
English
OPERATING INSTRUCTIONS For user
• To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating 

instructions before use.

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT

MCF-GN13VA MCF-GN18VA MCF-GN24VA
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

 WARNING
Do not connect the power cord to an intermediate point, 
use an extension cord, or connect multiple devices to a 
single AC outlet.
• This may cause overheating, fi re, or electric shock.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it se-
curely into the outlet.
• A dirty plug may cause fi re or electric shock.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and 
do not apply heat or place heavy objects on it.
• This may cause fi re or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the
power plug during operation.
• This may create sparks, which can cause fi re.
•  After the indoor unit is switched OFF with the remote con-

troller, make sure to turn the breaker OFF or disconnect the 
powern plug. 

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged
length of time.
• This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled,
altered, or repaired by the user.
•  An improperly handled air conditioner may cause fi re, electric 

shock, injury, or water leakage, etc. Consult your dealer.
•  If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

When installing, relocating, or servicing the unit, make sure
that no substance other than the specifi ed refrigerant 
(R410A) enters the refrigerant circuit.
•  Any presence of foreign substance such as air can cause 

abnormal pressure rise and may result in explosion or injury.
•  The use of any refrigerant other than that specifi ed for the 

system will cause mechanical failure, system malfunction, or 
unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious 
impediment to securing product safety.

This appliance is not intended for use by persons (includ-
ing children) with reduced physical, sensory or mental ca-
pabilities, or lack of experience and knowledge, unless they 
have been given supervision or instruction concerning use 
of the appliance by a person responsible for their safety.

• Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used 
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

• Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to 
observe them.

• After reading this manual, keep it together with the installation manual in a 
handy place for easy reference.

• Be sure to receive a guarantee card from your dealer and check that the 
purchased date and shop name, etc. are entered correctly.

Marks and their meanings

 WARNING : Incorrect handling could cause serious hazard, such as 
death, serious injury, etc. with a high probability.

 CAUTION : Incorrect handling could cause serious hazard depending 
on the conditions.

Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.

  

Do not insert your fi nger, a stick, or other objects into the 
air inlet or outlet.
•  This may cause injury, since the fan inside rotates at high 

speeds during operation.

  

 In case of an abnormal condition (such as a burning smell),
stop the air conditioner and disconnect the power plug or 
turn the breaker OFF.
•  A continued operation in the abnormal state may cause a mal-

function, fi re, or electric shock. In this case, consult your dealer.

When the air conditioner does not cool or heat, there is 
a possibility of refrigerant leakage. In this case, consult 
your dealer. If a repair involves recharging the unit with 
refrigerant, ask the service technician for details.
•  The refrigerant used in the air conditioner is safe. Normally, 

it does not leak. However, if refrigerant leaks and comes in 
contact with a heat source such as a fan heater, kerosene 
heater, or cooking stove, it will create a harmful gas.

The user should never attempt to wash the inside of the 
indoor unit. Should the inside of the unit require cleaning, 
contact your dealer.
•  Unsuitable detergent may cause damage to plastic material 

inside the unit, which may result in water leakage. Should 
detergent come in contact with electrical parts or the motor, 
it will result in a malfunction, smoke, or fi re.

 CAUTION
Do not touch the air inlet or the aluminum fi ns of the indoor/
outdoor unit.
• This may cause injury.

Do not use insecticides or fl ammable sprays on the unit.
• This may cause a fi re or deformation of the unit.

Do not expose pets or houseplants to direct airfl ow.
• This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under the
indoor/outdoor unit.
•  Water may drip down from the unit, which may cause damage 

or malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
• The unit may fall and cause injury.

Meanings of symbols used in this manual

 : Be sure not to do.

 : Be sure to follow the instruction.

 : Never insert your fi nger or stick, etc.

 : Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

 : Danger of electric shock. Be careful.

 : Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

 : Be sure to shut off the power.

S AFETY PRECAUTIONS

CONTENTS

■ SAFETY PRECAUTIONS 1
■ NAME OF EACH PART 3
■ PREPARATION BEFORE OPERATION 3
■ SELECTING OPERATION MODES 4
■ FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT 5
■ TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER) 5
■ CLEANING 6
■ WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED 7
■ WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME 8
■ INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK 8
■ SPECIFICATIONS 8



En-2

 CAUTION
Do not step on an unstable bench to operate or clean the
unit.
• This may cause injury if you fall down.

Do not pull the power cord.
•  This may cause a portion of the core wire to break, which may 

cause overheating or fi re.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not
throw them into a fi re.
• This may cause the batteries to leak, or cause a fi re or explosion.

Do not operate the unit for more than 4 hours at high hu-
midity (80% RH or more) and/or with windows or outside 
door left open.
•  This may cause the water condensation in the air conditioner, 

which may drip down, wetting or damaging the furniture.
•  The water condensation in the air conditioner may contribute 

to growth of fungi, such as mold.

Do not use the unit for special purposes, such as storing 
food, raising animals, growing plants, or preserving preci-
sion devices or art objects.
• This may cause deterioration of quality, or harm to animals
and plants.

Do not expose combustion appliances to direct airfl ow.
• This may cause incomplete combustion.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid
accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the
power plug or turn the breaker OFF.
•  This may cause injury, since the fan inside rotates at high 

speeds during operation.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the
power plug or turn the breaker OFF.
•  The unit may accumulate dirt, which may cause overheating 

or fi re.

Replace all batteries of the remote controller with new ones
of the same type.
•  Using an old battery together with a new one may cause over-

heating, leakage, or explosion.

If the battery fl uid comes in contact with your skin or clothes,
wash them thoroughly with clean water.
•  If the battery fl uid comes in contact with your eyes, wash them 

thoroughly with clean water and immediately seek medical 
attention.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is 
operated together with a combustion appliance.
• Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a 
possibility of a lightning strike.
• The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, perform
inspection and maintenance in addition to normal cleaning.
•  Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, contribute 

to growth of fungi, such as mold, or clog the drain passage, and 
cause water to leak from the indoor unit. Consult your dealer 
for inspection and maintenance, which require specialized 
knowledge and skills.

Do not operate switches with wet hands.
• This may cause electric shock.

Do not clean the air conditioner with water or place an object 
that contains water, such as a fl ower vase, on it.
• This may cause fi re or electric shock.

Do not step on or place any object on the outdoor unit.
• This may cause injury if you or the object falls down.

S AFETY PRECAUTIONS

For installation

 WARNING
Consult your dealer for installing the air conditioner. 
• It should not be installed by the user since installation requires 

specialized knowledge and skills. An improperly installed air 
conditioner may cause water leakage, fi re, or electric shock.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
• A non-dedicated power supply may cause overheating or 
fi re.

Do not install the unit where fl ammable gas could leak.
• If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may 

cause an explosion.

Earth the unit correctly.
• Do not connect the earth wire to a gas pipe, water pipe, light-

ning rod, or a telephone ground wire. Improper earthing may 
cause electric shock.

 CAUTION
Install an earth leakage breaker depending on the installa-
tion location of the air conditioner (such as highly humid 
areas).
• If an earth leakage breaker is not installed, it may cause electric 

shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
• If the drain passage is improper, water may drip down from 

the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

In case of an abnormal condition
 Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

  IMPORTANT
Dirty fi lters cause condensation in the air conditioner which will contribute
to the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended
to clean air fi lters every 2 weeks.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

•  Make sure the polarity of the batteries is correct.
•  Do not use manganese batteries and leaking batteries. The remote controller 

could malfunction.
•  Do not use rechargeable batteries.
•  Replace all batteries with new ones of the same type.
• Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with 

expired shelf lives last shorter.
• Press RESET gently using a thin instrument.
 If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate 

correctly.

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or turn the breaker on.

• Press CLOCK gently using a thin 
instrument.

Display section

Operation indicator 
lamp
Remote control 
receiving section

Emergency operation switch 
 Page 4 

Use the remote controller provided with the unit only.
Do not use other remote controllers.

Horizontal vane
Vertical vane

Air fi lter

Air inlet
Front panel

Air cleaning fi lter (Option)

Outdoor unit

Installing the remote controller batteries Setting current time

N AME OF EACH PART

P REPARATION BEFORE OPERATION

1.  Remove the front lid

2.  Insert the negative 
pole of AAA alkaline 
batteries first.

3.  Install the front lid

4.  Press RESET

1.  Press CLOCK

3.  Press CLOCK again

2.  Press the TIME buttons to set 
the time.
Each press increases/decreas-
es the time by 1 minute (10 
minutes when pressed longer).

Indoor unit Remote controller

Deodorizing fi lter (Option)

Air inlet (back amd side)

Refrigerant piping

Drainage hose

Outdoor units may be different in appearance.

Air outlet

Drain outlet

When installed on the ceiling

• Install the remote control-
ler holder to a place where 
the signal can be received 
by the indoor unit.

Remote controller 
holder

Temperature buttons
 Page 4 

Off-timer button  Page 5 

On-timer button  Page 5 

TIME set buttons 
  Increase time
  Decrease time
   Pages 3, 5 

CLOCK button  Page 3 

RESET button  Page 3 

Lid
Slide down 
to open

Signal transmitting 
section
Distance of signal : 
About 6 m
Beep(s) is (are) heard 
from the indoor unit when 
the signal is received.

Operation display 
section

Operation select 
button  Page 4 

OFF /ON
(stop/operate) 
button

FAN speed 
control button 
 Page 5 

VANE 
control button 
 Page 5 
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1 Press  to start the operation.

2 Press  to select operation mode. Each press 
changes mode in the following order:

3 Press  or  to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°C.

 Press  to stop the operation.
• The same setting is selected the next time by simply pressing .

SELECTING OPERATION MODES

(I FEEL)

(COOL)

(DRY)

(FAN)

Operation indicator lamp
The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication Operation state Room temperature

The unit is operating to reach the set 
temperature

About 2°C or more  
away from set tem-
perature

The room temperature is approach-
ing the set temperature

About 1 to 2°C from 
set temperature

 Lighted  Not lighted

 I FEEL mode
The unit selects the operation mode according to the room temperature 
when I FEEL is selected. When the room temperature is higher than 25°C, 
COOL is selected (set temperature: 24°C). When the room temperature 
is lower than 25°C, DRY is selected. However, when operation is stopped 
and then started within 2 hours, the mode which has been selected previ-
ously is operated.

Note: 
During COOL operation, the set temperature may not be changed when 
the room temperature is more than 2°C higher than the set temperature. 
In this case, please wait until the room temperature drops to within 2°C of 
the set temperature.

 COOL mode
Enjoy cool air at your desired temperature. 

 DRY mode
Dehumidify your room. The room may be cooled slightly. 
Temperature cannot be set during DRY mode.

 FAN mode
Circulate the air in your room.

Emergency operation
When the remote controller cannot be used...
Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation 
switch (E.O.SW) on the indoor unit.

Each time the E.O.SW is pressed, the operation changes 
in the following order:

Auto restart function
If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto 
restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set 
with the remote controller just before the shutoff of the main power. When 
timer is set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power 
is resumed.

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.

Operation indicator lamp

Set temperature : 24°C
Fan speed : Medium
Horizontal vane : Auto

Emergency COOL

Stop

Note:
The fi rst 30 minutes of operation is test run. Temperature 
control does not work, and fan speed is set to High.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

F AN SPEED AND AIRFLOW 
DIRECTION ADJUSTMENT

Press  to select fan speed. Each press changes 
fan speed in the following order:

• Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

Press  to select airfl ow direction. Each press 
changes airfl ow direction in the following order:

• Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.
• Mechanical relay sound is heard from electronic control P.C. board, 

when each press changes fan speed isn’t abnormal.

Airflow direction

 (AUTO) .........The vane is set to the most effi cient airfl ow direction. 

Floor standing unit:
COOL/DRY: upward. FAN: horizontal.

Ceiling suspended unit:
COOL/DRY: horizontal. FAN: downward.

 (Manual) ..For efficient air conditioning, select position 1 or 2 for COOL/
DRY. During COOL/DRY, when the vane is set to position 4 
or 5, vane  automatically moves to position 1 after 1 hour to 
prevent water dripping.

 (Swing) .........The vane moves up and down intermittently. 

■ To change the horizontal airfl ow direction.
 Move the vertical vane manually before starting operation.

1 Press  or  during operation to set the timer. 

(ON timer) :  The unit will turns ON at the set 
time.

(OFF timer) : The unit will turns OFF at the 
set time.

*  or  blinks.
* Make sure that the current time is set correctly.  Page 3 

2 Press  (Increase) and  (Decrease) to set the 
time of timer. 
Each press increases or decreases the set time by 10 minutes.
• Set the timer while  or  is blinking.

3 Press or again to cancel timer.

Note:
• ON and OFF timers can be used in combination.  mark indicates the order 

of timer operations.
• If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see  page 4  “Auto restart 

function”.

TIMER OPERATION (ON/OFF 
TIMER)

  (AUTO) (Low) (Med.) (High)

 (AUTO)      (SWING)

Floor standing unit Ceiling suspended unit
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Instructions:

 

Deodorizing fi lter (Option)
Back side of air fi lter 
• Clean every 2 weeks.
• Soak the fi lter together with its frame in lukewarm water and wash 

it.
• After washing, dry it well in shade and put it back to its original position. 

Install all tabs of the air fi lter.
• Replace it with a new air cleaning fi lter every year for best perform-

ance.
• Parts Number  MAC-1700DF  (with frame)
 Parts Number  MAC-2100DF  (no frame)

Air cleaning fi lter (Option)
• If the air cleaning fi lter is clogged, it may lower the unit’s 

capacity or cause condensation at the air outlet.
• capacity or cause condensation at the air outlet.
• The air cleaning fi lter is disposable.
• If the color of the fi lter turns brown, replace the fi lter at once.
• Replace it with a new air cleaning fi lter every 4 months for best 

performance.
• Parts Number  MAC-1200FT  (with frame)
 Parts Number  MAC-1600FT  (no frame)

Note:
Clean the fi lters regularly for best performance and to reduce power 
consumption.

Air fi lter (Catechin air fi lter)
• Clean every 2 weeks
• Remove dirt by a vacuum cleaner, or wash with water.
• Dry it well in shade before installing it.

C LEANING

• Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning.
• Be careful not to touch the metal parts with your hands.
• Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide.

• Use only diluted mild detergents.
• Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fl ames to dry.
• Do not use water hotter than 50°C.
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● OPERATING INSTRUCTIONS ●

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the 
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Symptom Explanation & Check points
Indoor Unit
The unit cannot be operated. • Is the breaker turned on?

• Is the power supply plug connected?
• Is the ON timer set?  Page 5 

The unit cannot be operated 
for about 3 minutes when 
restarted.

• This protects the unit according to instruc-
tions from the microprocessor. Please 
wait.

The fan stops during the DRY 
operation.

• In DRY operation, the unit operates using the 
same refrigerant circuit as in COOL opera-
tion. DRY operation time has to be reduced 
in order to lower humidity without much room 
temperature decreasing. So the compres-
sor sometimes stops, and at the same time 
the indoor fan stops. This prevents water 
condensed on the heat exchanger from 
evaporating again.

Mist is discharged from the air 
outlet of the indoor unit.

• The cool air from the unit rapidly cools mois-
ture in the air inside the room, and it turns 
into mist.

The swing operation of the 
HORIZONTAL VANE is 
suspended for a while, then 
restarted.

• This is for the swing operation of the HORI-
ZONTAL VANE to be performed normally.

The air fl ow direction changes 
during operation.
The direction of the horizontal 
vane cannot be adjusted with 
the remote controller.

• When the unit is operated in COOL or DRY 
mode, if the operation continues with air 
blowing down for 0.5 to 1 hour, the direction 
of the air fl ow is automatically set to position 
(1) to prevent water from condensing and 
dripping.

The unit starts operation by 
itself when the main power 
is turned on, though it isn’t 
operated with the remote 
controller.

• These models are equipped with an auto re-
start function. When the main power is turned 
off without stopping the unit with the remote 
controller and is turned on again, the unit 
starts operation automatically in the same 
mode as the one set with the remote control-
ler just before the shutoff of the main power. 
Refer to “Auto restart function”  page 4 .

Outdoor Unit
Water leaks from the outdoor 
unit.

• During COOL and DRY operations, pipe or 
pipe connecting sections are cooled and this 
causes water to condense.

Symptom Explanation & Check points
Remote controller
The display on the remote 
controller does not appear 
or it is dim. The indoor unit 
does not respond to the 
remote control signal.

• Are the batteries exhausted?  Page 3 
• Is the polarity (+, -) of the batteries correct?

 Page 3 
• Are any buttons on the remote controller of 

other electric appliances being pressed?

Does not cool
The room cannot be cooled 
suffi ciently.

• Is the temperature setting appropriate? 
 Page 4 

• Is the fan setting appropriate? Please 
change fan speed to higher setting.

• Are the fi lters clean?  Page 6 
• Is the fan or heat exchanger of the indoor unit 

clean?
• Are there any obstacles blocking the air inlet 

or outlet of the indoor or outdoor unit?
• Is a window or door open?
• When a ventilation fan or a gas cooker is 

used in a room, the cooling load increases, 
resulting in an insuffi cient cooling effect.

• When the outside temperature is high, the 
cooling effect may not be suffi cient.

Airfl ow
The air from the indoor unit 
smells strange.

• Are the fi lters clean?  Page 6 
• Is the fan or heat exchanger of the indoor unit 

clean?
• The unit may suck in an odor adhering to the 

wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it 
out with the air.

Sound
Cracking sound is heard. • This sound is generated by the expansion/

contraction of the front panel, etc. due to 
change in temperature.

The sound as burbling is 
heard.

• This sound is heard when the outside air is 
absorbed from the drain hose by turning on 
the range hood or the ventilation fan, making 
water fl owing in the drain hose to spout out.

 This sound is also heard when the outside air 
blows into the drain hose in case the outside 
wind is strong.

Mechanical sound is heard 
from the indoor unit.

• This is the switching sound in turning on/off 
the fan or the compressor.

The sound of water fl owing 
is heard.

• This is the sound of refrigerant or condensed 
water fl owing in the unit.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your 
dealer.
• When water leaks or drips from the indoor unit.
• When the left operation indicator lamp blinks.
• When the breaker trips frequently.
• The remote control signal is not received in a room where an electronic OFF/ON 

type fl uorescent lamp (inverter-type fl uorescent lamp, etc.) is used.
• Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fi er may be required for the affected device.

• When an abnormal sound is heard.

W HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED
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Installation place
Avoid installing the air conditioner in the following places.
• Where there is much machine oil.
• Salty places such as the seaside.
• Where sulfi de gas is generated such as a hot spring.
• Where oil is splashed or where the area is fi lled with oily smoke.
• Where there is high-frequency or wireless equipment.
• Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.
• Where the operation sound or air from the outdoor unit does not bother the 

house next door.

Electrical work
• Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
• Be sure to observe the breaker capacity.

If you have any questions, consult your dealer.

I NSTALLATION PLACE 
AND ELECTRICAL WORK

S PECIFICATIONS

To prevent the effects 
of a fl uorescent lamp, 
keep as far apart as 
possible.

wall, etc.

Inverter-type 
fl uorescent lamp

Keep a space to 
prevent the pic-
ture distortion or 
the noise.

1 m 
or more

Radio

100 
mm or 
more

Well- 
ventilated dry 
place

200/500 mm 
or more

TV

Cordless 
phone or 
Portable 
phone

3 m or 
more

1 m 
or more

The installation location of the outdoor unit should 
be at least 3 m away from the antennas for TV sets, 
radios, etc. In areas where the reception is weak, 
provide greater space between the outdoor unit and 
the antenna of the affected device if operation of the air 
conditioner interferes with radio or TV reception.

1 Set to the highest temperature in manual COOL mode, 
and operate for 3 to 4 hours.  Page 4 
This dries the inside of the unit.

2 Press  to stop the operation.

3 Turn off the breaker and/or disconnect the power supply 
plug.

4 Remove all batteries from the remote controller.

When using the air conditioner again:

1 Clean the air fi lter.  Page 6 

2 Check that the air inlet and outlet of the indoor and 
outdoor units are not blocked.

3 Check that the earth is connected correctly.

WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT 
GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

Model MCF-GN13VA MCF-GN18VA MCF-GN24VA
Dimensions
H × W × D (mm)

Indoor 650 × 1100 × 180 650 × 1100 × 180 650 × 1100 × 180
Outdoor 525 × 718 × 255 880 × 840 × 330 880 × 840 × 330

Weight (kg)
Indoor 26 26 26
Outdoor 34 48 61

Note:
1. Rating condition
 Cooling — Indoor: 27°C DB, 19°C WB
  Outdoor: 35°C DB, 24°C WB

2. Guaranteed operating range

Indoor Outdoor

Upper limit 32°C DB
23°C WB

43°C DB
—

Lower limit 21°C DB
15°C WB

21°C DB
— 

Environment care
Mitsubishi Electric Air conditioner has been designed environment-friendly. The plastic composition can be used as recycle part. 
For the optimum effi ciency and energy saving, users are recommended to operate air conditioners as following suggestion.

Turn off air conditioner in case of not in use.
Turn off ventilator in case of not in use.
The set temperature should not be set lower than 25°C.
The cleaning of condensing coil should be performed at least every 3 months.
The cleaning of air cleaning fi lter should be performed in the period described in this manual.

(GN13/GN18,GN24)
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● คูมือการใชงาน●

 คําเตือน
หามตอสายไฟเขากับจุดตอระหวางสายไฟ หามใชสายตอปลั๊ก หรือใชเตารับ 
AC รวมกับอุปกรณอ่ืนๆ 
• มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดความรอนเกิน ไฟไหม หรือถูกไฟดูดได
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมฝีุนละอองเกาะจับปลัก๊ไฟแลวจึงเสียบปลัก๊ไฟเขากับ
เตารับใหแนน
• ปลั๊กไฟท่ีมีฝุนละอองเกาะติดอยูอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือทําใหถูกไฟดูดได
หามมดั ดึง ทําลาย หรือดัดแปลงสายไฟ และหามใหสายไฟโดนความรอนหรือ
วางของหนักทับสายไฟ
• มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือถูกไฟดูดได
หามสบัเบรกเกอร ข้ึน/ลง หรอืถอด/เสียบปลัก๊ไฟ ในขณะท่ีเคร่ืองกาํลังทาํงาน
• มิฉะน้ันประกายไฟอาจลุกข้ึน ซ่ึงทําใหเกิดไฟไหมได
•  หลังจากปดเคร่ืองภายในอาคารดวยรีโมทคอนโทรล ควรตรวจสอบใหแนใจวาได
สับเบรกเกอรลง หรือถอดปลั๊กไฟออกแลว 

หามตากอากาศเย็นโดยตรงเปนเวลานาน 
• มิฉะน้ันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได
หามใหผูใชทําการติดต้ัง เปลี่ยนท่ีต้ัง ถอดช้ินสวน 
ดัดแปลง หรือซอมแซมดวยตนเองโดยเด็ดขาด
•  การดําเนินการใดๆ ทีไ่มถูกตองกับเคร่ืองปรับอากาศ อาจทาํใหเกิดไฟไหม ถูกไฟ
ดูด บาดเจ็บ หรือนํ้าอาจรั่วไหลได ควรปรึกษาตัวแทนจําหนาย

•  หากสายไฟชํารุด ตองใหผูผลติหรือตัวแทนบริการเปนผูเปล่ียนสายไฟใหม เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดอันตราย 

เมื่อติดต้ัง เปลี่ยนท่ีต้ัง หรือซอมบํารุงเคร่ือง ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาไมมีส่ิงอื่นใดไหลเขาไปในวงจรทําความเย็น นอกจากสารทําความเย็นที่
กําหนด (R410A)
•  หากมีส่ิงแปลกปลอม เชน อากาศ อาจทาํใหแรงดันผดิปกตสูิงข้ึนจนทาํใหระเบิด
หรือบาดเจ็บได

•  การใชสารทําความเยน็นอกเหนอืจากทีกํ่าหนดไว อาจทาํใหระบบกลไกไมทาํงาน 
ระบบผิดปกตหิรือตวัเคร่ืองเสียหายได ในกรณีรายแรง อาจทาํใหเกิดการเหน่ียว
นําที่รายแรงตอระบบปองกันเพ่ือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ

อุปกรณนี้ไมไดออกแบบข้ึนเพ่ือใหบุคคล (รวมท้ังเด็ก) ท่ีทุพพลภาพ ผูพิการ
ทางสายตา หรือบกพรองทางจิตหรือผูท่ีขาดประสบการณและความรูใชตาม
ลาํพัง นอกจากจะมีผูดูแลคอยควบคุมหรอือธิบายการใชงานอุปกรณและรบัผดิ
ชอบความปลอดภัยของพวกเขา
ควรกําชับเด็กวาอยาเลนเคร่ืองปรับอากาศ

• เน่ืองจากผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยช้ินสวนท่ีหมุนไดและช้ินสวนท่ีอาจทําใหเกิดไฟดูด ดัง
นั้นควรอาน “คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย” กอนการใชงาน

• เน่ืองจากหัวขอที่ใหคําแนะนําหรือคําเตือนซึ่งอธิบายไวในคูมือนี้มีความสําคัญตอความ
ปลอดภัย ดังนั้นควรปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําเตือนดังกลาว 

• หลงัจากอานคูมอืนีแ้ลว ควรเก็บไวรวมกับคูมอืการติดตัง้โดยเก็บไวในสถานท่ีซ่ึงสามารถ
หยิบมาใชอางอิงไดโดยสะดวก

• ควรขอใบรับประกันจากตัวแทนจําหนายพรอมทั้งตรวจสอบขอมูลตางๆ วาถูกตอง เชน 
วันที่ซ้ือ ช่ือราน เปนตน

เคร่ืองหมายและความหมาย 
 คําเตือน: หากใชงานไมถูกตอง มีความเปนไปไดสูงท่ีจะทําใหเกิดอันตรายราย

แรง เชน เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส เปนตน 

 ขอควรระวัง: หากใชงานไมถูกตอง อาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงไดตามปจจัย
แวดลอม

  

หามสอดน้ิว ไม หรือวัตถุอ่ืนใด เขาไปในชองลมเขาและชองลมออก
•  มฉิะนัน้อาจทาํใหบาดเจบ็ได เนือ่งจากในขณะทีเ่คร่ืองทาํงาน พัดลมทีอ่ยูดานใน
จะหมุนดวยความเร็วสูง

  
หากมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน (เชน กล่ินเหม็นไหม) ควรหยุดใชเคร่ืองปรับอากาศ
และถอดปล๊ักไฟออก หรือสับเบรกเกอรลง
•  หากยังใชงานตอไปขณะท่ีมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน อาจทําใหเคร่ืองไมทํางาน เกิดไฟ
ไหม หรือถูกไฟดูดได  หากเกิดกรณีดังกลาว ควรปรึษาตัวแทนจําหนาย

หากเคร่ืองปรับอากาศไมทําความเย็นหรือไมทําความรอน เปนไปไดท่ีสาร
ทําความเย็นจะรั่วไหล หากเกิดกรณีดังกลาว ควรปรึษาตัวแทนจําหนาย หาก
จาํเปนตองซอมบาํรุงโดยเติมสารทําความเย็นเขาไปในเคร่ือง ควรขอรับบรกิาร
จากชางเทคนิค
•  สารทําความเย็นที่ใชในเคร่ืองปรับอากาศนี้มีความปลอดภัย โดยปกติแลว สาร
ทาํความเย็นดงักลาวจะไมร่ัวไหล  แตอยางไรก็ตาม หากสารทําความเย็นร่ัวไหล
และสัมผสักับแหลงความรอน เชน เคร่ืองทาํรอนชนดิพดัลม เคร่ืองทาํรอนชนดิ
ใชนํ้ามันกาด หรือเตาปรุงอาหาร อาจทําใหเกิดกาซพิษได

ผูใชไมควรพยายามลางทําความสะอาดดานในของเคร่ืองภายในอาคารโดยเด็ด
ขาด หากจําเปนตองทําความสะอาดดานในของเคร่ือง ควรปรึกษาตัวแทน
จําหนาย
•  นํา้ยาทาํความสะอาดทีไ่มเหมาะสม อาจทาํใหวัสดทุีเ่ปนพลาสตกิท่ีอยูดานในของ
เคร่ืองชํารุด ซ่ึงอาจทําใหนํ้าร่ัวไหลได หากน้ํายาทําความสะอาดสัมผัสโดนช้ิน
สวนไฟฟาหรือมอเตอร อาจทําใหเคร่ืองไมทํางาน เกิดควัน หรือไฟไหมได

 ขอควรระวัง
หามจับชองลมเขาหรือครีบอลูมิเนียมของเคร่ืองภายในอาคาร/
ภายนอกอาคาร
• มิฉะนั้นอาจทําใหบาดเจ็บได

หามพนยากําจัดแมลงหรือสเปยไวไฟใสเคร่ือง
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหหรือตัวเคร่ืองบิดเบี้ยวเสียรูปได

หามใหสัตวเล้ียงหรือไมประดับสัมผัสโดนกระแสลมโดยตรง
• มิฉะนั้นอาจทําใหสัตวเล้ียงเจ็บปวยหรือไมประดับเสียหายได

หามวางอุปกรณไฟฟาอ่ืน หรือเฟอรนิเจอรไวใตเคร่ือง
ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
•  นํ้าอาจหยดลงมาจากเคร่ืองจนทําใหอุปกรณดังกลาวไมทํางานหรือเฟอรนิเจอร
ชํารุดได

หามวางเคร่ืองไวบนฐานรองท่ีชํารุดสําหรับติดต้ัง
• เคร่ืองอาจตกลงมาและทําใหบาดเจ็บได

ความหมายของสัญลักษณท่ีใชในคูมือน้ี

 :  ไมควรปฏิบัติ

 : ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา

 : หามสอดนิ้วหรือไมเขาไปโดยเด็ดขาด เปนตน

 : หามเหยียบบนเคร่ืองภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 
และหามวางส่ิงของใดๆ ไวบนเคร่ืองดังกลาว

 : อันตรายจากการถูกไฟดูด ระวัง

 : ควรถอดปล๊ักไฟออกจากเตารับ

 : ควรปดไฟ
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TH-2

 ขอควรระวัง

หามใชเกาอ้ีท่ีไมมั่นคงมารองยืนเพ่ือทําความสะอาดเคร่ือง
• มิฉะน้ันอาจทําใหบาดเจ็บไดหากพลัดตกลงมา

หามดึงสายไฟ
•  มฉิะน้ันอาจทาํใหสวนท่ีเปนลวดของแกนสายไฟขาด ซ่ึงอาจทาํใหเกิดความ
รอนเกินหรือทําใหไฟไหมได

หามชารจหรือถอดช้ินสวนแบตเตอร่ี และหามนําแบตเตอร่ีใสกองไฟ
• มิฉะน้ันอาจทําใหแบตเตอรี่ร่ัว หรือทําใหเกิดไฟไหมหรือเกิดระเบิดได

หามใชเคร่ืองในสภาพอากาศท่ีมีความช้ืนสูง ต้ังแต 80% RH ข้ึนไป) 
นานกวา 4 ชัว่โมง และ/หรือใชงานขณะท่ีเปดหนาตางหรอืประตูท่ีเปดสู
ภายนอกอาคารคางไว
•  มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดหยดนํ้าในเคร่ืองปรับอากาศจนหยดลงมาเปยก
เฟอรนิเจอรหรือทําใหเฟอรนิเจอรชํารุดได

•  หยดนํ้าในเคร่ืองปรับอากาศอาจทําใหเกิดเช้ือราตางๆ ได

หามใชเคร่ืองเพ่ือจุดประสงคพิเศษอ่ืน เชน จดัเก็บอาหาร เล้ียงสตัว ปลกู
พืช หรือรักษาสภาพอุปกรณตรวจวัดความแมนยํา หรือศิลปวัตถุ 
• มิฉะน้ันอาจทําใหคุณภาพลดลง หรือเปนอันตราย
ตอพืชและสัตวได

หามใหอุปกรณท่ีมีการเผาไหมสัมผัสโดนกับกระแสลมโดยตรง
• มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณได

หามนําแบตเตอร่ีเขาปากโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพ่ือปองกันการกลืนเขาไป
โดยไมคาดคิด
• การกลืนแบตเตอรี่เขาไปอาจทําใหสําลัก และ/หรือเปนพิษได

กอนทําความสะอาดเคร่ือง ใหปดเคร่ืองและถอดปลั๊กไฟออก หรือสับ
เบรกเกอรลง
•  มิฉะน้ันอาจทําใหบาดเจ็บได เน่ืองจากในขณะท่ีเคร่ืองทํางาน พัดลมที่อยู
ดานในจะหมุนดวยความเร็วสูง

เมื่อไมไดใชงานเคร่ืองเปนเวลานานใหถอดปล๊ักไฟออก หรือสับเบรกเกอรลง
•  เคร่ืองอาจสะสมสิง่สกปรกไว ซ่ึงทาํใหเกิดความรอนเกินหรือทาํใหไฟไหมได

เปลี่ยนแบตเตอร่ีในรีโมทคอนโทรลท้ังหมดดวยแบตเตอร่ีชุดใหม
ท่ีเปนชนิดเดียวกัน 
•  หากใชแบตเตอรี่เกาปนกับแบตเตอรี่ใหม อาจทําใหเกิดความรอนเกิน 
แบตเตอรี่ร่ัว หรือระเบิดได

หากของเหลวท่ีไหลออกมาจากแบตเตอร่ีสัมผัสโดนผิวหนังหรือเส้ือผา 
ใหลางออกจนหมดดวยน้ําสะอาด
•  หากของเหลวดังกลาวเขาตา ใหลางออกจนหมดดวยน้ําสะอาดแลวรีบไป
พบแพทยโดยทันที

ตรวจสอบใหแนใจวาพ้ืนท่ีท่ีใชงานอยูอากาศถายเทไดดี เมือ่ใชงานเคร่ือง
พรอมกับอุปกรณท่ีมีการเผาไหม 
• หากอากาศถายเทไมเพียงพออาจทําใหขาดออกซิเจนได

สับเบรกเกอรลงเมื่อฝนฟาคะนองเพราะอาจเกิดฟาผาได 
• เคร่ืองอาจชํารุดหากฟาผา

เมื่อใชงานเคร่ืองมานานหลายฤดูกาลแลว ควรทําการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการทําความสะอาดปกติ
•  ส่ิงสกปรกหรือฝุนละอองในเครือ่งอาจทาํใหเกิดกล่ินอนัไมพึงประสงค ทาํให
เกิดเช้ือราตางๆ หรืออุดตันชองระบายจนทําใหมีนํ้าร่ัวไหลออกจากเคร่ือง
ภายในอาคารได ขอคาํปรึกษาจากตัวแทนจําหนายเพ่ือตรวจสอบและซอม
บํารุงเน่ืองจากจําเปนตองใชความรูและทักษะเฉพาะ

หามใชสวิตชขณะมือเปยก
• มิฉะน้ันอาจถูกไฟดูดได

หามใชนํ้าลางทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ หรือวางส่ิงของที่บรรจุ
นํ้าไวบนเคร่ือง เชน แจกันดอกไม 
• มิฉะน้ันอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือถูกไฟดูดได

หามเหยียบหรือวางส่ิงของไวบนเคร่ืองภายนอกอาคาร 
• มิฉะน้ันอาจทําใหบาดเจ็บไดหากพลัดตกลงมา

คําแนะนําเพ่ือความปลอดภัย

สําหรับการติดต้ัง

 คําเตือน
ขอคําปรึกษาในการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศจากตัวแทนจําหนาย  
• หามใหผูใชตดิตัง้เคร่ืองดวยตนเองโดยเดด็ขาด เน่ืองจากการติดตัง้เคร่ือง

จาํเปนตองใชความรูและทักษะเฉพาะ เคร่ืองปรับอากาศทีต่ดิตัง้ไมถูกตอง
อาจทําใหเกิดนํ้าร่ัวไหล ไฟไหม หรือถูกไฟดูดได

ควรแยกแหลงจายไฟของเคร่ืองปรับอากาศไวเฉพาะตางหาก
• หากใชแหลงจายไฟรวมกับเคร่ืองใชอื่นอาจทําใหเกิดความรอนเกินหรือ

ไฟไหมได

หามติดต้ังเคร่ืองในสถานท่ีท่ีอาจมีกาซไวไฟร่ัวไหล 
• หากกาซร่ัวและสะสมอยูรอบตัวเคร่ืองภายนอกอาคาร อาจทําใหเกิดการ

ระเบิดข้ึนได

ตอสายดินของเคร่ืองใหถูกตอง
• หามตอสายดินเขากับทอกาซ ทอประปา สายลอฟา หรือสายดินของ

โทรศัพท  หากตอสายดินไมถูกตอง อาจทําใหถูกไฟดูดได

 ขอควรระวัง

ติดต้ังเบรกเกอรปองกนัไฟร่ัวตามตําแหนงในการตดิต้ังเครือ่งปรบัอากาศ 
(เชน บริเวณท่ีมีความช้ืนสูง) 
• หากไมไดติดตั้งเบรกเกอรปองกันไฟฟาร่ัว อาจทําใหถูกไฟดูดได

ตรวจสอบใหแนใจวานํ้าระบายไดโดยสะดวก 
• หากชองระบายนํา้ไมเหมาะสม นํา้อาจหยดลงมาจากเครือ่งภายในอาคาร/

ภายนอกอาคาร และทําใหเฟอรนิเจอรเปยกช้ืน หรือเฟอรนิเจอรชํารุดได

หากมีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึน 
 ควรหยุดใชเคร่ืองปรับอากาศโดยทันทีแลวปรึษาจากตัวแทนจําหนาย

  ขอสําคัญ

แผนกรองสกปรกอาจทําใหเกิดหยดน้ําในเคร่ืองปรบัอากาศ ซึง่ทาํใหเกิดเช้ือราตางๆ ได 
ดังนั้นจึงควรทําความสะอาดแผนกรองทุก 2 สัปดาห



TH-3

● คูมือการใชงาน●

•  ตรวจสอบใหแนใจวาใสข้ัวแบตเตอร่ีถูกตองแลว
•  หามใชแบตเตอรี่ชนิดแมงกานีสและแบตเตอร่ีร่ัว รีโมทคอนโทรลอาจไมทํางาน
•  หามใชแบตเตอรี่ชนิดชารจได 
•  เปล่ียนแบตเตอรี่ใหมทั้งหมดโดยใชแบตเตอรี่ที่เปนชนิดเดียวกัน
• แบตเตอรี่สามารถใชไดประมาณ 1 ป  แตอยางไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่หมดอายุการเก็บ 

เวลาในการใชงานอาจสั้นกวานี้
• กด RESET เบาๆ โดยใชอุปกรณปลายแหลม
 หากไมไดกดปุม RESET รีโมทคอนโทรลอาจทํางานไมถูกตอง

กอนการใชงาน: เสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับ และ/หรือดันเบรกเกอรข้ึน

• กด  CLOCK  เบาๆ โดยใช 
อุปกรณปลายแหลม

สวนหนาจอแสดงผล

ไฟแสดงการทํางาน

สวนรับสัญญาณของ
รีโมทคอนโทรล

สวิตชการทํางานฉุกเฉิน 
 หนา 4 

ใชรีโมทคอนโทรลที่ใหมาพรอมกับเคร่ืองเทานั้น
หามใชรีโมทคอนโทรลอื่น 

ใบพัดแนวนอน
ใบพัดแนวต้ัง

แผนกรองอากาศ

ชองลมเขา

ฝาครอบ

แผนฟอกอากาศ (ช้ินสวนอุปกรณเสริม)

ตัวเคร่ืองท่ีติดต้ังดานนอกอาคาร

การใสแบตเตอร่ีของรีโมทคอนโทรล การต้ังเวลาในปจจุบัน

ูู

ชื่อช้ินสวน

ใ  ๊ ไ  ้

การเตรียมพรอมกอนการใชงาน

1.  ถอดฝาหนาออก

2.  ใสแบตเตอร่ีอัลคาไลน
ขนาด AAA โดยใสดานที่
เปนข้ัวลบกอน

3.  ใสฝาหนาเขาไป

4.  กด RESET

1.  กด CLOCK

3.  กด CLOCK อีกคร้ัง

2.  กดปุม TIME เพ่ือตั้งเวลา
ในการกดแตละคร้ัง จะเพ่ิม/ลดเวลา 1 
นาที (10 นาที หากกดคางไว)

เคร่ืองภายในอาคาร รีโมทคอนโทรล

แผนกรองขจัดกล่ิน (ช้ินสวนอุปกรณเสริม)

ชองลมเขา (ดานหลังและดานขาง)

ทอสารทําความเย็น

ทอนํ้ายา

เคร่ืองภายนอกอาคารอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

ชองลมออก

ชองระบายน้ํา

เมื่อติดต้ังบนเพดาน

• ติดตั้งที่วางรีโมทคอนโทรลใน
ตําแหนงที่เคร่ืองภายในอาคาร
สามารถรับสัญญาณได

วางรีโมทคอนโทรล

ปุมอุณหภูมิ
 หนา 4 

ปุมปดการต้ังเวลา  หนา 5 

ปุมเปดการต้ังเวลา  หนา 5 

 ปุมตั้งเวลา 
  เพ่ิมเวลา
  ลดเวลา
   หนา 3, 5 

ปุมนาฬกา  หนา 3 

ปุม RESET  หนา 3 
ฝาเลือนลง
เพ่ือเปด

สวนสงสัญญาณ
ระยะของสัญญาณ:  
ประมาณ 6 เมตร 
จะไดยินเสียงปบดังออกมา
จากเคร่ืองภายในอาคารหาก
เคร่ืองไดรับสัญญาณ

สวนหนาจอแสดงผล
การทํางาน

ปุมเลือกการทํางาน 
 หนา 4 

OFF /ON
ปุม (หยุด/ทํางาน)

ปุมควบคุม
ความแรงพัดลม
 หนา 5 

ปุมควบคุม
ใบพัด 
 หนา 5 
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1
กด  เพ่ือเร่ิมการทํางาน

2
กด เพ่ือเลือกโหมดการทํางาน ในการกดแตละคร้ังจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ดังนี้:

3
กด  หรือ  เพ่ือตั้งอุณหภูมิ
ในการกดแตละคร้ังจะเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิลง 1°C

 กด  เพ่ือหยุดการทํางาน
• เลือกการต้ังคาเดิมในครั้งตอไปไดโดยกด 

การเลือกโหมดการทํางาน

(I FEEL)

(COOL)

(DRY)

(FAN)

ไฟแสดงการทํางาน
ไฟแสดงการทํางานจะแสดงสถานะการทํางานของเคร่ือง

เคร่ืองหมาย
แสดง

สถานะการทํางาน อุณหภูมิหอง

เคร่ืองจะทํางานเพ่ือใหมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว ประมาณ 2°C ข้ึนไปจาก
อุณหภูมิที่ตั้งไว

อุณหภูมิหองเกือบเทากับอุณหภูมิที่ตั้งไว ประมาณ 1 ถึง 2°C จาก
อุณหภูมิที่ตั้งไว 

 สวาง  ไมสวาง

 โหมด I FEEL 
เคร่ืองจะเลือกโหมดการทํางานตามอุณหภูมิหอง เมื่อเลือก I FEEL เมื่ออุณหภูมิหองสูง
กวา 25°C เคร่ืองจะเลือกโหมดทําความเย็น (COOL) (อุณหภูมิที่ตั้งไว: 24°C)  เมื่อ
อณุหภมูหิองตํา่กวา 25°C เคร่ืองจะเลอืกโหมดระบายความชืน้ (DRY)  แตอยางใดก็ตาม 
เมื่อปดเคร่ือง แลวเปดเคร่ืองภายใน 2 ช่ัวโมง เคร่ืองจะทํางานในโหมดที่เลือกไวกอนที่
ปดเคร่ือง

หมายเหตุ: 

ในระหวางการทําความเย็น (COOL) อุณหภูมิที่ตั้งไวกอนจะไมเปล่ียนแปลง หากอุณหภูมิหองสูง
กวาอุณหภูมิที่ตั้งไวมากกวา 2° ในกรณีนี้ ควรรอจนกวาอุณหภูมิจะลดลงโดยสูงกวาอุณหภูมิที่ตั้ง
ไวไมเกิน 2°C

 โหมดทําความเย็น (COOL) 
ใชกําหนดความเย็นตามอุณหภูมิที่ตองการ 

 โหมดระบายความช้ืน (DRY)
ลดความชื้นภายในหอง  หองอาจเย็นไมมากนัก 
โหมดระบายความช้ืน ไมสามารถต้ังคาอุณหภูมิได

 โหมดพัดลม (FAN)
หมุนเวียนอากาศภายในหอง 

การทํางานฉุกเฉิน

เมื่อไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลได...
เปดการทํางานฉุกเฉินไดโดยกดสวิตชการทํางานฉุกเฉิน (E.O.SW) ทีอ่ยูบนเคร่ืองภายในอาคาร 

ในการกด E.O.SW แตละคร้ัง การทํางานจะเปล่ียนไปตามลําดับ
ดังน้ี:

ฟงกชันเร่ิมตนการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

หากไฟดับหรือปดไฟหลักขณะเคร่ืองทํางาน “ฟงกชันเร่ิมตนการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ” จะ
เร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติในโหมดเดียวกับโหมดที่ตั้งคาดวยรีโมทคอนโทรลกอนที่ปดแหลงจาย
ไฟหลัก เมือ่ตัง้เวลา คาเวลาท่ีตัง้ไวจะถูกยกเลิกและเคร่ืองจะเร่ิมทาํงานเมือ่ไฟฟากลับสูสภาวะ
ปกติแลว

หากไมตองการใชฟงกชันนี้ ควรปรึกษาตัวแทนบริการเพราะจําเปนตองเปลี่ยนการต้ังคา
ของเคร่ือง 

ไฟแสดงการทํางาน

อุณหภูมิที่ตั้งไว: 24°C
ความแรงพัดลม: ปานกลาง
ใบพัดแนวนอน อัตโนมัติ

ทําความเย็นฉุกเฉิน 
(Emergency COOL) 

หยุด

หมายเหตุ:

การทํางานใน 30 นาทีแรก จะเปนการทดสอบเดินเคร่ือง การควบคุม
อุณหภูมิจะไมทํางาน และความแรงพัดลมจะตั้งคาเปนแรง
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● คูมือการใชงาน●ูู

การปรับความแรงพัดลมและทิศการระบาย
ลมแอร

กด เพ่ือเลือกความแรงพัดลม ในการกดแตละคร้ัง ความแรงพัดลมจะเปลี่ยนไปตาม

ลําดับดังนี้:

• จะไดยินเสียงปบส้ันๆ สองคร้ังดังมาจากเคร่ืองภายในอาคารเมื่อตั้งคาเปน AUTO.

กด เพ่ือเลือกทิศการระบายลมแอร ในการกดแตละคร้ัง ทิศการระบายลมแอรจะ

เปล่ียนไปตามลําดับดังนี้:

• จะไดยินเสียงปบสั้นๆ สองคร้ังดังมาจากเคร่ืองภายในอาคารเมื่อตั้งคาเปน AUTO.
• เสียงรีเลยที่เกิดข้ึนภายในแผนวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองในบาน เมื่อมีการกดเปล่ียน
ความแรงพัดลมนั้นไมใชเปนอาการผิดปกติแตอยางใด

ทิศการระบายลมแอร

 (AUTO) .................ใบพัดจะถูกต้ังคาใหอยูในทิศทางการระบายลมแอรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ประเภทตูต้ัง:
COOL/DRY: ตั้งข้ึน FAN: แนวนอน

ประเภทแขวนเพดาน:
COOL/DRY: แนวนอน FAN: หอยลง

 เพ่ือใหเคร่ืองปรับอากาศทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ควรเลือกตําแหนง 1 หรือ 
2 สําหรับทําความเย็น (COOL)/ระบายความช้ืน (DRY) ในระหวางทําความเย็น 
(COOL)/ระบายความช้ืน (DRY) เมื่อตั้งใบพัดไวในตําแหนง 4 หรือ 5  ใบพัดจะ
เคลื่อนไปยังตําแหนง  1 โดยอัตโนมัติ เมื่อเวลาผานไปประมาณ 1 ช่ัวโมง ทั้งน้ี
เพ่ือปองกันไมใหนํ้าหยด

 (สาย) .....................ใบพัดจะขยับข้ึนและลงเปนระยะ 

■ การเปล่ียนทิศทางการระบายลมแอรในแนวนอน
 ขยับใบพัดแนวนอนดวยตนเองกอนจะเปดเคร่ืองใหทํางาน

1
กด  หรือ  ในระหวางการทํางานเพ่ือตั้งนาฬกาจับเวลา 

ต้ังเวลาเปด : เคร่ืองจะเปดตามเวลาท่ีต้ังไว

ต้ังเวลาปด : เคร่ืองจะปดตามเวลาท่ีต้ังไว

*  หรือ  กะพริบ
* ตรวจสอบใหแนใจวาต้ังเวลาปจจุบันไดถูกตองแลว  หนา 3  

2
กด  (เพ่ิม) และ  (ลด) เพ่ือตั้งเวลาของนาฬกาจับเวลา 
ในการกดแตละคร้ัง จะเพ่ิมหรือลดเวลาที่ตั้งไว 10 นาที
• ตั้งตัวจับเวลาขณะท่ี  หรือ  กําลังกะพริบ

3
กด  หรือ  ซ้ําอีกคร้ีงเพ่่ือยกเลิกนาฬกาจับเวลา

หมายเหตุ:

• สามารถเปดและปดนาฬกาจับเวลารวมกันได เคร่ืองหมาย  แสดงลําดับการทํางานของนาฬกาจับเวลา 
• หากไฟดับเมื่อตั้งคานาฬกาจับเวลา ใหดูหัวขอ "ฟงกชันเร่ิมตนการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ" ใน  หนา 4  

การใชงานนาฬกาจับเวลา (เปด/ปดนาฬกา
จับเวลา) 

  (AUTO) (เบา) (ปานกลาง) (แรง)

 (AUTO)      (SWING)

ประเภทตูต้ัง: ประเภทแขวนเพดาน:

(ปรับดวยตนเอง)..........
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ขอแนะนํา: 

 

แผนกรองขจัดกล่ิน (ชิ้นสวนอุปกรณเสริม)

ดานหลังของแผนกรองอากาศ 
• ทําความสะอาดทุก  2 สัปดาห
• แชแผนกรองพรอมโครงลงในนํ้าอุน จากนั้นจึงลางทําความสะอาด
• หลังจากลางแลว ผึ่งใหแหงสนิทในที่รม แลวจึงนําไปติดตั้งในตําแหนงเดิม ติดแถบยึดของ

แผนกรองใหครบ
• เปล่ียนแผนกรองชุดใหมทุกๆ 1 ป เพ่ือใหคงประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
• หมายเลขช้ินสวน   MAC-1700DF  (พรอมโครง)
• หมายเลขช้ินสวน   MAC-2100DF  (ไมมีโครง)

แผนฟอกอากาศ (ชิ้นสวนอุปกรณเสริม)
• หากแผนฟอกอากาศอุดตัน อาจลดประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ือง หรือทําใหเกิด

หยดน้ําตรงชองลมออกได
• แผนฟอกอากาศเปนชนิดใชแลวท้ิง
• หากสีของแผนกรองคล้ําลง ควรเปล่ียนแผนกรองชุดใหมทันที
• เปล่ียนแผนกรองชุดใหมทุกๆ 4 เดือน เพ่ือใหคงประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
• หมายเลขช้ินสวน    MAC-1200FT  (พรอมโครง)
• หมายเลขช้ินสวน    MAC-1600FT  (ไมมีโครง)

หมายเหตุ:

ทําความสะอาดแผนกรองเปนประจําเพ่ือใหคงประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดและชวยลด
การส้ินเปลืองพลังงาน

แผนกรองอากาศ (แผนกรองคาเทชิน” (Catechin))
• ทําความสะอาดทุก  2 สัปดาห
• กําจัดฝุนละอองออกโดยใชเคร่ืองดูดฝุน หรือลางใหสะอาดดวยน้ํา
• ผึ่งใหแหงสนิทในที่รมกอนติดตั้ง

 ํ

การทําความสะอาด

• ปดแหลงจายไฟหรือปดเบรกเกอรกอนทําความสะอาด
• ระวังไมใหมือสัมผัสโดนช้ินสวนท่ีเปนโลหะ
• หามใชนํ้ามันเบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา หรือยากําจัดแมลง

• ใชนํ้ายาทําความสะอาดชนิดออนโยนที่เจือจางแลวเทานั้น
• หามนําช้ินสวนตางๆ ไปผึ่งแดด ความรอน หรือเปลวไฟ เพ่ือใหแหง
• หามใชนํ้าที่อุณหภูมิสูงกวา 50°C
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● คูมือการใชงาน●

แมวาจะตรวจสอบตามหัวขอเหลานี้แลว เคร่ืองก็ยังเกิดปญหาอยู ควรหยุดใชเคร่ืองปรับอากาศ
แลวปรึกษาตัวแทนจําหนาย

สัญลักษณ คําอธิบายและจุดตรวจสอบ

ตัวเคร่ืองภายในอาคาร

เคร่ืองไมทํางาน • เปดเบรกเกอรแลวหรือไม?
• เสียบปลั๊กไฟแลวหรือไม? 
• เปดนาฬกาจับเวลาไวหรือไม?  หนา 5 

เคร่ืองไมทํางานประมาณ 3 นาที เมื่อ
รีสตารทเคร่ือง

• ลักษณะดังกลาวเปนการปองกันเคร่ืองตามคําส่ังจาก
ไมโครโปรเซสเซอร  โปรดรอสักครู

พัดลมหยุดทํางานในระหวางการระบาย
ความช้ืน (DRY)

• ในการระบายความช้ืน (DRY) เคร่ืองจะทาํงานโดยใชวงจร
ทําความเย็นเดียวกับการทําความเย็น (COOL) เวลาใน
การระบายความช้ืนจะลดลงเพ่ือลดความชื้นลงโดยไมลด
อุณหภูมิหองลงมากจนเกินไป ดังนั้นคอมเพรสเซอรจะ
หยดุทาํงานเปนระยะ และพัดลมของเครือ่งภายในอาคาร
ก็หยุดทํางานพรอมกัน ทั้งนี้ เพ่ือปองกันไมใหเกิดหยดนํ้า
บนคอยลเย็นจากการระเหยซ้ําอีกคร้ัง

หมอกควันปลอยออกมาจากชองลมออก
ของเคร่ืองภายในอาคาร

• ลมเย็นจากเคร่ืองจะทําใหความชื้นที่อยูในอากาศภายใน
หองเย็นลงอยางรวดเร็วจนกลายเปนหมอก

การสายของใบพัดแนวนอนจะคางอยู
สักครูแลวจึงเร่ิมตนทํางานใหมอีกคร้ัง

• ทั้งนี้เพ่ือใหใบพัดแนวนอนสายไดตามปกติ 

ทิศการระบายลมแอรเปล่ียนไประหวาง
การทํางาน
จะไมสามารถปรับทิศทางของใบพัดแนว
นอนไดดวยรีโมทคอนโทรล

• เมื่อเคร่ืองทํางานในโหมดทําความเย็น (COOL) หรือ
ระบายความช้ืน (DRY) หากเคร่ืองยังคงเปาลมออกมา
ประมาณ 0.5 ถึง 1 ช่ัวโมง ทิศทางของการระบายลมแอร
จะตั้งไปยังตําแหนง (1) โดยอัตโนมัติ เพ่ือปองกันไมให
เกิดหยดนํ้า

เมื่อเปดไฟหลักเคร่ืองเร่ิมทํางานเอง 
คดิวาเคร่ืองไมทาํงานกับรีโมทคอนโทรล

• เคร่ืองปรับอากาศรุนนี้มีฟงกชันเร่ิมตนการทํางานใหมโดย
อตัโนมตั ิเมือ่ปดไฟหลกัโดยไมไดหยดุการทํางานของเครือ่ง
โดยใชรีโมทคอนโทรล แลวเปดเคร่ืองใหมอกีคร้ัง เคร่ืองจะ
เรมทาํงานโดยอตัโนมตัใินโหมดเดยีวกันกับโหมดทีต่ัง้คาไว
ดวยรีโมทคอนโทรลกอนที่จะปดไฟหลัก ดู “ฟงกชันเร่ิมตน
การทํางานใหมโดยอัตโนมัติ” ใน  หนา 4 

เคร่ืองภายนอกอาคาร

น้ําร่ัวออกมาจากเคร่ืองภายนอกอาคาร • ในระหวางทําความเย็น (COOL) และระบายความช้ืน 
(DRY) จะเกิดความเยน็ทีท่อหรือสวนทีเ่ช่ือมตอกนัของทอ 
จึงทําใหเกิดหยดนํ้าข้ึนมา

สัญลักษณ คําอธิบายและจุดตรวจสอบ 
รีโมทคอนโทรล

หนาจอของรีโมทคอนโทรลจะไมแสดง
ผลใดๆ หรือหนาจอเลือนลาง เคร่ือง
ภายในอาคารจะไมตอบสนองตอ
สัญญาณรีโมทคอนโทรล

• แบตเตอรี่หมดหรือไม?  หนา 3 
• ใสแบตเตอรี่ถูกตองตามขั้ว (+, -) หรือไม  หนา 3 
• กดปุมใดปุมหนึ่งบนรีโมทคอนโทรลของเครื่องใชไฟฟาอื่น
อยูหรือไม?

ไมเย็น

หองเย็นไมพอ • ตั้งคาอุณหภูมิไวถูกตองหรือไม?  หนา 4 
• ตัง้คาพัดลมไวถูกตองหรอืไม? ควรเปล่ียนความแรงพัดให
แรงข้ึน

• แผนกรองสะอาดหรือไม?  หนา 6 
• พัดลมหรอืคอยลเย็นของเคร่ืองภายในอาคารสะอาดหรือไม?
• มีส่ิงกีดขวางชองลมเขาหรือชองลมออกของเครื่องภายใน
อาคาร/ภายนอกอาคารอยูหรือไม?

• เปดประตูหรือหนาตางอยูหรือไม?
• เมื่อใชพัดลมระบายอากาศหรือเตาแกสในหอง ภาระในการ
ทาํความเยน็จะเพิม่มากขึน้ จงึทาํใหเกิดความเยน็ไมเพียงพอ

• เมือ่อณุหภมูภิายนอกรอน ประสิทธภิาพในการทาํความเยน็
อาจไมเพียงพอ

ทิศการระบายลมแอร

ลมจากเครื่องภายในอาคารมีกล่ิน
ผิดปกติ

• แผนกรองสะอาดหรือไม?  หนา 6 
• พัดลมหรอืคอยลเย็นของเคร่ืองภายในอาคารสะอาดหรือไม?
• เคร่ืองอาจดูดซับกล่ินที่ติดอยูตามที่ตางๆ เขาไป เชน ตาม
ผนัง พรม เฟอรนิเจอร เส้ือผา เปนตน และกล่ินดังกลาว
จะถูกเปาออกมาพรอมกับลมแอร 

เสียง

ไดยินเสียงลั่นกอกแกก • เสียงดงักลาวเกิดจากการหด/ขยายตัวของฝาหนา เน่ืองจาก
อุณหภูมิเปล่ียนแปลง

ไดยินเสียงคลายเสียงเกิดฟอง • จะไดยินเสียงดังลาวเม่ือสายระบายน้ําทิ้งดูดซับอากาศ
ภายนอกเขาไปโดยเปดการดูดควันหรือเปดพัดลมระบาย
อากาศ ซ่ึงจะทําใหนํ้าที่อยูภายในสายระบายน้ําทิ้งพนนํ้า
ออกมา

 จะไดยนิเสียงดงักลาวดวยหากอากาศภายนอกถูกเปาเขาไป
ในสายระบายน้ําทิ้งเมื่อลมดานนอกพัดแรง

ไดยินเสียงกลไกการทํางานดังจาก
เคร่ืองภายในอาคาร

• เสียงดังกลาวแปนเสียงการสลับการทํางานเม่ือเปด/ปด
พัดลมหรือคอมเพรสเซอร

ไดยินเสียงน้ําไหล • เสียงดังกลาวเปนเสียงของสารทําความเย็นหรือนํ้าที่เกิด
จากการควบแนนซ่ึงไหลอยูภายในเคร่ือง

ในกรณีดังตอไปน้ี ควรหยุดใชเคร่ืองปรับอากาศและปรึษาตัวแทนจําหนาย
• เมื่อนํ้าร่ัวหรือหยดออกมาจากเครื่องภายในอาคาร
• เมื่อไฟแสดงการทํางานดานซายกะพริบ 
• เมื่อเบรกเกอรปลดวงจรบอยครั้ง
• ไมไดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลภายในหองที่ใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตชนิดเปด/ปดดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนตอินเวอรเตอร เปนตน)
• การทํางานของเคร่ืองปรับอากาศรบกวนการรับสัญญาณของวิทยุหรือทีวี อุปกรณที่ถูกรบกวนตองติด

ตั้งเคร่ืองขยายสัญญาณไฟฟา
• หากไดยินเสียงผิดปกติ

ูู

หากมีปญหาเกิดข้ึน
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สถานท่ีติดต้ัง
หลีกเล่ียงการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในสถานท่ีดังตอไปน้ี 
• สถานท่ีซ่ึงมีนํ้ามันหยอดเครื่องจักรอยูมากเกินไป
• สถานท่ีซ่ึงมีความเค็ม เชน ริมทะเล 
• สถานท่ีซ่ึงมีกาซซัลไฟด เชน บริเวณน้ําพุรอน
• สถานท่ีที่มีนํ้ามันหกกระจายอยูทั่วไปหรือสถานที่ซ่ึงมีควันจากนํ้ามันเกิดข้ึน
• สถานท่ีซ่ึงมีความถ่ีสูง หรือมีอุปกรณไรสาย 
• สถานท่ีซ่ึงมีส่ิงกีดขวางการระบายอากาศจากชองลมออก
• สถานท่ีซ่ึงเสียงการทํางานของเคร่ืองภายนอกอาคารไมรบกวนผูอาศัยขางเคียง

งานเดินสายไฟ
• ควรแยกวงจรเฉพาะสําหรับแหลงจายไฟของเคร่ืองปรับอากาศไวตางหาก
• ควรใหสอดคลองกับพิกัดของเบรกเกอร

หากมีขอสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนาย

่ ้

สถานท่ีติดต้ังและงานเดินสายไฟ

ขอมูลจําเพาะ

เพ่ือปองกันผลกระทบจาก
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ควร
เวนระยะหางใหมากที่สุดเทา
ที่จะทําได 

ผนัง เปนตน

หลอดไฟฟลูออเรส
เซนตชนิดอนิเวอรเตอร 

เวนที่วางไวเพ่ือปองกัน
ไมใหภาพบิดเบี้ยวหรือ
เกิดสัญญาณรบกวน

ไมนอยกวา 
1 ม. ข้ึนไป

วิทยุ

ไมนอยกวา 
100 มม. 
ข้ึนไป

สถานท่ีแหงและ
อากาศหมุนเวียน
ไดดี

ไมนอยกวา 
200/500 มม. 
ข้ึนไปทีวี

โทรศัพทไรสาย 
หรือโทรศัพทพกพา

ไมนอยกวา 
3 ม. ข้ึนไป 

ไมนอยกวา 
1 ม. ข้ึนไป

ตําแหนงในการติดตั้งเคร่ืองภายนอกอาคารควรอยูหางจากเสาอากาศ
ของทีวี วิทยุ ฯลฯ อยางนอย 3 เมตร ในบริเวณท่ีการรับสัญญาณ
ออน โดยเวนที่วางใหหางมากย่ิงข้ึนระหวางเคร่ืองภายนอกอาคาร
และเสาอากาศของอุปกรณที่ถูกรบกวน หากการทํางานของเคร่ือง
ปรับอากาศรบกวนสัญญาณของวิทยุหรือทีวี

1
ตั้งเปนอุณหภูมิสูงสุดในโหมดทําความเย็น (COOL) ที่ปรับตั้งคาเอง แลวใชงาน
ประมาณ 3 ถึง 4 ช่ัวโมง  หนา 4 
ซ่ึงจะชวยใหดานในของเคร่ืองแหง 

2
กด  เพ่ือหยุดการทํางาน

3
สับเบรกเกอรลง และ/หรือถอดปลั๊กไฟออก

4
ถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกมาจากรีโมทคอนโทรล

เมื่อกลับมาใชงานเคร่ืองปรับอากาศอีกคร้ัง:

1
ทําความสะอาดแผนกรอง  หนา 6 

2
ตรวจสอบวาไมมีส่ิงใดมาอุดตัดชองลมเขาและชองลมออกในเครื่องภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร

3
ตรวจสอบวาตอสายดินไวถูกตองดีแลว

หากจะไมไดใชเคร่ืองปรับอากาศเปน
เวลานาน

รุน MCF-GN13VA MCF-GN18VA MCF-GN24VA

ขนาด
สูง × กวาง × ลึก (มม.)

ภายในอาคาร 650 × 1100 × 180 650 × 1100 × 180 650 × 1100 × 180

ภายนอกอาคาร 525 × 718 × 255 880 × 840 × 330 880 × 840 × 330

นํ้าหนัก (กก.) 
ภายในอาคาร 26 26 26

ภายนอกอาคาร 34 48 61

หมายเหตุ:

1. สภาวะท่ีกําหนด
 ทําความเย็น — ภายในอาคาร:  อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 27°C DB, 

อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB) 19°C 
  ภายนอกอาคาร:  อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 35°C DB,

อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB) 24°C 
2. ระยะการทํางานที่รับรอง

ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร

ขีดจํากัดบน
อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 32°C
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB)  23°C 

อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 43°C
—

ขีดจํากัดลาง
อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 21°C
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB)  15°C

อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 21°C
—

การรักษาส่ิงแวดลอม

เคร่ืองปรับอากาศของ Mitsubishi Electric ไดรับการออกแบบมาใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวนประกอบท่ีเปนพลาสติกสามารถนํากลับมาใชใหมได 
เพ่ือประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด ผูใชควรใชงานเคร่ืองปรับอากาศตามคําแนะนําดังตอไปนี้

ปดเคร่ืองปรับอากาศเมื่อไมใชงาน
ปดพัดลมระบายอากาศเมื่อไมใชงาน
ไมควรต้ังอุณหภูมิไวตํ่ากวา 25°C
ควรทําความสะอาดแผงทอระบายความรอนอยางนอยทุก 3 เดือน
ควรทําความสะอาดแผนฟอกอากาศตามระยะเวลาท่ีระบุไวในคูมือนี้

(GN13/GN18,GN24)
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