SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS
INDOOR UNIT
MCF-GN13VA

MCF-GN18VA MCF-GN24VA

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

English
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S AFETY PRECAUTIONS
• 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.

WARNING

: Be sure not to do.
: Be sure to follow the instruction.
: Never insert your finger 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.

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

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, fire, or electric shock.

Do not insert your finger, 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.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely into the outlet.
• A dirty plug may cause fire or electric shock.

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 malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your dealer.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and
do not apply heat or place heavy objects on it.
• This may cause fire 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 fire.
• After the indoor unit is switched OFF with the remote controller, 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 fire, 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 specified 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 specified 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 (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 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.
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Meanings of symbols used in this manual

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 fire.

CAUTION
Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the indoor/
outdoor unit.
• This may cause injury.
Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
• This may cause a fire or deformation of the unit.
Do not expose pets or houseplants to direct airflow.
• 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.

S AFETY PRECAUTIONS
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 fire.
Do not charge or disassemble the batteries, and do not
throw them into a fire.
• This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explosion.
Do not operate the unit for more than 4 hours at high humidity (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 precision devices or art objects.
• This may cause deterioration of quality, or harm to animals
and plants.
Do not expose combustion appliances to direct airflow.
• 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 fire.

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, fire, or electric shock.
Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
• A non-dedicated power supply may cause overheating or
fire.
Do not install the unit where flammable 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, lightning rod, or a telephone ground wire. Improper earthing may
cause electric shock.

CAUTION
Install an earth leakage breaker depending on the installation 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.

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 overheating, leakage, or explosion.
If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes,
wash them thoroughly with clean water.
• If the battery fluid 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 flower vase, on it.
• This may cause fire 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.

IMPORTANT
Dirty filters cause condensation in the air conditioner which will contribute
to the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended
to clean air filters every 2 weeks.
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N AME OF EACH PART
Indoor unit
Horizontal vane
Vertical vane

Remote controller
Signal transmitting
section
Distance of signal :
About 6 m

Display section
Operation indicator
lamp
Remote control
receiving section
Front panel

Operation display
section

Beep(s) is (are) heard
from the indoor unit when
the signal is received.

OFF /ON
(stop/operate)
button
Operation select
button Page 4

Air inlet
Air cleaning filter (Option)
Air filter
Deodorizing filter (Option)
Emergency operation switch

Temperature buttons
Page 4

FAN speed
control button

Off-timer button Page 5

Page 5

Page 4

On-timer button Page 5
TIME set buttons
Increase time
Decrease time

When installed on the ceiling

Pages 3, 5

VANE
control button

CLOCK button Page 3

Page 5

Lid
Slide down
to open

Outdoor unit

RESET button Page 3

Remote controller
holder

Air inlet (back amd side)

Refrigerant piping
Drainage hose
• Install the remote controller holder to a place where
the signal can be received
by the indoor unit.

Air outlet
Drain outlet
Outdoor units may be different in appearance.

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

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

Installing the remote controller batteries

4.

1.

Press RESET

1.

Press CLOCK

Remove the front lid

2.
3.

Insert the negative
pole of AAA alkaline
batteries first.

Install the front lid

• 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.
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Setting current time

2.
3.

Press CLOCK again

• Press CLOCK gently using a thin
instrument.

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

S ELECTING OPERATION MODES
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 previously 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.

1
2

Emergency operation

to start the operation.

Press

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.

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

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

(I FEEL)

Operation indicator lamp
(COOL)
(DRY)

Emergency COOL

(FAN)

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

Stop

3

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

Note:
The first 30 minutes of operation is test run. Temperature
control does not work, and fan speed is set to High.

Press

to stop the operation.

• The same setting is selected the next time by simply pressing

Auto restart function

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 About 2°C or more
temperature
away from set temperature

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 representative because the setting of the unit needs to be changed.

The room temperature is approach- About 1 to 2°C from
ing the set temperature
set temperature
Lighted

Not lighted
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F AN SPEED AND AIRFLOW

TIMER OPERATION (ON/OFF
TIMER)

DIRECTION ADJUSTMENT

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

(Low)

(Med.)

1

Press

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

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

(AUTO)

Airflow direction

2

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 airflow direction.
Move the vertical vane manually before starting operation.
Floor standing unit

Press
(Increase) and
time of timer.

(Decrease) to set the

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:

(AUTO) .........The vane is set to the most efficient airflow direction.
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*
or
blinks.
* Make sure that the current time is set correctly. Page 3

(SWING)

• 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.

during operation to set the timer.

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

(High)

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

or

Ceiling suspended unit

• 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”.

C LEANING
Instructions:
• 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 flames to dry.
• Do not use water hotter than 50°C.

Deodorizing filter (Option)
Back side of air filter

• Clean every 2 weeks.
• Soak the filter 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 filter.
• Replace it with a new air cleaning filter every year for best performance.
• Parts Number MAC-1700DF (with frame)
Parts Number MAC-2100DF (no frame)

(4

1

Air cleaning filter (Option)

06

(4

1

06

Air filter (Catechin air filter)

• Clean every 2 weeks
• Remove dirt by a vacuum cleaner, or wash with water.
• Dry it well in shade before installing it.

• If the air cleaning filter 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 filter is disposable.
• If the color of the filter turns brown, replace the filter at once.
• Replace it with a new air cleaning filter every 4 months for best
performance.
• Parts Number MAC-1200FT (with frame)
Parts Number MAC-1600FT (no frame)

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

En-6

● OPERATING INSTRUCTIONS ●

W HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED
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 instructions 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 operation. DRY operation time has to be reduced
in order to lower humidity without much room
temperature decreasing. So the compressor 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 • The cool air from the unit rapidly cools moisoutlet of the indoor unit.
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 HORIZONTAL VANE to be performed normally.

The air flow direction changes • When the unit is operated in COOL or DRY
during operation.
mode, if the operation continues with air
The direction of the horizontal
blowing down for 0.5 to 1 hour, the direction
vane cannot be adjusted with
of the air flow is automatically set to position
the remote controller.
(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 restart 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 controller 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
sufficiently.

• Is the temperature setting appropriate?
Page 4
• Is the fan setting appropriate? Please
change fan speed to higher setting.
• Are the filters 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 insufficient cooling effect.
• When the outside temperature is high, the
cooling effect may not be sufficient.

Airflow
The air from the indoor unit
smells strange.

• Are the filters 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 flowing 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 flowing
is heard.

• This is the sound of refrigerant or condensed
water flowing 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 fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.
• Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An amplifier may be required for the affected device.
• When an abnormal sound is heard.
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WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT

GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

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
3
4

Press

to stop the operation.

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

I NSTALLATION PLACE

AND ELECTRICAL WORK

Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.
• Where there is much machine oil.
• Salty places such as the seaside.
• Where sulfide gas is generated such as a hot spring.
• Where oil is splashed or where the area is filled 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.
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.

Remove all batteries from the remote controller.
Inverter-type
fluorescent lamp

wall, etc.

When using the air conditioner again:

1
2

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

Clean the air filter. Page 6

Keep a space to
prevent the picture distortion or
the noise.

Cordless
phone or
Portable
phone

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

1m
or more

100
mm or
more
200/500 mm
or more

TV
1m
or more
Radio

3

Wellventilated dry
place

3 m or
more
(GN13/GN18,GN24)

Check that the earth is connected correctly.

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.

S PECIFICATIONS
Model

MCF-GN13VA

Dimensions
H × W × D (mm)
Weight (kg)

MCF-GN18VA

MCF-GN24VA

Indoor

650 × 1100 × 180

650 × 1100 × 180

650 × 1100 × 180

Outdoor

525 × 718 × 255

880 × 840 × 330

880 × 840 × 330

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

Upper limit
Lower limit

Indoor
32°C DB
23°C WB
21°C DB
15°C WB

Outdoor
43°C DB
—
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 efficiency 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 filter should be performed in the period described in this manual.
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● คููมือการใชงาน●

สารบัญ
■ คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
■ ชื่อชิ้นสวน
■ การเตรียมพรอมกอนการใชงาน
■ การเลือกโหมดการทํางาน
■ การปรับความแรงพัดลมและทิศการระบายลมแอร
■ การใชงานนาฬกาจับเวลา (เปด/ปดนาฬกาจับเวลา)
■ การทําความสะอาด
■ หากมีปญหาเกิดขึ้น
■ หากจะไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน
■ สถานที่ติดตั้งและงานเดินสายไฟ
■ ขอมูลจําเพาะ

1
3
3
4
5
5
6
7
8
8
8

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
• เนื่องจากผลิตภัณฑนี้ประกอบดวยชิ้นสวนที่หมุนไดและชิ้นสวนที่อาจทําใหเกิดไฟดูด ดัง
นั้นควรอาน “คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย” กอนการใชงาน
• เนื่องจากหัวขอที่ใหคําแนะนําหรือคําเตือนซึ่งอธิบายไวในคูมือนี้มีความสําคัญตอความ
ปลอดภัย ดังนั้นควรปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําเตือนดังกลาว
• หลังจากอานคูม อื นีแ้ ลว ควรเก็บไวรวมกับคูม อื การติดตัง้ โดยเก็บไวในสถานทีซ่ งึ่ สามารถ
หยิบมาใชอางอิงไดโดยสะดวก
• ควรขอใบรับประกันจากตัวแทนจําหนายพรอมทั้งตรวจสอบขอมูลตางๆ วาถูกตอง เชน
วันที่ซื้อ ชื่อราน เปนตน

เครื่องหมายและความหมาย
คําเตือน:
ขอควรระวัง:

หากใชงานไมถูกตอง มีความเปนไปไดสูงที่จะทําใหเกิดอันตรายราย
แรง เชน เสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส เปนตน
หากใชงานไมถูกตอง อาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงไดตามปจจัย
แวดลอม

คําเตือน
หามตอสายไฟเขากับจุดตอระหวางสายไฟ หามใชสายตอปลั๊ก หรือใชเตารับ
AC รวมกับอุปกรณอื่นๆ
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดความรอนเกิน ไฟไหม หรือถูกไฟดูดได
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมฝี นุ ละอองเกาะจับปลัก๊ ไฟแลวจึงเสียบปลัก๊ ไฟเขากับ
เตารับใหแนน
• ปลั๊กไฟที่มีฝุนละอองเกาะติดอยูอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือทําใหถูกไฟดูดได
หามมัด ดึง ทําลาย หรือดัดแปลงสายไฟ และหามใหสายไฟโดนความรอนหรือ
วางของหนักทับสายไฟ
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือถูกไฟดูดได
หามสับเบรกเกอร ขึน้ /ลง หรือถอด/เสียบปลัก๊ ไฟ ในขณะทีเ่ ครือ่ งกําลังทํางาน
• มิฉะนั้นประกายไฟอาจลุกขึ้น ซึ่งทําใหเกิดไฟไหมได
• หลังจากปดเครื่องภายในอาคารดวยรีโมทคอนโทรล ควรตรวจสอบใหแนใจวาได
สับเบรกเกอรลง หรือถอดปลั๊กไฟออกแลว
หามตากอากาศเย็นโดยตรงเปนเวลานาน
• มิฉะนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพได
หามใหผูใชทําการติดตั้ง เปลี่ยนที่ตั้ง ถอดชิ้นสวน
ดัดแปลง หรือซอมแซมดวยตนเองโดยเด็ดขาด
• การดําเนินการใดๆ ทีไ่ มถกู ตองกับเครือ่ งปรับอากาศ อาจทําใหเกิดไฟไหม ถูกไฟ
ดูด บาดเจ็บ หรือนํ้าอาจรั่วไหลได ควรปรึกษาตัวแทนจําหนาย
• หากสายไฟชํารุด ตองใหผูผลิตหรือตัวแทนบริการเปนผูเปลี่ยนสายไฟใหม เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดอันตราย
เมื่อติดตั้ง เปลี่ยนที่ตั้ง หรือซอมบํารุงเครื่อง ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาไมมีสิ่งอื่นใดไหลเขาไปในวงจรทําความเย็น นอกจากสารทําความเย็นที่
กําหนด (R410A)
• หากมีสงิ่ แปลกปลอม เชน อากาศ อาจทําใหแรงดันผิดปกติสงู ขึน้ จนทําใหระเบิด
หรือบาดเจ็บได
• การใชสารทําความเย็นนอกเหนือจากทีก่ าํ หนดไว อาจทําใหระบบกลไกไมทาํ งาน
ระบบผิดปกติหรือตัวเครือ่ งเสียหายได ในกรณีรา ยแรง อาจทําใหเกิดการเหนีย่ ว
นําที่รายแรงตอระบบปองกันเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ
อุปกรณนี้ไมไดออกแบบขึ้นเพื่อใหบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่ทุพพลภาพ ผูพิการ
ทางสายตา หรือบกพรองทางจิตหรือผูที่ขาดประสบการณและความรูใชตาม
ลําพัง นอกจากจะมีผดู แู ลคอยควบคุมหรืออธิบายการใชงานอุปกรณและรับผิด
ชอบความปลอดภัยของพวกเขา
ควรกําชับเด็กวาอยาเลนเครื่องปรับอากาศ
TH-1

ความหมายของสัญลักษณที่ใชในคูมือนี้
: ไมควรปฏิบัติ
: ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา
: หามสอดนิ้วหรือไมเขาไปโดยเด็ดขาด เปนตน
: หามเหยียบบนเครื่องภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร
และหามวางสิ่งของใดๆ ไวบนเครื่องดังกลาว
: อันตรายจากการถูกไฟดูด ระวัง
: ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับ
: ควรปดไฟ
หามสอดนิ้ว ไม หรือวัตถุอื่นใด เขาไปในชองลมเขาและชองลมออก
• มิฉะนัน้ อาจทําใหบาดเจ็บได เนือ่ งจากในขณะทีเ่ ครือ่ งทํางาน พัดลมทีอ่ ยูด า นใน
จะหมุนดวยความเร็วสูง
หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น (เชน กลิ่นเหม็นไหม) ควรหยุดใชเครื่องปรับอากาศ
และถอดปลั๊กไฟออก หรือสับเบรกเกอรลง
• หากยังใชงานตอไปขณะที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น อาจทําใหเครื่องไมทํางาน เกิดไฟ
ไหม หรือถูกไฟดูดได หากเกิดกรณีดังกลาว ควรปรึษาตัวแทนจําหนาย
หากเครื่องปรับอากาศไมทําความเย็นหรือไมทําความรอน เปนไปไดที่สาร
ทําความเย็นจะรั่วไหล หากเกิดกรณีดังกลาว ควรปรึษาตัวแทนจําหนาย หาก
จําเปนตองซอมบํารุงโดยเติมสารทําความเย็นเขาไปในเครือ่ ง ควรขอรับบริการ
จากชางเทคนิค
• สารทําความเย็นที่ใชในเครื่องปรับอากาศนี้มีความปลอดภัย โดยปกติแลว สาร
ทําความเย็นดังกลาวจะไมรวั่ ไหล แตอยางไรก็ตาม หากสารทําความเย็นรัว่ ไหล
และสัมผัสกับแหลงความรอน เชน เครือ่ งทํารอนชนิดพัดลม เครือ่ งทํารอนชนิด
ใชนํ้ามันกาด หรือเตาปรุงอาหาร อาจทําใหเกิดกาซพิษได
ผูใ ชไมควรพยายามลางทําความสะอาดดานในของเครือ่ งภายในอาคารโดยเด็ด
ขาด หากจําเปนตองทําความสะอาดดานในของเครื่อง ควรปรึกษาตัวแทน
จําหนาย
• นํา้ ยาทําความสะอาดทีไ่ มเหมาะสม อาจทําใหวสั ดุทเี่ ปนพลาสติกทีอ่ ยูด า นในของ
เครื่องชํารุด ซึ่งอาจทําใหนํ้ารั่วไหลได หากนํ้ายาทําความสะอาดสัมผัสโดนชิ้น
สวนไฟฟาหรือมอเตอร อาจทําใหเครื่องไมทํางาน เกิดควัน หรือไฟไหมได

ขอควรระวัง
หามจับชองลมเขาหรือครีบอลูมิเนียมของเครื่องภายในอาคาร/
ภายนอกอาคาร
• มิฉะนั้นอาจทําใหบาดเจ็บได
หามพนยากําจัดแมลงหรือสเปยไวไฟใสเครื่อง
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหหรือตัวเครื่องบิดเบี้ยวเสียรูปได
หามใหสัตวเลี้ยงหรือไมประดับสัมผัสโดนกระแสลมโดยตรง
• มิฉะนั้นอาจทําใหสัตวเลี้ยงเจ็บปวยหรือไมประดับเสียหายได
หามวางอุปกรณไฟฟาอื่น หรือเฟอรนิเจอรไวใตเครื่อง
ภายในอาคาร/ภายนอกอาคาร
• นํ้าอาจหยดลงมาจากเครื่องจนทําใหอุปกรณดังกลาวไมทํางานหรือเฟอรนิเจอร
ชํารุดได
หามวางเครื่องไวบนฐานรองที่ชํารุดสําหรับติดตั้ง
• เครื่องอาจตกลงมาและทําใหบาดเจ็บได

คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย
ขอควรระวัง
หามใชเกาอี้ที่ไมมั่นคงมารองยืนเพื่อทําความสะอาดเครื่อง
• มิฉะนั้นอาจทําใหบาดเจ็บไดหากพลัดตกลงมา
หามดึงสายไฟ
• มิฉะนัน้ อาจทําใหสว นทีเ่ ปนลวดของแกนสายไฟขาด ซึง่ อาจทําใหเกิดความ
รอนเกินหรือทําใหไฟไหมได
หามชารจหรือถอดชิ้นสวนแบตเตอรี่ และหามนําแบตเตอรี่ใสกองไฟ
• มิฉะนั้นอาจทําใหแบตเตอรี่รั่ว หรือทําใหเกิดไฟไหมหรือเกิดระเบิดได
หามใชเครื่องในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ตั้งแต 80% RH ขึ้นไป)
นานกวา 4 ชัว่ โมง และ/หรือใชงานขณะทีเ่ ปดหนาตางหรือประตูทเี่ ปดสู
ภายนอกอาคารคางไว
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดหยดนํ้าในเครื่องปรับอากาศจนหยดลงมาเปยก
เฟอรนิเจอรหรือทําใหเฟอรนิเจอรชํารุดได
• หยดนํ้าในเครื่องปรับอากาศอาจทําใหเกิดเชื้อราตางๆ ได
หามใชเครือ่ งเพือ่ จุดประสงคพเิ ศษอืน่ เชน จัดเก็บอาหาร เลีย้ งสัตว ปลูก
พืช หรือรักษาสภาพอุปกรณตรวจวัดความแมนยํา หรือศิลปวัตถุ
• มิฉะนั้นอาจทําใหคุณภาพลดลง หรือเปนอันตราย
ตอพืชและสัตวได
หามใหอุปกรณที่มีการเผาไหมสัมผัสโดนกับกระแสลมโดยตรง
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณได
หามนําแบตเตอรี่เขาปากโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อปองกันการกลืนเขาไป
โดยไมคาดคิด
• การกลืนแบตเตอรี่เขาไปอาจทําใหสําลัก และ/หรือเปนพิษได
กอนทําความสะอาดเครื่อง ใหปดเครื่องและถอดปลั๊กไฟออก หรือสับ
เบรกเกอรลง
• มิฉะนั้นอาจทําใหบาดเจ็บได เนื่องจากในขณะที่เครื่องทํางาน พัดลมที่อยู
ดานในจะหมุนดวยความเร็วสูง
เมื่อไมไดใชงานเครื่องเปนเวลานานใหถอดปลั๊กไฟออก หรือสับเบรกเกอรลง
• เครือ่ งอาจสะสมสิง่ สกปรกไว ซึง่ ทําใหเกิดความรอนเกินหรือทําใหไฟไหมได
เปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลทั้งหมดดวยแบตเตอรี่ชุดใหม
ที่เปนชนิดเดียวกัน
• หากใชแบตเตอรี่เกาปนกับแบตเตอรี่ใหม อาจทําใหเกิดความรอนเกิน
แบตเตอรี่รั่ว หรือระเบิดได
หากของเหลวที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่สัมผัสโดนผิวหนังหรือเสื้อผา
ใหลางออกจนหมดดวยนํ้าสะอาด
• หากของเหลวดังกลาวเขาตา ใหลางออกจนหมดดวยนํ้าสะอาดแลวรีบไป
พบแพทยโดยทันที
ตรวจสอบใหแนใจวาพืน้ ทีท่ ใี่ ชงานอยูอ ากาศถายเทไดดี เมือ่ ใชงานเครือ่ ง
พรอมกับอุปกรณที่มีการเผาไหม
• หากอากาศถายเทไมเพียงพออาจทําใหขาดออกซิเจนได
สับเบรกเกอรลงเมื่อฝนฟาคะนองเพราะอาจเกิดฟาผาได
• เครื่องอาจชํารุดหากฟาผา
เมื่อใชงานเครื่องมานานหลายฤดูกาลแลว ควรทําการตรวจสอบ
และซอมบํารุงเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทําความสะอาดปกติ
• สิง่ สกปรกหรือฝุน ละอองในเครือ่ งอาจทําใหเกิดกลิน่ อันไมพงึ ประสงค ทําให
เกิดเชื้อราตางๆ หรืออุดตันชองระบายจนทําใหมีนํ้ารั่วไหลออกจากเครื่อง
ภายในอาคารได ขอคําปรึกษาจากตัวแทนจําหนายเพือ่ ตรวจสอบและซอม
บํารุงเนื่องจากจําเปนตองใชความรูและทักษะเฉพาะ
หามใชสวิตชขณะมือเปยก
• มิฉะนั้นอาจถูกไฟดูดได
หามใชนํ้าลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หรือวางสิ่งของที่บรรจุ
นํ้าไวบนเครื่อง เชน แจกันดอกไม
• มิฉะนั้นอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือถูกไฟดูดได
หามเหยียบหรือวางสิ่งของไวบนเครื่องภายนอกอาคาร
• มิฉะนั้นอาจทําใหบาดเจ็บไดหากพลัดตกลงมา

สําหรับการติดตั้ง
คําเตือน
ขอคําปรึกษาในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากตัวแทนจําหนาย
• หามใหผใู ชตดิ ตัง้ เครือ่ งดวยตนเองโดยเด็ดขาด เนือ่ งจากการติดตัง้ เครือ่ ง
จําเปนตองใชความรูแ ละทักษะเฉพาะ เครือ่ งปรับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ ไมถกู ตอง
อาจทําใหเกิดนํ้ารั่วไหล ไฟไหม หรือถูกไฟดูดได
ควรแยกแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศไวเฉพาะตางหาก
• หากใชแหลงจายไฟรวมกับเครื่องใชอื่นอาจทําใหเกิดความรอนเกินหรือ
ไฟไหมได
หามติดตั้งเครื่องในสถานที่ที่อาจมีกาซไวไฟรั่วไหล
• หากกาซรั่วและสะสมอยูรอบตัวเครื่องภายนอกอาคาร อาจทําใหเกิดการ
ระเบิดขึ้นได
ตอสายดินของเครื่องใหถูกตอง
• หามตอสายดินเขากับทอกาซ ทอประปา สายลอฟา หรือสายดินของ
โทรศัพท หากตอสายดินไมถูกตอง อาจทําใหถูกไฟดูดได

ขอควรระวัง
ติดตัง้ เบรกเกอรปอ งกันไฟรัว่ ตามตําแหนงในการติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
(เชน บริเวณที่มีความชื้นสูง)
• หากไมไดติดตั้งเบรกเกอรปองกันไฟฟารั่ว อาจทําใหถูกไฟดูดได
ตรวจสอบใหแนใจวานํ้าระบายไดโดยสะดวก
• หากชองระบายนํา้ ไมเหมาะสม นํา้ อาจหยดลงมาจากเครือ่ งภายในอาคาร/
ภายนอกอาคาร และทําใหเฟอรนิเจอรเปยกชื้น หรือเฟอรนิเจอรชํารุดได
หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ควรหยุดใชเครื่องปรับอากาศโดยทันทีแลวปรึษาจากตัวแทนจําหนาย

ขอสําคัญ
แผนกรองสกปรกอาจทําใหเกิดหยดนํา้ ในเครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ ทําใหเกิดเชือ้ ราตางๆ ได
ดังนั้นจึงควรทําความสะอาดแผนกรองทุก 2 สัปดาห
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ชื่อชิ้นสวน
เครื่องภายในอาคาร
ใบพัดแนวนอน
ใบพัดแนวตั้ง

รีโมทคอนโทรล
สวนหนาจอแสดงผล
ไฟแสดงการทํางาน
สวนรับสัญญาณของ
รีโมทคอนโทรล
ฝาครอบ
ชองลมเขา
แผนฟอกอากาศ (ชิ้นสวนอุปกรณเสริม)
แผนกรองอากาศ
แผนกรองขจัดกลิ่น (ชิ้นสวนอุปกรณเสริม)
สวิตชการทํางานฉุกเฉิน
หนา 4

สวนสงสัญญาณ
ระยะของสัญญาณ:
ประมาณ 6 เมตร
จะไดยินเสียงปบดังออกมา
จากเครื่องภายในอาคารหาก
เครื่องไดรับสัญญาณ

สวนหนาจอแสดงผล
การทํางาน
OFF /ON
ปุม (หยุด/ทํางาน)
ปุมเลือกการทํางาน
หนา 4

ปุมอุณหภูมิ

ปุมควบคุม
ความแรงพัดลม

หนา 4

ปุมปดการตั้งเวลา หนา 5

หนา 5

ปุมเปดการตั้งเวลา หนา 5
ปุมตั้งเวลา
เพิ่มเวลา
ลดเวลา

เมื่อติดตั้งบนเพดาน

หนา 3, 5

ปุมควบคุม
ใบพัด

ปุมนาฬกา หนา 3

หนา 5

ฝาเลือนลง
เพื่อเปด

ตัวเครื่องที่ติดตั้งดานนอกอาคาร

ปุม RESET หนา 3
วางรีโมทคอนโทรล

ชองลมเขา (ดานหลังและดานขาง)
ทอสารทําความเย็น
ทอนํ้ายา
• ติดตั้งที่วางรีโมทคอนโทรลใน
ตําแหนงที่เครื่องภายในอาคาร
สามารถรับสัญญาณได

ชองลมออก
ชองระบายนํ้า
เครื่องภายนอกอาคารอาจมีลักษณะแตกตางกัน

ใชรีโมทคอนโทรลที่ใหมาพรอมกับเครื่องเทานั้น
หามใชรีโมทคอนโทรลอื่น

การเตรียมพรอมกอนการใชงาน
กอนการใช
ใ งาน: เสียบปลั๊กไไฟเขากับเตารับ และ/หรือดันเบรกเกอรข ้ึน

การใสแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

4.

1.

การตั้งเวลาในปจจุบัน

กด RESET

1.

ถอดฝาหนาออก

2.
3.
•
•
•
•
•

ใสแบตเตอรี่อัลคาไลน
ขนาด AAA โดยใสดานที่
เปนขั้วลบกอน

ใสฝาหนาเขาไป

ตรวจสอบใหแนใจวาใสขั้วแบตเตอรี่ถูกตองแลว
หามใชแบตเตอรี่ชนิดแมงกานีสและแบตเตอรี่รั่ว รีโมทคอนโทรลอาจไมทํางาน
หามใชแบตเตอรี่ชนิดชารจได
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมทั้งหมดโดยใชแบตเตอรี่ที่เปนชนิดเดียวกัน
แบตเตอรี่สามารถใชไดประมาณ 1 ป แตอยางไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่หมดอายุการเก็บ
เวลาในการใชงานอาจสั้นกวานี้
• กด RESET เบาๆ โดยใชอุปกรณปลายแหลม
หากไมไดกดปุม RESET รีโมทคอนโทรลอาจทํางานไมถูกตอง
TH-3

กด CLOCK

2.
3.

กด CLOCK อีกครั้ง

• กด CLOCK เบาๆ โดยใช
อุปกรณปลายแหลม

กดปุม TIME เพื่อตั้งเวลา
ในการกดแตละครั้ง จะเพิ่ม/ลดเวลา 1
นาที (10 นาที หากกดคางไว)

การเลือกโหมดการทํางาน
โหมด I FEEL

เครื่องจะเลือกโหมดการทํางานตามอุณหภูมิหอง เมื่อเลือก I FEEL เมื่ออุณหภูมิหองสูง
กวา 25°C เครื่องจะเลือกโหมดทําความเย็น (COOL) (อุณหภูมิที่ตั้งไว: 24°C) เมื่อ
อุณหภูมหิ อ งตํา่ กวา 25°C เครือ่ งจะเลือกโหมดระบายความชืน้ (DRY) แตอยางใดก็ตาม
เมื่อปดเครื่อง แลวเปดเครื่องภายใน 2 ชั่วโมง เครื่องจะทํางานในโหมดที่เลือกไวกอนที่
ปดเครื่อง
หมายเหตุ:
ในระหวางการทําความเย็น (COOL) อุณหภูมิที่ตั้งไวกอนจะไมเปลี่ยนแปลง หากอุณหภูมิหองสูง
กวาอุณหภูมิที่ตั้งไวมากกวา 2° ในกรณีนี้ ควรรอจนกวาอุณหภูมิจะลดลงโดยสูงกวาอุณหภูมิที่ตั้ง
ไวไมเกิน 2°C

โหมดทําความเย็น (COOL)

ใชกําหนดความเย็นตามอุณหภูมิที่ตองการ

โหมดระบายความชื้น (DRY)

ลดความชื้นภายในหอง หองอาจเย็นไมมากนัก
โหมดระบายความชื้น ไมสามารถตั้งคาอุณหภูมิได

โหมดพัดลม (FAN)

หมุนเวียนอากาศภายในหอง

1
2

กด

เพื่อเริ่มการทํางาน

การทํางานฉุกเฉิน
เมื่อไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลได...

กด
ดังนี้:

เพื่อเลือกโหมดการทํางาน ในการกดแตละครั้งจะเปลี่ยนไปตามลําดับ

เปดการทํางานฉุกเฉินไดโดยกดสวิตชการทํางานฉุกเฉิน (E.O.SW) ทีอ่ ยูบ นเครือ่ งภายในอาคาร
ในการกด E.O.SW แตละครั้ง การทํางานจะเปลี่ยนไปตามลําดับ
ดังนี้:

(I FEEL)

ไฟแสดงการทํางาน

(COOL)
(DRY)

ทําความเย็นฉุกเฉิน
(Emergency COOL)

(FAN)

อุณหภูมิที่ตั้งไว: 24°C
ความแรงพัดลม: ปานกลาง
ใบพัดแนวนอน อัตโนมัติ

หยุด

3

หมายเหตุ:

กด หรือ เพื่อตั้งอุณหภูมิ
ในการกดแตละครั้งจะเพิ่มหรือลดอุณหภูมิลง 1°C

การทํางานใน 30 นาทีแรก จะเปนการทดสอบเดินเครื่อง การควบคุม
อุณหภูมิจะไมทํางาน และความแรงพัดลมจะตั้งคาเปนแรง

กด
เพื่อหยุดการทํางาน
• เลือกการตั้งคาเดิมในครั้งตอไปไดโดยกด

ฟงกชันเริ่มตนการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

ไฟแสดงการทํางาน
ไฟแสดงการทํางานจะแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง
เครื่องหมาย
แสดง

สวาง

สถานะการทํางาน

อุณหภูมิหอง

เครื่องจะทํางานเพื่อใหมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว

ประมาณ 2°C ขึ้นไปจาก
อุณหภูมิที่ตั้งไว

อุณหภูมิหองเกือบเทากับอุณหภูมิที่ตั้งไว

ประมาณ 1 ถึง 2°C จาก
อุณหภูมิที่ตั้งไว

หากไฟดับหรือปดไฟหลักขณะเครื่องทํางาน “ฟงกชันเริ่มตนการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ” จะ
เริ่มทํางานโดยอัตโนมัติในโหมดเดียวกับโหมดที่ตั้งคาดวยรีโมทคอนโทรลกอนที่ปดแหลงจาย
ไฟหลัก เมือ่ ตัง้ เวลา คาเวลาทีต่ งั้ ไวจะถูกยกเลิกและเครือ่ งจะเริม่ ทํางานเมือ่ ไฟฟากลับสูส ภาวะ
ปกติแลว
หากไมตองการใชฟงกชันนี้ ควรปรึกษาตัวแทนบริการเพราะจําเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา
ของเครื่อง

ไมสวาง
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การปรับความแรงพัดลมและทิศการระบาย
ลมแอร

กด
เพื่อเลือกความแรงพัดลม ในการกดแตละครั้ง ความแรงพัดลมจะเปลี่ยนไปตาม
ลําดับดังนี้:

การใชงานนาฬกาจับเวลา (เปด/ปดนาฬกา
จับเวลา)

1

กด

หรือ

ในระหวางการทํางานเพื่อตั้งนาฬกาจับเวลา

ตั้งเวลาเปด : เครื่องจะเปดตามเวลาที่ตั้งไว
(AUTO)

(เบา)

(ปานกลาง)

(แรง)

ตั้งเวลาปด :

• จะไดยินเสียงปบสั้นๆ สองครั้งดังมาจากเครื่องภายในอาคารเมื่อตั้งคาเปน AUTO.
กด
เพื่อเลือกทิศการระบายลมแอร ในการกดแตละครั้ง ทิศการระบายลมแอรจะ
เปลี่ยนไปตามลําดับดังนี้:
(AUTO)

ทิศการระบายลมแอร
(AUTO).................ใบพัดจะถูกตั้งคาใหอยูในทิศทางการระบายลมแอรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ประเภทตูตั้ง:
COOL/DRY: ตั้งขึ้น FAN: แนวนอน
ประเภทแขวนเพดาน:
COOL/DRY: แนวนอน FAN: หอยลง
เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ควรเลือกตําแหนง 1 หรือ
(ปรับดวยตนเอง).......... 2 สําหรับทําความเย็น (COOL)/ระบายความชื้น (DRY) ในระหวางทําความเย็น
(COOL)/ระบายความชื้น (DRY) เมื่อตั้งใบพัดไวในตําแหนง 4 หรือ 5 ใบพัดจะ
เคลื่อนไปยังตําแหนง 1 โดยอัตโนมัติ เมื่อเวลาผานไปประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้
เพื่อปองกันไมใหนํ้าหยด
(สาย) .....................ใบพัดจะขยับขึ้นและลงเปนระยะ

■ การเปลี่ยนทิศทางการระบายลมแอรในแนวนอน
ขยับใบพัดแนวนอนดวยตนเองกอนจะเปดเครื่องใหทํางาน
ประเภทตูตั้ง:
ประเภทแขวนเพดาน:

TH-5

*
หรือ
กะพริบ
* ตรวจสอบใหแนใจวาตั้งเวลาปจจุบันไดถูกตองแลว หนา 3

2

กด
(เพิ่ม) และ
(ลด) เพื่อตั้งเวลาของนาฬกาจับเวลา
ในการกดแตละครั้ง จะเพิ่มหรือลดเวลาที่ตั้งไว 10 นาที
• ตั้งตัวจับเวลาขณะที่

(SWING)

• จะไดยินเสียงปบสั้นๆ สองครั้งดังมาจากเครื่องภายในอาคารเมื่อตั้งคาเปน AUTO.
• เสียงรีเลยที่เกิดขึ้นภายในแผนวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิกสเครื่องในบาน เมื่อมีการกดเปลี่ยน
ความแรงพัดลมนั้นไมใชเปนอาการผิดปกติแตอยางใด

เครื่องจะปดตามเวลาที่ตั้งไว

3

กด

หรือ

หรือ

กําลังกะพริบ

ซํ้าอีกครี้งเพื่อยกเลิกนาฬกาจับเวลา

หมายเหตุ:
• สามารถเปดและปดนาฬกาจับเวลารวมกันได เครื่องหมาย แสดงลําดับการทํางานของนาฬกาจับเวลา
• หากไฟดับเมือ่ ตั้งคานาฬกาจับเวลา ใหดูหัวขอ "ฟงกชันเริ่มตนการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ" ใน หนา 4

การทําความสะอาด
ขอแนะนํํา:

• ปดแหลงจายไฟหรือปดเบรกเกอรกอนทําความสะอาด
• ระวังไมใหมือสัมผัสโดนชิ้นสวนที่เปนโลหะ
• หามใชนํ้ามันเบนซิน ทินเนอร ผงขัดเงา หรือยากําจัดแมลง

• ใชนํ้ายาทําความสะอาดชนิดออนโยนที่เจือจางแลวเทานั้น
• หามนําชิ้นสวนตางๆ ไปผึ่งแดด ความรอน หรือเปลวไฟ เพื่อใหแหง
• หามใชนํ้าที่อุณหภูมิสูงกวา 50°C

แผนกรองขจัดกลิ่น (ชิ้นสวนอุปกรณเสริม)
ดานหลังของแผนกรองอากาศ

• ทําความสะอาดทุก 2 สัปดาห
• แชแผนกรองพรอมโครงลงในนํ้าอุน จากนั้นจึงลางทําความสะอาด
• หลังจากลางแลว ผึ่งใหแหงสนิทในที่รม แลวจึงนําไปติดตั้งในตําแหนงเดิม ติดแถบยึดของ
แผนกรองใหครบ
• เปลี่ยนแผนกรองชุดใหมทุกๆ 1 ป เพื่อใหคงประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
• หมายเลขชิ้นสวน MAC-1700DF (พรอมโครง)
• หมายเลขชิ้นสวน MAC-2100DF (ไมมีโครง)

(4

แผนฟอกอากาศ (ชิ้นสวนอุปกรณเสริม)
1

• หากแผนฟอกอากาศอุดตัน อาจลดประสิทธิภาพในการทํางานของเครือ่ ง หรือทําใหเกิด

06

(4

1

06

•
•
•
•
•

หยดนํ้าตรงชองลมออกได
แผนฟอกอากาศเปนชนิดใชแลวทิ้ง
หากสีของแผนกรองคลํ้าลง ควรเปลี่ยนแผนกรองชุดใหมทันที
เปลี่ยนแผนกรองชุดใหมทุกๆ 4 เดือน เพื่อใหคงประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
หมายเลขชิ้นสวน MAC-1200FT (พรอมโครง)
หมายเลขชิ้นสวน MAC-1600FT (ไมมีโครง)

หมายเหตุ:

แผนกรองอากาศ (แผนกรองคาเทชิน” (Catechin))

• ทําความสะอาดทุก 2 สัปดาห
• กําจัดฝุนละอองออกโดยใชเครื่องดูดฝุน หรือลางใหสะอาดดวยนํ้า
• ผึ่งใหแหงสนิทในที่รมกอนติดตั้ง

ทําความสะอาดแผนกรองเปนประจําเพื่อใหคงประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดและชวยลด
การสิ้นเปลืองพลังงาน
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● คููมือการใชงาน●

หากมีปญหาเกิดขึ้น
แมวาจะตรวจสอบตามหัวขอเหลานี้แลว เครื่องก็ยังเกิดปญหาอยู ควรหยุดใชเครื่องปรับอากาศ
แลวปรึกษาตัวแทนจําหนาย
สัญลักษณ
ตัวเครื่องภายในอาคาร
เครื่องไมทํางาน

คําอธิบายและจุดตรวจสอบ

• เปดเบรกเกอรแลวหรือไม?
• เสียบปลั๊กไฟแลวหรือไม?
• เปดนาฬกาจับเวลาไวหรือไม? หนา 5
เครื่องไมทํางานประมาณ 3 นาที เมื่อ • ลักษณะดังกลาวเปนการปองกันเครื่องตามคําสั่งจาก
รีสตารทเครื่อง
ไมโครโปรเซสเซอร โปรดรอสักครู
พัดลมหยุดทํางานในระหวางการระบาย • ในการระบายความชืน้ (DRY) เครือ่ งจะทํางานโดยใชวงจร
ความชื้น (DRY)
ทําความเย็นเดียวกับการทําความเย็น (COOL) เวลาใน
การระบายความชื้นจะลดลงเพื่อลดความชื้นลงโดยไมลด
อุณหภูมิหองลงมากจนเกินไป ดังนั้นคอมเพรสเซอรจะ
หยุดทํางานเปนระยะ และพัดลมของเครือ่ งภายในอาคาร
ก็หยุดทํางานพรอมกัน ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดหยดนํ้า
บนคอยลเย็นจากการระเหยซํ้าอีกครั้ง
หมอกควันปลอยออกมาจากชองลมออก • ลมเย็นจากเครื่องจะทําใหความชื้นที่อยูในอากาศภายใน
ของเครื่องภายในอาคาร
หองเย็นลงอยางรวดเร็วจนกลายเปนหมอก
การสายของใบพัดแนวนอนจะคางอยู • ทั้งนี้เพื่อใหใบพัดแนวนอนสายไดตามปกติ
สักครูแลวจึงเริ่มตนทํางานใหมอีกครั้ง
ทิศการระบายลมแอรเปลี่ยนไประหวาง • เมื่อเครื่องทํางานในโหมดทําความเย็น (COOL) หรือ
การทํางาน
ระบายความชื้น (DRY) หากเครื่องยังคงเปาลมออกมา
จะไมสามารถปรับทิศทางของใบพัดแนว ประมาณ 0.5 ถึง 1 ชั่วโมง ทิศทางของการระบายลมแอร
จะตั้งไปยังตําแหนง (1) โดยอัตโนมัติ เพื่อปองกันไมให
นอนไดดวยรีโมทคอนโทรล
เกิดหยดนํ้า
เมื่อเปดไฟหลักเครื่องเริ่มทํางานเอง
• เครื่องปรับอากาศรุนนี้มีฟงกชันเริ่มตนการทํางานใหมโดย
คิดวาเครือ่ งไมทาํ งานกับรีโมทคอนโทรล อัตโนมัติ เมือ่ ปดไฟหลักโดยไมไดหยุดการทํางานของเครือ่ ง
โดยใชรโี มทคอนโทรล แลวเปดเครือ่ งใหมอกี ครัง้ เครือ่ งจะ
เรมทํางานโดยอัตโนมัตใิ นโหมดเดียวกันกับโหมดทีต่ งั้ คาไว
ดวยรีโมทคอนโทรลกอนที่จะปดไฟหลัก ดู “ฟงกชันเริ่มตน
การทํางานใหมโดยอัตโนมัติ” ใน หนา 4
เครื่องภายนอกอาคาร
น้ํารั่วออกมาจากเครื่องภายนอกอาคาร • ในระหวางทําความเย็น (COOL) และระบายความชื้น
(DRY) จะเกิดความเย็นทีท่ อ หรือสวนทีเ่ ชือ่ มตอกันของทอ
จึงทําใหเกิดหยดนํ้าขึ้นมา

สัญลักษณ
รีโมทคอนโทรล
หนาจอของรีโมทคอนโทรลจะไมแสดง
ผลใดๆ หรือหนาจอเลือนลาง เครื่อง
ภายในอาคารจะไมตอบสนองตอ
สัญญาณรีโมทคอนโทรล
ไมเย็น
หองเย็นไมพอ

ทิศการระบายลมแอร
ลมจากเครื่องภายในอาคารมีกลิ่น
ผิดปกติ

เสียง
ไดยินเสียงลั่นกอกแกก
ไดยินเสียงคลายเสียงเกิดฟอง

ไดยินเสียงกลไกการทํางานดังจาก
เครื่องภายในอาคาร
ไดยินเสียงนํ้าไหล

คําอธิบายและจุดตรวจสอบ
• แบตเตอรี่หมดหรือไม? หนา 3
• ใสแบตเตอรี่ถูกตองตามขั้ว (+, -) หรือไม หนา 3
• กดปุมใดปุมหนึ่งบนรีโมทคอนโทรลของเครื่องใชไฟฟาอื่น
อยูหรือไม?
• ตั้งคาอุณหภูมิไวถูกตองหรือไม? หนา 4
• ตัง้ คาพัดลมไวถกู ตองหรือไม? ควรเปลีย่ นความแรงพัดให
แรงขึ้น
• แผนกรองสะอาดหรือไม? หนา 6
• พัดลมหรือคอยลเย็นของเครือ่ งภายในอาคารสะอาดหรือไม?
• มีสิ่งกีดขวางชองลมเขาหรือชองลมออกของเครื่องภายใน
อาคาร/ภายนอกอาคารอยูหรือไม?
• เปดประตูหรือหนาตางอยูหรือไม?
• เมื่อใชพัดลมระบายอากาศหรือเตาแกสในหอง ภาระในการ
ทําความเย็นจะเพิม่ มากขึน้ จึงทําใหเกิดความเย็นไมเพียงพอ
• เมือ่ อุณหภูมภิ ายนอกรอน ประสิทธิภาพในการทําความเย็น
อาจไมเพียงพอ
• แผนกรองสะอาดหรือไม? หนา 6
• พัดลมหรือคอยลเย็นของเครือ่ งภายในอาคารสะอาดหรือไม?
• เครื่องอาจดูดซับกลิ่นที่ติดอยูตามที่ตางๆ เขาไป เชน ตาม
ผนัง พรม เฟอรนิเจอร เสื้อผา เปนตน และกลิ่นดังกลาว
จะถูกเปาออกมาพรอมกับลมแอร
• เสียงดังกลาวเกิดจากการหด/ขยายตัวของฝาหนา เนือ่ งจาก
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
• จะไดยินเสียงดังลาวเมื่อสายระบายนํ้าทิ้งดูดซับอากาศ
ภายนอกเขาไปโดยเปดการดูดควันหรือเปดพัดลมระบาย
อากาศ ซึ่งจะทําใหนํ้าที่อยูภายในสายระบายนํ้าทิ้งพนนํ้า
ออกมา
จะไดยนิ เสียงดังกลาวดวยหากอากาศภายนอกถูกเปาเขาไป
ในสายระบายนํ้าทิ้งเมื่อลมดานนอกพัดแรง
• เสียงดังกลาวแปนเสียงการสลับการทํางานเมื่อเปด/ปด
พัดลมหรือคอมเพรสเซอร
• เสียงดังกลาวเปนเสียงของสารทําความเย็นหรือนํ้าที่เกิด
จากการควบแนนซึ่งไหลอยูภายในเครื่อง

ในกรณีดังตอไปนี้ ควรหยุดใชเครื่องปรับอากาศและปรึษาตัวแทนจําหนาย
•
•
•
•

เมื่อนํ้ารั่วหรือหยดออกมาจากเครื่องภายในอาคาร
เมื่อไฟแสดงการทํางานดานซายกะพริบ
เมื่อเบรกเกอรปลดวงจรบอยครั้ง
ไมไดรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลภายในหองที่ใชหลอดไฟฟลูออเรสเซนตชนิดเปด/ปดดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนตอินเวอรเตอร เปนตน)
• การทํางานของเครื่องปรับอากาศรบกวนการรับสัญญาณของวิทยุหรือทีวี อุปกรณที่ถูกรบกวนตองติด
ตั้งเครื่องขยายสัญญาณไฟฟา
• หากไดยินเสียงผิดปกติ
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หากจะไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปน
เวลานาน
1

สถานที่ติดตั้ง
ตั้งเปนอุณหภูมิสูงสุดในโหมดทําความเย็น (COOL) ที่ปรับตั้งคาเอง แลวใชงาน
ประมาณ 3 ถึง 4 ชั่วโมง หนา 4
ซึ่งจะชวยใหดานในของเครื่องแหง

2

กด

3

สับเบรกเกอรลง และ/หรือถอดปลั๊กไฟออก

4

สถานที่ติดตั้งและงานเดินสายไฟ

เพื่อหยุดการทํางาน

หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

สถานที่ซึ่งมีนํ้ามันหยอดเครื่องจักรอยูมากเกินไป
สถานที่ซึ่งมีความเค็ม เชน ริมทะเล
สถานที่ซึ่งมีกาซซัลไฟด เชน บริเวณนํ้าพุรอน
สถานที่ที่มีนํ้ามันหกกระจายอยูทั่วไปหรือสถานที่ซึ่งมีควันจากนํ้ามันเกิดขึ้น
สถานที่ซึ่งมีความถี่สูง หรือมีอุปกรณไรสาย
สถานที่ซึ่งมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศจากชองลมออก
สถานที่ซึ่งเสียงการทํางานของเครื่องภายนอกอาคารไมรบกวนผูอาศัยขางเคียง
ตําแหนงในการติดตั้งเครื่องภายนอกอาคารควรอยูหางจากเสาอากาศ
ของทีวี วิทยุ ฯลฯ อยางนอย 3 เมตร ในบริเวณที่การรับสัญญาณ
ออน โดยเวนที่วางใหหางมากยิ่งขึ้นระหวางเครื่องภายนอกอาคาร
และเสาอากาศของอุปกรณที่ถูกรบกวน หากการทํางานของเครื่อง
ปรับอากาศรบกวนสัญญาณของวิทยุหรือทีวี

ถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกมาจากรีโมทคอนโทรล
หลอดไฟฟลูออเรส
เซนตชนิดอินเวอรเตอร

เมื่อกลับมาใชงานเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง:

1
2
3

ผนัง เปนตน
เพื่อปองกันผลกระทบจาก
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ควร
เวนระยะหางใหมากที่สุดเทา
ที่จะทําได

ทําความสะอาดแผนกรอง หนา 6

โทรศัพทไรสาย
หรือโทรศัพทพกพา

ตรวจสอบวาไมมีสิ่งใดมาอุดตัดชองลมเขาและชองลมออกในเครื่องภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร

ไมนอยกวา
1 ม. ขึ้นไป

เวนที่วางไวเพื่อปองกัน
ไมใหภาพบิดเบี้ยวหรือ
เกิดสัญญาณรบกวน

ทีวี

ไมนอยกวา
1 ม. ขึ้นไป
วิทยุ

ตรวจสอบวาตอสายดินไวถูกตองดีแลว

สถานที่แหงและ
อากาศหมุนเวียน
ไดดี
ไมนอยกวา
100 มม.
ขึ้นไป

ไมนอยกวา
200/500 มม.
ขึ้นไป

ไมนอยกวา
3 ม. ขึ้นไป
(GN13/GN18,GN24)

งานเดินสายไฟ

• ควรแยกวงจรเฉพาะสําหรับแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศไวตางหาก
• ควรใหสอดคลองกับพิกดั ของเบรกเกอร

หากมีขอสงสัย โปรดปรึกษาตัวแทนจําหนาย

ขอมูลจําเพาะ
รุน

MCF-GN13VA
650 × 1100 × 180
525 × 718 × 255
26
34

ภายในอาคาร
ภายนอกอาคาร
ภายในอาคาร
ภายนอกอาคาร

ขนาด
สูง × กวาง × ลึก (มม.)
นํ้าหนัก (กก.)

MCF-GN18VA
650 × 1100 × 180
880 × 840 × 330
26
48

MCF-GN24VA
650 × 1100 × 180
880 × 840 × 330
26
61

หมายเหตุ:
1. สภาวะที่กําหนด
ทําความเย็น — ภายในอาคาร:
ภายนอกอาคาร:
2. ระยะการทํางานที่รับรอง

อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 27°C DB,
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB) 19°C
อุณหภูมิกระเปาะแหง (DB) 35°C DB,
อุณหภูมิกระเปาะเปยก (WB) 24°C

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
—

การรักษาสิ่งแวดลอม
เครื่องปรับอากาศของ Mitsubishi Electric ไดรับการออกแบบมาใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวนประกอบที่เปนพลาสติกสามารถนํากลับมาใชใหมได
เพื่อประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด ผูใชควรใชงานเครื่องปรับอากาศตามคําแนะนําดังตอไปนี้
ปดเครื่องปรับอากาศเมื่อไมใชงาน
ปดพัดลมระบายอากาศเมื่อไมใชงาน
ไมควรตั้งอุณหภูมิไวตํ่ากวา 25°C
ควรทําความสะอาดแผงทอระบายความรอนอยางนอยทุก 3 เดือน
ควรทําความสะอาดแผนฟอกอากาศตามระยะเวลาที่ระบุไวในคูมือนี้
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