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1.อย่าเก็บเครื่องปรับอากาศหรือนำเครื่องปรับอากาศ

ออกมาวางไว้ในบริเวณที่เปียกชื้นหรือโดนน้ำฝน

2.อย่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่ก๊าซไวไฟ

อาจรั่วไหล

* อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ได้

คำเตือนและข้อควรระวัง
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3.เครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ใน

ที่พักอาศัยและใช้งานเชิงพาณิชย์เท่านั้น

* อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องปรับอากาศลัดวงจรและ

อาจจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

* หากใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น พื้นที่ทำงาน

 ฝ่ายผลิตเครื่องปรับอากาศอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ



การเตรียมการก่อนการติดตั้ง

ส่วนประกอบหลักของเครื่อง

โปรดอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดก่อนการติดตั้ง:

แฟนคอยล์ยูนิต (FAN COIL UNIT)

รายละเอียดของส่วนประกอบ

แผงหน้ากากเครื่อง

แผงหน้ากากเครื่อง (Deco Panel) - อากาศผ่านเข้าทางช่องนี้ เมื่อยกแผงขึ้นจะสามารถเข้าถึงตัวกรอง
อากาศและชิ้นส่วนภายในอื่น ๆ ได้
คอยล์เย็น (Evaporative Coil) - ทำจากท่อทองแดงและคลีบอะลูมิเนียม

รีโมทคอนโทรล โมดูลจอแสดงผล 
ฐานเครื่อง 
กรอบแผงหน้ากากเครื่อง 

แผ่นกรองอากาศ 
สวิตช์ฉุกเฉิน/อุปกรณ์แสดงสถานะ
ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ 

คอยล์เย็น 
ใบปรับกระจายลม 

การติดตั้งต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญ
ก่อนดำเนินการติดตั้งให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เครื่องปรับอากาศนี้ต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามคู่มือการติดตั้ง
ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นและข้อกำหนดทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้
สำหรับแรงดันไฟฟ้าความถี่และแอมแปร์ที่ถูกต้อง ให้อ้างจากแผ่นป้ายแสดงข้อมูลที่ติดมาบนตัวเครื่อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟตรงกับค่าที่กำหนดที่ระบุไว้ในแผ่นป้าย
สอบถามผู้รับผิดชอบให้บริการสาธารณูปโภค เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจ่ายกระแสไฟรองรับโหลดไฟฟ้า

จากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งได้เพียงพอ
ห้ามใช้สายเคเบิลต่อกัน ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มเติมให้ใช้เทอร์มินอลบล็อกสำหรับต่อ

ตรวจสอบตำแหน่งและขนาดของท่อน้ำ, ท่อระบายน้ำทิ้งและการเชื่อมต่อไฟฟ้าก่อนที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ให้เข้าที่

ผลิตภัณฑ์นี้ต้องต่อสายดินอย่างเหมาะสม

อาจเกิดอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากขอบที่มีความคมและแผงคอยล์หลีกเลี่ยงการสัมผัส
กับบริเวณเหล่านี้

การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชีวิตได้ ต้องตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าและปิดเครื่องในระหว่างการติดตั้งและทำการซ่อมแซมหรือ
ดูแลให้บริการใด ๆ ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน



ใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) - ใช้ปรับทิศทางลมออกจากตัวเครื่อง ทำงานด้วยสเต็ปมอเตอร์

สถานที่ติดตั้งสำหรับแฟนคอยล์ยูนิต

หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องในแสงแดดโดยตรง

พื้นที่บำรุงรักษาและบริการ
ทิศทางการไหลของอากาศ

ด้านหน้าของช่องอากาศทางเข้าและออกจะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางใด ๆ อากาศที่ไหลออก ควรไหลออก
อย่างอิสระ 
ผนังที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักและไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน 

ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากทุกด้านของเครื่องให้เป็นไปตามรูปที่ 1 

จากพื้น ความสูงควรมากกว่าระดับสายตา

รีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) - การใช้เครื่องปรับอากาศเครื่องนี้สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ 
การทำงานทั้งหมดได้ พารามิเตอร์เหล่านี้จะแสดงในจอ LCD เพื่อให้การดำเนินการตั้งโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้น

แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) – เพื่อดักจับสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองที่มากับอากาศ

โมดูลจอแสดงผล (Display Module) - แสดงสถานะการทำงานปัจจุบันของเครื่อง รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล

ฐานเครื่อง (Base Pan) – ฐานของทั้งตัวเครื่อง
กรอบแผงหน้ากากเครื่อง (Frame Grille) - ส่วนประกอบนี้ถูกติดตั้งเข้ากับแผงหน้ากากเครื่อง ตัวกรองอากาศ 
และสวิตช์ฉุกเฉิน ใช้เป็นฝาปิดตัวเครื่อง

สวิตช์ฉุกเฉิน/อุปกรณ์แสดงสถานะของเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Emergency/ Auxiliary Switch) - ทำให้เครื่อง
สามารถเปิดเครื่องหรือปิดเครื่องได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล หากต้องการเข้าถึง ให้ยกแผงหน้ากาก
เครื่อง (Deco Panel) ขึ้น

ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ส่วนประกอบหลัก
ข้อมูลสำคัญ

คำเตือน

ความผิดปกติ

เครื่องปรับอากาศนี้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ การติดตั้งดำเนินการโดยผู้ที่ไม่มีความรู้ข้อมูลเชิงเทคนิค

อาจนำไปสู่การบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานหรือความเสียหายต่อเครื่องปรับอากาศและวัตถุโดยรอบ

ในกรณีที่เครื่องทำงานผิดปกติให้ตัดการจ่ายไฟออกจากเครื่อง จากนั้นจึงทำการจ่ายไฟเข้าเครื่องใหม่

และเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง หากปัญหาเกิดขึ้นอีกให้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทันที

เครื่องปรับอากาศจะต้องทำงานให้เป็นไปตามกำลังไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า

   และความถี่ ที่ระบุไว้เนมเพลทแสดงข้อมูลที่ติดมาบนตัวเครื่อง หากไม่

   ทำเช่นนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่องปรับอากาศได้อย่างถาวร

การต่อสายดิน อย่าเชื่อมต่อสายดินกับท่อน้ำ ท่อแก๊ส รางไฟ และสายดิน

   ของโทรศัพท์

เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ความรู้สึกสบายสูงสุดในห้องพัก 

    รักษาอุณหภูมิให้ห้องเย็นกว่าด้านนอก 5 องศาเซลเซียส การเลือก

    อุณหภูมิห้องให้เหมาะสมจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

อย่าเปิดหน้าต่างและประตูทิ้งไว้ในขณะที่ใช้งานเครื่องปรับอากาศในระหว่าง

    การใช้งานควรใส่แผ่นกรองอากาศไว้ที่ตัวเครื่องเสมอมิฉะนั้นฝุ่นในอากาศ

    อาจไปจับที่คอยล์เย็น

ทิศทางอากาศสามารถปรับได้อย่างเหมาะสม อากาศที่ออกจากตัวเครื่อง

    จะต้องไม่โดนกับคนโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความรู้สึกเย็นและทำให้รู้สึก

    ไม่สบายตัวได้ สามารถปรับใบปรับทิศทางลมด้วยมือและใช้รีโมทคอนโทรล

ห้ามใส่อะไรเข้าไปในช่องทางเข้าหรือช่องทางออกของอากาศ เพราะ

   อาจทำให้คนบาดเจ็บและพัดลมเสียหายได้

การฉีดน้ำใส่เครื่องปรับอากาศ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและเครื่องทำงาน

   ผิดปกติได้

เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FWBE13-AF1
FWBE19-AF1
FWBE25-AF1

FWBE30-AF1 
FWBE36-AF1 

การติดตั้งแผ่นยึด

1. หลังจากเลือกตำแหน่งในการติดตั้งที่เหมาะสมแล้ว ให้วางแผ่นยึดในแนวนอนที่ผนัง และตรวจสอบ
    ให้แน่ใจว่าอยู่ในแนวการจัดวาง แนะนำให้ใช้ลูกดิ่ง (Plumb line) หรือระดับน้ำ
2. อ้างอิงจากรูปด้านล่าง ทำเครื่องหมายสำหรับพุกและรูสำหรับท่อ

ขนาดของแผ่นยึดสำหรับการติดตั้ง

ขนาดของ Dimensions are outdoor

ขั้นตอนการติดตั้ง

CE

A

B

D

MODEL
A B C D E

1040 710 427 385 628
CHAE19-AF1R
CHAE13-AF1R

1040 862 427 385 628CHAE30-AF1R
CHAE36-AF1R

CHAE25-AF1R

DIMENSIONS (MM.)

ปัญหาที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากช่างผู้เชี่ยวชาญ

การแก้ไขสาเหตุของปัญหาปัญหา

1. เครื่องปรับอากาศไม่

ทำงาน

2.  E1  กะพริบ

     E2  กะพริบ
 

1. เบรกเกอร์และตัวเก็บประจุ
    มอเตอร์พัดลมเสีย
2. แผงควบคุมไม่ทำงาน
3. ขั้วหลวม

1. Room Sensor ทำงานที่ผิดปกติ

2. Freeze Sensor ทำงานที่ผิดปกติ

1. ตรวจสอบเซ็นเซอร์ทั้งหมดว่า
    สายไฟหรือเซ็นเซอร์หลุดจาก
    ตำแหน่งติดตั้งหรือไม่และหาก
    พบข้อบกพร่องให้เปลี่ยน
    เซ็นเซอร์ในกรณีจำเป็น

1. เปลี่ยนอะไหล่ส่วนที่เสีย
2. ตรวจสอบสาเหตุของการทำงาน
    ผิดพลาดและเปลี่ยนแผงควบคุม
    ใหม่ในกรณีที่จำเป็น 
3. ตรวจสอบและขันใหม่ให้แน่น

2. ความเย็นหรือความร้อน

    ไม่เพียงพอ

3. รีโมทไร้สายใช้งานไม่ได้

1. อุณหภูมิที่ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่?

2. ช่องอากาศเข้าหรืออากาศออกมีสิ่ง

    กีดขวางหรือไม่?

3. ฟิลเตอร์สกปรกหรือไม่?

4. มีแหล่งความร้อนอื่นๆ ในห้องหรือไม่?

5. มีคนจำนวนมากในห้องหรือไม่?

1. รีเซ็ตเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่เหมาะสม

2. นำวัตถุที่กีดขวางช่องเข้าและออก

3. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

    และส่วนอื่น ๆ

1. ใช้รีโมทในระยะที่เหมาะสม

2. ทำความสะอาดชุดสัญญาณ

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่

1. มีการใช้รีโมทห่างจาก เครื่อง

   ส่วนภายในมากเกินไป

2. มีฝุ่นหรือสกปรก

3. แบตเตอรี่หมดหรือไม่

คู่มือการแก้ปัญหา



3. เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.4 mm และลึก 32.0 mm จากผนัง
4. ใส่พุกเข้าไป
5. ตรวจสอบความปลอดภัยและความแข็งแรงของแผ่นยึด

6. เจาะรูท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70.0 mm ให้ห่างจากด้านซ้ายหรือด้านขวาของชุดแฟนคอยล์และตรวจสอบ

    ให้แน่ใจว่ารู ดังกล่าวเอียงต่ำกว่า
7. หากผนังกลวง โปรดเตรียมปลอกเพื่อป้องกันท่อ, ชุดสายไฟและท่อระบายน้ำทิ้ง

การเชื่อมต่อท่อและท่อระบายน้ำของชุดแฟนคอยล์

1. เดินท่อเชื่อมต่อและท่อระบายน้ำทิ้งไปที่รู ซึ่งสามารถเดินท่อได้ 4 ทิศทาง การเดินท่อระบายน้ำทิ้ง 1,2 และ 4 
    ต้องตัดแผ่นเพื่อให้ท่อผ่านไปได้ และตัดขอบคมของถาดส่วนฐานออก

2. สอดท่อเชื่อมต่อและท่อระบายน้ำเข้าไปในที่รู
3. ใช้เทปพันท่อ, ท่อระบายน้ำทิ้งและชุดสายไฟ
4. สำหรับการเดินท่อในแนวนอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตามแนวรางด้านหลังจากแฟนคอยล์และรัดด้วย
    แคล้มป์รัดท่อ (2 ชิ้น) ให้แน่นหนา
5. สอดท่อเชื่อมต่อและท่อระบายน้ำเข้าไปในที่รู

ขั้นตอนการติดตั้ง การบำรุงรักษาและการดูแล

ข้อแนะนำในการใช้งาน

คู่มือการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขสาเหตุของปัญหาปัญหา

1. เครื่องปรับอากาศไม่

    ทำงาน

1. ไฟดับหรือไฟตก.

2. การต่อสายไฟหลวมหรือไม่?

3. อุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟรั่ว

    ทำงานหรือไม่?

4. ฟิวส์ระเบิดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์

    ทำงานอยู่หรือไม่ ?

1. รอให้เปิดเครื่องอีกครั้ง

2. ต่อสายไฟให้แน่นหนา

3. รีเซ็ตอุปกรณ์ตรวจจับกระแสไฟรั่ว

4. เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์

หากเครื่องปรับอากาศแสดงอาการผิดปกติให้ตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเรียกใช้บริการ

3. ทำความสะอาดตัวแผ่นกรองอากาศด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือล้างด้วยน้ำแล้วเช็ดให้แห้งตากในร่ม

4. ห้ามใช้เบนซิน,ทินเนอร์,สารเคมีขัดเงาหรือตัวทำละลายที่คล้ายกันในการทำความสะอาด 

    เพราะอาจจะทำให้พื้นผิวพลาสติกแตกหักหรือเสียรูปได้

5. ใส่แผ่นกรองอากาศกลับโดยทำย้อนขั้นตอนที่ทำการถอดออกมา โดยแผ่นกรองอากาศ

    ด้านที่ถูกต้องจะแสดงตัวอักษร "FRONT" หันเข้าหาตัวคุณ

เหตุการณ์ต่อไปนี้ อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานปกติ

กลิ่นที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องอาจเป็น กลิ่นที่มีอยู่ในห้อง เช่น พรม,

เฟอร์นิเจอร์ หรือควันบุหรี่ 

สามารถได้ยินเสียงรบกวนเบาๆ ในระหว่างการใช้งานหรือทันทีหลังจาก

เปิดหรือปิดเครื่อง นี่คือเสียงของสารทำความเย็นที่หมุนเวียนในระบบ



FWBE25-AF1

FWBE13-AF1  & FWBE19-AF1 

FWBE30-AF1 & FWBF36-AF1

6. เชื่อมต่อท่อและตรวจสอบการเชื่อมต่อให้เรียบร้อย 
7. เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทิ้งและพันเทปบริเวณที่มีการเชื่อมต่อ 
8. ตรวจสอบว่าท่อระบายน้ำทิ้งรั่วซึมหรือจุ่มน้ำ ซึ่งเป็นการขัดขวางการไหลของน้ำ 
9. ปิดผนึกช่องเปิดของผนังเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า 

ด้านนอกของผนัง

การติดตั้งแผ่นยึด

ต้องติดตั้งท่อให้ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ฉนวนของท่อ:
1. ฉนวนควรหุ้มทั้งท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออก ดังแสดงตามภาพด้านล่าง 
2. ใช้ฉนวนกันความร้อนพีอี (Polyethylene Foam) ที่มีความหนาอย่างน้อย 6 mm 1. ตั้งใบปรับกระจาย
ลมแนวนอนให้อยู่ในตำแหน่งแนวนอน โปรดหมุนใบปรับกระจายลม ขึ้นด้านบนอย่างระมัดระวัง เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหาย ของสเต็ปมอเตอร์ 

ขั้นตอนการติดตั้ง

การทำความสะอาดคอยล์เย็น

การทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

การซ่อมบำรุง

ตรวจสอบก่อนการใช้งาน

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษา

ตัดการจ่ายไฟและปิดเครื่องก่อนทำการซ่อมแซมหรือดูแลให้บริการใดๆ ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน

แผ่นกรองอากาศสกปรกและอุดตันจะลดประสิทธิภาพการทำความเย็นของเครื่อง

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์หรือทุกสัปดาห์

1. เปิดแผงหน้ากากเครื่องโดยมือจับตรงร่องโค้งแล้วดึงเข้าหาตัว

2. จับแถบแผ่นกรองอากาศและยกขึ้นเล็กน้อยจากนั้นดึงลงด้านล่าง

อาจเกิดอันตรายและการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากขอบที่มีความคมและแผงคอยล์

 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบริเวณเหล่านี้

หากคุณวางแผนใช้เวลาซ่อมบำรุงระยะเวลานานให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. เปิดใช้งานโหมดพัดลมเพื่อทำให้เครื่องแห้ง

2. ปิดเครื่องปรับอากาศและตัดการจ่ายไฟ

1. ตรวจสอบสายไฟว่าไม่ขาดหรือหลุดออกจากจุดเชื่อมต่อแผงวงจร

2. ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแผ่นกรองอากาศและไม่มีการปิดกั้นทางออกของอากาศ

1. ทำความสะอาดภายนอกทุกสัปดาห์โดยใช้ผ้าแห้งชุบน้ำสะอาด

    และสบู่อ่อนๆ  หลีกเลี่ยงการใช้ผงซักฟอกชนิดอื่น ๆ

2. กรอบหน้ากากเครื่อง และแผงหน้ากากเครื่อง สามารถถอดออกได้ 

    ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นอุณหภูมิไม่เกิน 40°C แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง

3. อย่านำไม้ปัดขนไก่หรือใช้ผ้าที่เปื่อนสารเคมีนำมาใช้ในการทำความ

    สะอาดเครื่อง

4. ห้ามใช้เบนซิน,ทินเนอร์,สารเคมีขัดเงาหรือตัวทำละลายที่คล้ายกัน

   ในการทำความสะอาด เพราะอาจจะทำให้พื้นผิวพลาสติกแตกหักหรือ

   เสียรูปได้

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษา



FWBE13-AF1 , FWBE19-AF1 , FWBE25-AF1

วิธีถอดแผงหน้ากาก

1. เปิดแผงด้านหน้าโดยจับแผงที่ร่องกลมด้านข้างแล้วดึงเข้าหาตัว
2.คลายเกลียวฝาครอบขั้วต่อ ดึงออกและถอดการเชื่อมต่อบอร์ดแสดงผลตามที่แสดงในภาพประกอบ

3. ถอดฝาครอบสกรู 3 หรือ 4 อัน (ขึ้นอยู่กับรุ่น) และสกรูยึดของกระจังหน้า (โปรดดูภาพประกอบ)

ขั้นตอนการติดตั้ง

FWBE30-AF1,FWBE36-AF1

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในช่องลมและช่องระบายอากาศ
2. ตรวจสอบการติดตั้งฟิลเตอร์
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ
4. ตรวจสอบว่าสายดินเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันท่อ, 
    ชุดสายไฟและท่อระบายน้ำทิ้ง

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับฟิวเตอร์:

ข้อควรสังเกตก่อนการเปิดใช้งาน

- CARBON FILTER
- ELECTROSTATIC FILTER

ควรนำถุงที่ใส่ฟิวเตอร์ออกก่อนที่จะติดตั้ง หากไม่ทำเช่นนั้นจะเกิดการไหลเวียนอากาศได้ไม่ดีซึ่ง
อาจจะนำไปสู่การทำความเย็นได้ไม่เพียงพอ

* ใบปรับสวิงจะปรับทิศทางด้วยมือ

การปรับทิศทางลมใบปรับ

มอเตอร์ใบปรับแนวนอน

- ขยับใบปรับกระจายลม ตามที่ระบุไว้ในรูป

- สามารถใช้ได้ทั้งในโหมดทำความร้อนและความเย็น 

  โดยที่ลมจะไม่กระทบกับคนโดยตรง

-  ห้ามขยับใบปรับกระจายลม เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย

   และอาจทำให้เกิดความผิดปกติในระบบได้

- ใบปรับกระจายลม สามารถปรับได้โดยใช้ เฉพาะรีโมทคอนโทรล

   เท่านั้น

ใบปรับลมกระจายลมแนวนอน และแนวตั้งสามารถปรับเปลี่ยนการส่งลมเย็นได้สองทิศทาง:

* ใบปรับแนวนอนสามารถปรับทิศทางได้ โดยใช้รีโมท
   คอนโทรลเท่านั้น

การปรับทิศทางการไหลของอากาศ



FWBE13-AF1,FWBE19-AF1& FWBE25-AF1

FWBE30-AF1,FWBE36-AF1

25/30A

30/32A

4. ดันใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) ไว้ที่ตำแหน่งปิด ถอดใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) 
    ทางด้านซ้ายแล้วดันเข้าไปด้านใน (โปรดดูภาพประกอบ)

 โปรดทำอย่างนุ่มนวลเพื่อไม่ให้ใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) เสียหาย

ตรวจสอบการระบายน้ำ

การเชื่อมต่อสายไฟ

1. ปิดไฟเข้าเครื่อง
2. เทน้ำหนึ่งแก้วลงในถาดระบายน้ำ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำไหลออกจากท่อระบายน้ำ
    ของคอยล์พัดลม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดแหล่งจ่ายไฟหลักก่อนที่จะเปิดกระจังหน้า
เพื่อซ่อมบำรุง
ดูแผนผังสายไฟภายในเครื่องเสมอ
ตรวจสอบรหัสไฟฟ้าในพื้นที่และรหัสสายไฟเฉพาะ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่เพียงพอ
(พิกัดแรงดันไฟฟ้า ±10% ระหว่างการทำงาน)
 เต้ารับไฟฟ้าที่เพียงพอ

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. TEMP/ERROR CODE

2. FAN SPEED

3. DRY,COOL AND FAN

4. TIMER

•  ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิหน้าจอจะมีการกะพริบสำหรับการตั้งอุณภูมิใหม่ 5 วินาที
•  ถ้าหน้าจอขึ้น E1 มีการกะพริบแสดงว่า Room sensor error ทำงาน 
•  ถ้าหน้าจอขึ้น E2 มีการกะพริบแสดงว่า Freeze sensor error ทำงาน 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง

บนหน้าจอจะแสดงความเร็วลมจริงของพัดลมที่กำลังทำงานอยู่ (ไม่ใช่ความเร็วที่ตั้งค่า)

ปกติจะแสดงเฉพาะอุณหภูมิห้องเมื่อเครื่องปรับอากาศเปิดทำงาน

ปกติจะแสดงเฉพาะโหมดที่กำลังทำงานอยู่

แสดงเฉพาะสถานะของ AUTO START และ AUTO STOP

5. COMP
comp ไฟ comp แสดงสถานะคอมเพรสเซอร์

COMP



FWBE13-AF1,FWBE19-AF1,FWBE25-AF1
FWBE30-AF1,FWBE36-AF1

FWBE13-AF1, FWBE19-AF1, FWBE25-AF1 , FWBE30-AF1, FWBE36-AF1

1. หลังจากถอดกรอบแผงหน้ากาก แล้วให้เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟ
2. ถอดคลิปล็อกสายไฟออก
3. สอดชุดสายไฟเข้าไปในรูที่ได้เจาะไว้ในผนัง

4. ความยาวของฉนวนสายไฟที่ต้องตัดออก

5. สายไฟจากแหล่งจ่ายไฟควรมีขนาดไม่เกิน 18 AWG
6. สอดสายไฟของแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเทอร์มินอลบล็อกและยึดด้วยสกรูให้แน่น
7. ยึดคลิปล็อก เพื่อยึดสายไฟที่เชื่อมต่อ

ขั้นตอนการติดตั้ง

การตั้งเวลา AUTO STOP

การตั้งเวลา AUTO START 

1. กดปุ่ม ON/OFF 

- สัญลักษณ์ Stop-Time บนจอแสดงผลจะกะพริบ

* ฟังก์ชั่นนี้สามารถตั้งโปรแกรมให้เครื่องปรับอากาศปิดล่วงหน้าได้

- กดปุ่ม             เพื่อเพิ่มเวลาครั้งละ 10 นาที

- กดปุ่ม              เพื่อลดเวลาครั้งละ 10 นาที

- กดปุ่ม STOP อีกครั้ง เพื่อเปิดใช้งานการปิดอัตโนมัติสัญลักษณ์ Stop-Time บนจอแสดงผลจะหยุดกะพริบ

- กดปุ่ม STOP อีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชั่น

2. กดปุ่ม 
- ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ (MODE,FAN,TEMP) ตามที่เราต้องการสำหรับการ re-starting ครั้งต่อไป 

1. กดปุ่ม ON/OFF 

- สัญลักษณ์ Start-Time บนจอแสดงผลจะกะพริบ

* ฟังก์ช่ันนี้สามารถตั้งโปรแกรมให้เครื่องปรับอากาศเปิดล่วงหน้าได้

- กดปุ่ม             เพื่อเพิ่มเวลาครั้งละ 10 นาที

- กดปุ่ม              เพื่อลดเวลาครั้งละ 10 นาที

- กดปุ่ม START อีกครั้ง เพื่อเปิดใช้งานการเปิดอัตโนมัติสัญลักษณ์ Start-Time บนจอแสดงผลจะหยุดกะพริบ

- กดปุ่ม START อีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชั่น

2. กดปุ่ม 
- ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ (MODE,FAN,TEMP) ตามที่เราต้องการสำหรับการ re-starting ครั้งต่อไป 

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

- เมื่อกดปุ่ม ”SLEEP”  จอ LCD บนรีโมทจะแสดงสัญลักษณ์      

สำหรับโหมด COOL อุณหภูมิจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1oC 

       หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

* เมื่อเข้าสู่โหมด SLEEP อุณหภูมิจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1oC จากการตั้งค่าอุณหภูมิครั้งสุดท้าย

* กดปุ่ม ”SLEEP”  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงานของโหมด SLEEP

* เมื่อไฟฟ้าเกิดขัดข้อง การเปลี่ยนโหมด การปิดเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดนี้จะยกเลิกการทำงานของโหมด SLEEP

6. กดปุ่ม



ขั้นตอนการติดตั้ง
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MODEL FWBE13-36AF1



 





การทำงานเครื่องปรับอากาศขณะหลับ (SLEEP)

4. กดปุ่ม            เพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศ 

- เมื่อกดปุ่ม ใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) จะปรับองศาอย่างต่อเนื่อง กดอีกครั้งเพื่อสั่งให้หยุด

โปรแกรมนี้เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในห้องปรับอากาศ

* ฟังก์ชั่นนี้ตั้งในโหมดระบายอากาศ

- เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิด จะทำงานตามการตั้งค่าสุดท้ายจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

- กดปุ่ม             จะเพิ่มขึ้นทีละ  1oC

- กดปุ่ม             จะลดลงทีละ 1oC
- สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 18-30oC โดยจอจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

- กดปุ่ม MODE ซ้ำๆ จนกระทั่งถึงคำว่า “COOL” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล 
    สัญลักษณ์       จะแสดงบนโมดูล

- กดปุ่ม         ซ้ำๆ ระบบจะเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลม (สูง, กลาง, ต่ำ หรือ โหมดอัตโนมัติ)

1. กดปุ่ม ON/OFF 

2. กดปุ่ม MODE

3. กดปุ่ม              เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

4. กดปุ่ม

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

Wiring Diagram
(COOL ONLY)

2. กดปุ่ม MODE 

3. กดปุ่ม

* โหมดปรับความเร็วลมอัตโนมัติ จะไม่สามารถทำงานในโหมด FAN ได้ (สามารถกดปุ่ม  ได้แต่จะไม่ตอบสนอง)

- กดปุ่ม MODE ซ้ำๆ จนกระทั่งถึงคำว่า “FAN” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล สัญลักษณ์         จะแสดงบนโมดูล

- กดปุ่ม          ซ้ำๆ ระบบจะเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลม (สูง, กลาง, ต่ำ)

1. กดปุ่ม ON/OFF 

- เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิด จะทำงานตามการตั้งค่าสุดท้ายจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

การระบายอากาศ (FAN)



วิธีการติดตั้งกรอบแผงหน้ากากเครื่องบน FAN COIL UNIT.

1. ติดตั้งกรอบแผงหน้ากากตามลำดับตรงข้ามกับวิธีถอดกรอบแผงหน้ากาก

    เมื่อถอดกรอบแผงหน้ากากออกและติดตั้งอีกครั้งให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

    ก่อนที่จะขันสกรูยึดให้แน่ใจว่าได้เกี่ยวตัวล็อกด้านบนของแผงหน้ากากแล้ว

2. เชื่อมต่อบอร์ดจอแสดงผลกลับเข้าที่เดิม นำฝาครอบขั้วต่อกลับคืนโดยขันสกรูให้แน่น

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. กดปุ่ม ON/OFF 

2. กดปุ่ม MODE 

- กดปุ่ม MODE ซ้ำๆจนกระทั่งถึงคำว่า “DRY” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล สัญลักษณ์         จะแสดงบนโมดูล

- ระบบจะช่วยลดความชื้นในอากาศ

3. กดปุ่ม             เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

4. กดปุ่ม              เพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศ

- เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิด จะทำงานตามการตั้งค่าสุดท้ายจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

การช่วยลดความชื้น (DRY)

- กดปุ่ม             จะเพิ่มขึ้นทีละ  1oC

- กดปุ่ม             จะลดลงทีละ 1oC
- สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 18-30oC โดยจอจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

- เมื่อกดปุ่ม ใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) จะปรับองศาอย่างต่อเนื่อง กดอีกครั้งเพื่อสั่งให้หยุด

- กดปุ่ม             จะเพิ่มขึ้นทีละ  1oC

- กดปุ่ม             จะลดลงทีละ 1oC
- สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 18-30oC โดยจอจะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

3. กดปุ่ม              เพื่อควบคุมอุณหภูมิ

- กดปุ่ม         ซ้ำๆ ระบบจะเปลี่ยนระดับความเร็วของพัดลม (สูง, กลาง, ต่ำ หรือ โหมดอัตโนมัติ)

4. กดปุ่ม

- เมื่อกดปุ่ม ใบปรับกระจายลม (Horizontal Louver) จะปรับองศาอย่างต่อเนื่อง กดอีกครั้งเพื่อสั่งให้หยุด

5. กดปุ่ม             เพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศ

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

FWBE30-AF1 & FWBE36-AF1

FWBE13-AF1 ,  FWBE19-AF1 , FWBE25-AF1

3.ปิดและดันแผงด้านหน้าเข้าไปในกระจังหน้าจนกว่าจะได้ยินเสียง "คลิก"

หากปิดแผงด้านหน้าอย่างถูกต้อง น้ำหยดน้ำที่เกิดในกระบวนการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
สามารถสะสมบนพื้นผิวกระจังหน้าได้ นอกจากนี้ รูปลักษณ์ของตัวเครื่องจะได้รับผลกระทบ
หากช่องว่างระหว่างแผงด้านหน้ากับกระจังหน้าเปิดกว้างเกินไป

* คู่มือการใช้งาน
การทำความเย็น (COOL)

1.กดปุ่ม ON/OFF 
   - เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิด จะทำงานตามการตั้งค่าสุดท้ายจะแสดงบนรีโมทคอนโทรล

2.กดปุ่ม MODE  
   - กดปุ่ม MODE ซ้ำๆจนกระทั่งถึงคำว่า “COOL” ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล   สัญลักษณ์         จะแสดงบนโมดูล



การจัดเตรียมรีโมทคอนโทรล

- เปิดฝาครอบแบตเตอรี่โดยสไลด์ไปตามทิศทางลูกศร
- ใส่ถ่านอัลคาไลน์ (AAA) 1.5 โวลต์ จำนวน 2 ก้อน  ระวังอย่าให้กลับขั้ว
- ปิดฝาครอบแบตเตอรี่

การใช้รีโมทคอนโทรล

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องรับและรีโมทคอนโทรล
- รีโมทคอนโทรลสามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึงประมาณ 7 เมตร
- ชี้ตัวส่งสัญญาณของชุดรีโมทคอนโทรลไปทางเครื่องปรับอากาศในขณะที่กำลังตั้งค่า
- เพื่อให้สามารถดำเนินการใด ๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าจากรีโมทคอนโทรล ตัวเครื่องรับสัญญาณภายใน
  เครื่องปรับอากาศจะต้องได้ได้รับพลังงานไฟฟ้าด้วย
- เมื่อเครื่องได้รับสัญญาณโดยตรง เครื่องจะส่งเสียงบี๊บ หากไม่ได้ยินเสียง ให้กดปุ่มรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

การติดตั้งรีโมทคอนโทรลและคู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

10. AUTO STOP

เครื่องปรับอากาศสามารถตั้งโปรแกรมเปิดเครื่องได้ โดยมีวิธีการดังนี้

11. SEND
กดปุ่ม SEND เพื่อส่งพารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงบนหน้าจอ LCD บนรีโมทไปยัง บอร์ดคอนโทรลหลัก

ฟังก์ชัน TURBO จะทำงานสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ

• กดปุ่ม TURBO อีกครั้งในขณะที่เครื่องกำลังทำงานในที่ฟังก์ชั่น TURBO
• อุณหภูมิห้อง 18oC ในโหมด COOL
• กดปิดเครื่องปรับอากาศหรือเปลี่ยนโหมดการทำงาน

• กดปุ่ม ECONO อีกครั้งในขณะที่เครื่องกำลังทำงานในที่ฟังก์ชั่น ECONO 
• มีการเปลี่ยนโหมดการทำงาน

12. KEYLOOK
กดปุ่ม             เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อล๊อคปุ่มทั้งหมดบนรีโมท จอ LCD บนรีโมทจะแสดง
สัญลักษณ์            หากต้องการปลดล๊อคปุ่มทั้งหมดบนรีโมท ให้กดปุ่ม             เป็นเวลา 2 วินาที

13. TURBO
กดปุ่ม TURBO ในโหมด COOL และฟังก์ชั่นจะเริ่มทำงานความเย็นไวขึ้น 
จอ LCD บนรีโมทจะแสดงสัญลักษณ์ TURBO การตั้งค่าอุณหภูมิและการตั้งค่าพัดลมจะหายไป  
คอนโทรลเลอร์จะสั่งเปิดคอมเพสเซอร์ให้ทำงานและปรับพัดลมให้เป็นความเร็วสูงเป็นเวลา 30 นาที

ฟังก์ช่ัน ECONO จะทำงานสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ

14. ECONO
กดปุ่ม ECONO ในโหมด COOL และฟังก์ช่ันจะเริ่มทำงานในโหมดประหยัดพลังงาน 
จอ LCD บนรีโมทจะแสดงสัญลักษณ์ ECONO การตั้งค่าอุณหภูมิและการตั้งค่าพัดลมจะหายไป  
คอนโทรลเลอร์จะสั่งปรับความเร็วของพัดลมอัตโนมัติ อุณหภูมิจะถูกตั้งค่าไว้ที่ 25oC ในโหมด COOL 

สามารถยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ได้โดย กดปุ่ม         OFF อีกครั้ง

• กดปุ่ม        OFF สัญลักษณ์ OFF และ Stop-Time บนจอแสดงผลจะกะพริบ
• กดปุ่ม            หรือ         เพื่อตั้งนาฬิกา ให้กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
• กด        OFF อีกครั้ง สัญลักษณ์ OFF และ Stop-Time บนจอแสดงผลจะหยุดกะพริบ

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

ข้อสำคัญ

- ห้ามทำตกหรือขว้างรีโมทคอนโทรล
- ห้ามฉีดหรือเทของเหลวทุกชนิดใส่รีโมทคอนโทรล และห้ามวางไว้ใต้แสงแดดหรือพื้นที่มีความร้อนสูง
- นำถ่านออกในเมื่อไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน
- เมื่อต้องเปลี่ยนถ่านอัลคาไลน์ ควรเปลี่ยนทั้ง 2 ก้อนพร้อมกัน
- ควรวางรีโมทคอนโทรลให้ห่าง 1 เมตร หรือมากกว่านี้จากทีวีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น



คำอธิบายรายละเอียดและฟังก์ชันการใช้งานของรีโมทคอนโทรล

1. POWER ON/OFF

เมื่อกดปุ่ม          เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อเครื่องปรับอากาศเปิด จะทำงานตามการตั้งค่าสุดท้าย
จะแสดงบนรีโมทคอนโทรล และมีการหน่วงเวลา (3-6 วินาที) ก่อนที่มอเตอร์พัดลมจะทำงาน 

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

2. FAN
กดปุ่ม       เพื่อเลือกระดับความเร็วของพัดลม (สูง, กลาง, ต่ำ หรือ โหมดอัตโนมัติ) หน้าจอ
จะแสดงระดับความเร็วที่เลือก

3. OPERATING MODE

กดปุ่ม  MODE  เครื่องปรับอากาศสามารถทำงานได้ 3 โหมด (FAN,COOL,DRY) 

4. TEMPERATURE SETTING

กดปุ่ม  TEMP           , TEMP          เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่อยู่ในช่วง 18-30oC โดยจอ LCD บนรีโมท
จะแสดงอุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้

6. SWEEP
กดปุ่ม SW เพื่อ เปิด/ปิด สเต็ปปิ้งมอเตอร์

5. LOUVER
กดปุ่ม LV จะเปลี่ยนมุมใบปรับกระจายลม (ซึ่งควบคุมโดยสเต็ปมอเตอร์)

• หากกดและปล่อยปุ่ม มุมของใบปรับกระจายลมจะเปลี่ยนทีละสเต็ป
• หากกดปุ่มค้างไว้ มุมของใบปรับกระจายลมจะเปลี่ยนไปจนกว่าจะปล่อยปุ่ม

7. SLEEP
กดปุ่ม SW เพื่อเลือกการทำงานแบบ SLEEP จอ LCD บนรีโมทจะแสดงสัญลักษณ์       สำหรับโหมด COOL 
อุณหภูมิจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 1oC หลังจากผ่านไป 1 ชั่วโมง

8. CLOCK
การตั้งนาฬิกาบนรีโมทนั้นทำได้โดย

• กดปุ่ม          สัญลักษณ์           และการแสดงเวลาจะกะพริบ

• กดปุ่ม         หรือ        เพื่อตั้งนาฬิกา ให้กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

• กด        อีกครั้ง        สัญลักษณ์ และการแสดงเวลาจะหยุดกะพริบ

Note: ปุ่ม       สามารถใช้ได้ในเฉพาะ โหมด FAN และ COOL เท่านั้นไม่สามารถใช้ในโหมด DRY 

FAN: จอ LCD บนรีโมทจะแสดงโหมด FAN ระบบจะทำงานแค่พัดลมเท่านั้น
         ปุ่ม SLEEP, TEMP           , TEMP           TURBO และ ECONO จะไม่สามารถใช้งานได้

COOL: จอ LCD บนรีโมทจะแสดงโหมด COOL ระบบปรับจะทำงานแบบเครื่องปรับอากาศ

DRY: จอ LCD บนรีโมทจะแสดงโหมด DRY ระบบจะทำงานจะช่วยลดความชื้นภายในห้อง 

คู่มือการใช้งานรีโมทคอนโทรล

9. AUTO START
เครื่องปรับอากาศสามารถตั้งโปรแกรมเปิดเครื่องได้ โดยมีวิธีการดังนี้

สามารถยกเลิกฟังก์ชั่นนี้ได้โดย กดปุ่ม         ON อีกครั้ง

• กดปุ่ม           ON สัญลักษณ์ ON และ Start-Time บนจอแสดงผลจะกะพริบ
• กดปุ่ม           หรือ         เพื่อตั้งนาฬิกา ให้กดปุ่มเพื่อเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
• กด         ON อีกครั้ง สัญลักษณ์ ON และ Start-Time บนจอแสดงผลจะหยุดกะพริบ




