คู่มือการใช้ งาน รี โมท ควบคุม



โปรดศึกษา คูม่ ือนี ้ให้ เข้ าใจ และเก็บรักษาให้ ดี เพื่อใช้ งานในครัง้ ต่อไป

สารบัญ
แนะนาปุ่ มกดบนรีโมทควบคุม
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การใช้ งานต่ างๆ

5

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
โหมดการทางานอัตโนมัติ(Automatic operation mode)
โหมดทาความเย็นและความร้ อน(Cooling/Heating operation mode)
การทางานพัดลม (Fan operation mode)
โหมดการทางาน DRY (Drying operation mode)
ระบบเรืองแสงสาหรับรี โมทคอนโทรล

ข้ อควรระวัง

5
5
5
6
6
6

7

การใช้ งานรีโมท คอนโทรล

LCหน้ าจอ LCD รีโมทควบคุม

การเปิ ดหรื อปิ ดรี โมทควบคุม หน้ าจอLCD
จะแสดงผลสถานะของรี โมท
โดยปกติหากอยูใ่ นสถานะเปิ ด หน้ าจอ LCD
จะแสดงอุณหภูมิที่ตงไว้
ั ้ และหากมีการตังเวลา
้
จะแสดงสถานะเวลาที่ตงไว้
ั้

หมายเหตุ : สาหรั บรุ่นที่เป็ นระบบทาความเย็นอย่ างเดียวนัน้ จะไม่ สามารถใช้ งานระบบ
Heat หรือทาความร้ อนได้ หากท่ านกดปุ่ มสั่งงานดังกล่ าวบนรีโมทจะไม่ สามารถใช้ งานได้
จากรูป รีโมทควบคุมเป็ นเพียงรูปภาพเพื่ออ้ างอิงการอธิบายการทางานต่ างๆ อาจมี
ความแตกต่ างกันบ้ างในรีโมทจริงของแต่ ละรุ่น
1.ปุ่ ม “ON/OFF” (เปิ ด/ปิ ด) ท่านสามารถสัง่ งานเปิ ดหรื อปิ ดการทางานเครื่ อง ได้ ด้วยปุ่ มนี ้
2.ปุ่ได้ม “SPEED” (ความแรงลม) ท่านสามารถเลือกความเร็ วหรื อระดับความแรงของลมได้
โดยการเลือกจะเป็ นรูปแบบดังนี ้
3.ปุ่ ม “STRONG” (ลมแรง) เมื่อเครื่ องทางานในโหมด cooling หรื อ heating เมื่อกดปุ่ ม STRONG
พัดลมจะถูกปรับอัตโนมัติ ให้ มีแรงลมมากขึ ้น และหน้ าจอ LCD จะแสดงสถานะของระดับแรงลม
สูง / STRONG จะทางานเมื่อเครื่ องมีระดับความเย็นสูง
1
ง

4.ปุ่ ม ”FEELING” เมื่อกดปุ่ มนี ้ เครื่ องจะทางานในโหลด FEELING รี โมทจะแสดงอุณหภูมิห้อง
และหากยกเลิกการใช้ งานโหมดนี ้ รี โมทจะแสดงอุณหภูมิที่ตงไว้
ั ้ โหมดนี ้ไม่สามารถทางานได้
หากอยูใ่ นโหมด FAN
5.ปุ่ ม “HEALTH” ท่านสามารถกด”HEALTH”เพื่อหยุดหรื อเริ่ มทางานโหมด “HEALTH”
การทางานจะเป็ นอัตโนมัติ ระบบจะอ้ างอิงอุณหภูมิแวดล้ อม เพื่อปรับค่าต่างๆให้ เหมาะสม
ทังอุ
้ ณหภูมิ แรงลมและเสียง ให้ เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย.
6.ปุ่ ม “TIMER” ตัง้ เวลา
การตัง้ เวลาเปิ ด “ON”
A.กดปุ่ ม “Timer” ที่รีโมท สถานะจะแสดง Timer on บนจอ LCD และเวลาจะแสดงขึ ้น
โดยช่วงเวลาจะตังได้
้ ตงแต่
ั ้ 0.5 ถึง 24 ชัว่ โมง
B.ให้ กดปุ่ ม ขึ ้น ^ หรื อลง เพื่อปรับตังค่
้ าเวลา ในการกด1ครัง้ เวลาจะเปลี่ยน0.5ชัว่ โมง
จนกระทังถึ
้ ง10ชม.การปรับเวลาจะเป็ น1ชม.ต่อกด1ครัง้
C.เมื่อตังค่
้ าเวลาได้ แล้ ว ให้ กด”TIMER” อีกครัง้ จะเป็ นการตังค่
้ าเวลาที่ท่านตังไว้
้
D.ท่านสามารถปรับตังค่
้ าต่างๆบนรี โมทได้ หลังจาก ตังค่
้ าเวลาเสร็ จแล้ วหรื อออกจากการตังค่
้ า
แล้ ว รี โมทจะแสดงผลสถานะตามที่ทา่ นตังค่
้ าไว้ เช่นอุณหภูมิ ระดับแรงลม ตามที่ท่านได้
เลือกใช้ งาน
การตัง้ ค่ าเวลาปิ ด “OFF”
A.กดปุ่ ม “Timer” ที่รีโมท ให้ สถานะบนจอ LCD แสดง Timer Off และเวลาแสดงขึ ้น
โดยช่วงเวลาจะตังได้
้ ตงแต่
ั ้ 0.5 ถึง 24 ชัว่ โมง
B.ให้ กดปุ่ ม ขึ ้น ^ หรื อลง เพื่อปรับตังค่
้ าเวลา ในการกด1ครัง้ เวลาจะเปลี่ยน0.5ชัว่ โมง
จนกระทังถึ
้ ง10ชม.การปรับเวลาจะเป็ น1ชม.ต่อกด1ครัง้
C.เมื่อตังค่
้ าเวลาได้ แล้ ว ให้ กด”TIMER” อีกครัง้ จะเป็ นการตังค่
้ าเวลาที่ท่านตังไว้
้
7.ปุ่ ม “SCREEN”
ท่านสามารถปิ ดการแสดงสถานะบนหน้ าจอของLCDบนรี โมท ด้ วยการกดปุ่ มนี ้
8.ปุ่ ม หรือ
กดปุ่ มนี ้เพื่อ เพิ่มหรื อลด “+” หรื อ”-“ สาหรับการตังค่
้ าอุณหภูมิ (ตังแต่
้ 16ถึง32องศา)
9.ปุ่ ม “CLEAN”
A.เมื่อกดปุ่ มนี ้ CLEAN ระบบจะทางานโดยช่องลมจะปรับตาแหน่งอยูท่ ี่ตาแหน่งเริ่ มต้ นการทา
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ความเย็น เครื่ องจะเริ่ มการทางาน CLEAN และจะใช้ เวลาประมาณ35นาที สาหรับโหมดการ
ทางานนี ้ เพื่อเป็ นการทาความสะอาดฝุ่ นที่อยูท่ ี่คอยล์เย็น หรื อ เพื่อให้ ภายในที่ชื ้นได้ แห้ งและ
ลดกลิ่นอับที่เกิดขึ ้น
B.หลังจากตังระบบ
้
CLEAN ท่านสามารถยกเลิก ได้ โดยกดปุ่ ม CLEAN อีกครัง้ หรื อ
กดปุ่ ม “ON/OFF” เพื่อปิ ดการทางาน
C.CLEAN โหมด จะทางานด้ วยเวลา 35 นาที และจะหยุดการทางานเอง
หมายเหตุ : CLEAN สามารถใช้ งานควบคู่กับการตัง้ ค่ าเวลา เช่ นอาจให้ เครื่องทางาน
Time Start หลังจากที่ CLEAN ทางานเสร็จ
10.ปุ่ ม “MODE” (โหมดหรือปุ่ มเลือกฟั งก์ ช่ นั การทางาน)
เมื่อท่านกดเลือกปุ่ มนี ้ ในแต่ละครัง้ ที่กดเลือกจะเป็ นการเลือกฟั งก์ชนั่ หรื อโหมดการทางาน
เครื่ อง โดยรูปแบบการเลื่อนจะเป็ นดังนี ้
AUTOCOOLDRYHEATFANAUTO
หมายเหตุ : สาหรับเครื่ องที่ทาความเย็นได้ อย่ างเดียว จะไมมีการทางานแบบ HEAT
11.ปุ่ ม “SLEEP”
A.เมื่อกดเลือกปุ่ มนี ้ การทางานแบบ SLEEP จะแสดงสถานะบนจอ LCD
B.โดยในระบบการทาความเย็น โหมดนี ้จะทาการเพิ่มอุณหภูมิขึ ้น1องศาทุก1ชม.หากเป็ น
ระบบที่ทาความร้ อน จะลดอุณหภูมิลง 2องศาทุก1ชม. จะทางานโด อัตโนมัติ
C.โหมดการทางาน SLEEP จะทางานเป็ นเวลา 7ชัว่ โมง และจะหยุดอัตโนมัติ
หมายเหตุ : หากต้ องการหยุดหรื ยกเลิกการทางานให้ กดปุ่ ม”MODE”หรื อ”ON/OFF”
12.ปุ่ ม “SWING”
เมื่อกดปุ่ มนี ้บานสวิงจะทางาน โดยสวิงซ้ ายและขวา และหากต้ องการหยุดให้ กดปุ่ มนี ้ อีกครัง้
(บานสวิงแนวนอนสามารถสวิงได้ ด้วย โหมดนี )้
13.ปุ่ ม “DUST” ขออภัยปุ่ มนี ้ ยกเลิกการใช้ เนื่องจากมีฟังก์ ช่ นั ที่ทางานคล้ ายกัน
14.ปุ่ ม “FUNGUSPROOF” เครื่ องนี ้มีโหมดการทางานต่อต้ านเชื ้อรา ซึง่ สามารถเลือกใช้
งานได้ โดยกดปุ่ มนี ้ เพื่อให้ ทางาน ฟั งก์ชนั่ นีจ้ ะทางานโดยสัง่ งานจากรี โมทคอนโทรลและเมื่อ
เครื่ องทาความเย็น หรื อโหมด DRY and AUTO(Cooling&DRY)ทางาน หากโหมดทางานหรื อ
ก่อนเครื่ องหยุด บานสวิงจะถูกปรับเข้ าตาแหน่งเริ่ มต้ น พัดลมจะถูกปรับให้ ความเร็ วลดลงก่อน
หยุดเครื่ อง โดยหมุนประมาณ3นาที โหมดการทางานนี ้เพื่อให้ ภายในเครื่ องแห้ งและไม่ชื ้นซึง่
สามารถป้องกันเชื ้อราที่จะเกิดขึ ้นเพราะความชื ้อของอุปกรณ์ภายในเช่น คอยล์เย็น หรื อจุดที่
น ้าขัง ดังนันสามารถป
้
้ องการเกิดกลิ่นอับได้
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หมายเหตุ :
1.ฟั งก์ ช่ นั นีไ้ ม่ ได้ ตงั ้ ค่ าจากโรงงาน ท่ านสามารถกดเลือกใช้ งานหรือยกเลิกโดย รีโมท
คอนโทรล การตัง้ ค่ าคือ จะเป็ นสถานะ “off” บนรีโมทและเครื่ อง หากต้ องการปิ ดให้
ท่ าน ชีร้ ีโมทไปที่เครื่องและกดที่ปุ่ม “FUNGUSPROOF” 1ครัง้ จะมีเสียงสัญาณปี๊ ด5
ครัง้ หลังจากนัน้ จะแสดงผลบนหน้ าจอพร้ อมใช้ งาน.
กรณี ฟั งก์ ช่ นั นีไ้ ด้ ตงั ้ ค่ าแล้ ว เครื่ องจะยังไม่ ปิดหรือหยุดทางานกระทัง้ สิน้ สุกการทางาน
ของฟั งก์ ช่ นั นี ้ จากนัน้ เครื่ องจะกลับสู่การทางานปกติ
2.การยกเลิกการทางาน 1.ปิ ดเครื่ อง (Power Off) ที่ตัวเครื่อง 2.ให้ กดปุ่ ม
“FUNGUSPROOF”ที่รีโมท 1ครัง้ จะได้ ยินเสียงสัญญาณดัง ปี๊ ด 3 ครัง้ หลังจากนัน้
ระบบจะยกเลิกการทางานลง
3.ขณะทางานโหมดนี ้ ไม่ ควรเปิ ดเครื่องใช้ งานทันทีอีกครัง้ รอให้ จบการทางาน
แล้ วจึงเริ่มการทางานใหม่ เพราะอาจทาให้ การทางานไม่ สมบูรณ์ มีผลกับเครื่องและ
ระบบ
4.ฟั งก์ ช่ นั นี ้ ไม่ ทางานในโหมด การตัง้ เวลาปิ ด”Time Stop” และ SLEEP”
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 การถอด-ใส่ แบตเตอรี่

1.เลื่อนฝาปิ ดด้ านหลังรี โมทคอนโทรล เพื่อเปิ ดฝาออก ตามทิศทางรูปด้ านบน
2.ใส่แบตเตอรี่ ใหม่เข้ าตามตาแหน่ง ให้ ดทู ี่ขวแบตเตอรี
ั้
่ และขัวรี้ โมท ให้ ตรงกัน
3.นาฝาปิ ดรี โมท วางเข้ าที่ และเลื่อนปิ ดให้ สนิท

 โหมดการทางานอัตโนมัต(ิ Automatic operation mode)
1.กดที่ปมุ่ MODE เพื่อเลือก ระบบ AUTO การทางานอัตโนมัติ
2.กดปุ่ ม “SPEED” สามารถเลือกความเร็ วของพัดลมได้ โดยการเลือกเรี ยงลาดับดังนี ้
LOWMIDHIGHAUTOLOW
3.กดปุ่ ม ON/OFF, หากการทางานแสดงสถานะ”ON” เครื่ องจะทางานในโหมดอัตโนมัติ หากกด
ปุ่ มอีกครัง้ เครื่ องจะหยุดการทางาน

 โหมดทาความเย็นและความร้ อน
(Cooling/Heating operation mode)
สาหรับเครื่ องที่เป็ นแบบลมเย็นอย่างเดียวนันจะไม่
้
มีโหมดลมร้ อน
1.กดเลือกโหมด cooling หรื อ heating .ให้ ทางาน
2.กด
หรื อ
เพื่อตังค่
้ าอุณหภูมิ โดยการกด1ครัง้ อุณหภูมิจะเปลี่ยนไป 1องศา
ช่วงอุณหภูมิที่ตงค่
ั ้ าได้ ตังแต่
้ 16-32 องศา
3. .กดปุ่ ม “SPEED” สามารถเลือกความเร็ วของพัดลมได้ โดยการเลือกเรี ยงลาดับดังนี ้
LOWMIDHIGHAUTOLOW
4.กดปุ่ ม ON/OFF, หากการทางานแสดงสถานะ”ON” เครื่ องจะทางานในโหมดอัตโนมัติ หากกด
ปุ่ มอีกครัง้ เครื่ องจะหยุดการทางาน
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 การทางานพัดลม (Fan operation mode)
1.กดเลือกที่ปมุ่ “MODE” เลือกการทางาน ระบบลมเย็น (Cooling) หรื อระบบลมร้ อน(Heating)
2.กดปุ่ ม “SPEED” สามารถเลือกความเร็ วของพัดลมได้ โดยการเลือกเรี ยงลาดับดังนี ้
LOWMIDHIGHAUTOLOW
3.กดปุ่ ม ON/OFF หากการทางานแสดงสถานะ”ON” เครื่ องจะทางานในโหมดอัตโนมัติ หากกด
ปุ่ มอีกครัง้ เครื่ องจะหยุดการทางาน
หมายเหตุ : หากอยู่ในการทางานนี ้ การปรับตัง้ อุณหภูมิจะไม่ มีผล

 โหมดการทางาน DRY (Drying operation mode
1.กดเลือกที่ปมุ่ “MODE” เลือกการทางาน ระบบ DRY
2.กด
หรื อ
เพื่อตังค่
้ าอุณหภูมิ โดยการกด1ครัง้ อุณหภูมิจะเปลี่ยนไป 1องศา
ช่วงอุณหภูมิที่ตงค่
ั ้ าได้ ตังแต่
้ 16-32 องศา
3. .กดปุ่ ม “SPEED” สามารถเลือกความเร็ วของพัดลมได้ โดยการเลือกเรี ยงลาดับดังนี ้
LOWMIDHIGHAUTOLOW
4.กดปุ่ ม ON/OFF หากการทางานแสดงสถานะ”ON” เครื่ องจะทางานในโหมดอัตโนมัติ หากกด
ปุ่ มอีกครัง้ เครื่ องจะหยุดการทางาน

 ระบบเรืองแสงสาหรับรีโมทคอนโทรล
(สาหรับรุ่ นที่มีระบบนีเ้ ท่ านัน้ )
ระบบนี ้จะให้ ความสะดวกสาหรับการใช้ งานในที่มืดหรื อแสงน้ อย ทาให้ สามารถมองเห็นปุ่ มกด
ต่างๆรวมถึงหน้ าจอได้ โดยแสงไฟสีน ้าเงินที่เป็ นไฟพื ้นในตัวรี โหมดจะสว่างขึ ้นทาให้ สามารถเห็น
ปุ่ มและไฟหน้ าจอจะมีไฟสว่างขึ ้นทาให้ สามารถมองเห็นได้ ดีขึ ้น หากไม่มีการใข้ งานรี โหมดไฟ
จะดับลงเองอัตโนมัติ (ประมาณ 10วินาที)
หมายเหตุ: จากรูปภาพหรื อคาอธิบายการใช้ งานทัง้ หมดในคู่มือนี ้ เป็ นการให้ ข้อมูลเพื่อ
การใช้ งานในครัง้ แรกหรือการใช้ งานเริ่ มต้ น รีโมทคอลโทรลจะแสดงสัญลักษณ์ ท่ ี
สัมพันธ์ กับเครื่องเท่ านัน้ คู่มือนีแ้ นะนาการใช้ งานรีโมทควบคุม บางปุ่ มกดอาจสามารถ
ใช้ งานได้ ขึน้ อยู่กับคุณสมบัติของสินค้ าตัวเครื่ อง
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ข้ อควรระวัง
1.ให้ หันชี ้ รีโมทไปที่ตัวรับสัญญาณที่ตัวเครื่อง ในการใช้ งาน
2.ระยะห่ างไม่ ควรเกินกว่ า 8 เมตร จากรีโมทถึงตัวรั บสัญญาณ
3.ไม่ ควรมีสิง่กีดขวาง ระหว่ างรีโมทควบคุมและตัวรั บสัญญาณตัวเครื่ อง
4.อย่ าทาตกหรื อหล่ นพืน้
5.อย่ าวางรีโมทในที่ร้อนจัดหรือตากแดด
6.ใช้ แบตเตอรี่ ตามขนาดที่รีโมทสามารถรับได้ เท่ านัน้ อย่ าใช้ แบบอื่นๆ
7.หากไม่ มีการใช้ งานนานๆ ให้ นาแบตเตอรี่ออกจากรีโมท
8.หากไม่ ได้ ยินเสียงสัญญาณในการใช้ งานรีโมท หรือการแสดงสัญลักษณ์ บนรีโมท ไม่
ชัดเจน
ให้ ท่านเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่
9.หากมีการกด ล้ างข้ อมูลบนรีโมท จะทาให้ รีโมทมีการใช้ งานค่ ากระแสมาก ดังนัน้ ให้
ทาแบตเตอรี่ อ่อนลง ควรมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ด้วย
10แบตเตอรี่เสียหรือเสื่อมคุณภาพแล้ ว อาจทาอันตรายได้ ไม่ ควรใช้ งานต่ อ
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สารบัญ
แนะนาปุ่ มกดบนรีโมทควบคุม

1

การใช้ งานต่ างๆ
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
โหมดการทางานอัตโนมัติ(Automatic operation mode)
โหมดทาความเย็นและความร้ อน(Cooling/Heating operation mode)
การทางานพัดลม (Fan operation mode)
โหมดการทางาน DRY (Drying operation mode)
ระบบเรืองแสงสาหรับรี โมทคอนโทรล

ข้ อควรระวัง
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