kg

2.7 3.6 5.27

5.1 7.0 8.5

680 1050 1400

196 196 230

870 870 1115

301 301 337

10 10 15

553 553 697

800 800 890

275 275 353

28 28 45.8




