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ขอควรระวังดานความปลอดภัย
หลังจากอานคูมือนี้แลวใหเก็บไว ในที่ที่หยิบอานไดสะดวก ถาหากวามีการเปลี่ยนแปลงผูใชงาน ควรสงคูมือนี้ใหแกผูใชงานใหมทุกครั้ง
อานคูมือนี้อยางละเอียด กอนที่จะเริ่มใชงานเครื่องปรับอากาศ
เพื่อความปลอดภัย ผูใชตองอานขอควรระวังตอไปนี้อยางถี่ถวน
คูมือฉบับนี้จัดแบงขอควรระวังออกเปน คำเตือน และ สิ่งที่ควรระวัง ควรปฏิบัติตามขอควรระวังดังกลาวอยางครบถวน
เนื่องจากสิ่งเหลานี้ทั้งหมด มีความสำคัญตอการรับรองความปลอดภัย

เก็บรักษาคูมือนี้ไวในสถานที่ที่ผูใชงานสามารถนำมาใชไดงาย

หากทานไมปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้อยางเครงครัด เครื่องปรับอากาศ
อาจเปนสาเหตุใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย บุคคลไดรับบาดเจ็บ หรือ
เปนอันตรายถึงแกชีวิตได

หากทานไมปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้อยางเครงครัด เครื่องปรับอากาศ
อาจเปนสาเหตุใหทรัพยสินไดรับความเสียหายเล็กนอย หรือปานกลาง
หรือบุคคลไดรับบาดเจ็บ

คำเตือน

คำเตือน

สิ่งที่ควรระวัง

ขอควรหลีกเลี่ยง

ควรตอสายดินของเครื่องปรับอากาศ

หามสัมผัสเครื่องปรับอากาศ (รวมถึงรีโมทคอนโทรล)
ในขณะมือเปยก

ขอควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

หามทำใหเครื่องปรับอากาศ (รวมถึงรีโมทคอนโทรล)
ไดรับความเปยกชื้น

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม การระเบิด หรือการบาดเจ็บ อยาเปดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย
อยางเชน บริเวณที่ตรวจพบวามีกาซที่ติดไฟงาย หรือกาซที่สามารถกัดกรอน อยูใกลกับเครื่องปรับอากาศ
เพื่อสุขภาพที่ดี ไมควรใหรางกายไดรับแรงลมโดยตรงจากเครื่องปรับอากาศ ติดตอกันเปนเวลานาน
อยาแหยนิ้ว ไม หรือวัตถุอื่นๆ เขาไปในชองระบายอากาศ หรือชองดูดอากาศ เนื่องจากพัดลมกำลังหมุนดวยความเร็วสูง
ซึ่งอาจเปนสาเหตุ ใหไดรับการบาดเจ็บได
อยาพยายามซอมแซม เคลื่อนยาย ดัดแปลง หรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหมดวยตัวเอง การทำงานที่ไมถูกตองของเครื่อง
อาจเปนสาเหตุทำให เกิดน้ำรั่ว ไฟฟาลัดวงจร หรือเกิดเพลิงไหม ใหติดตอตัวแทนจำหนาย หรือชางเทคนิคที่มีความชำนาญ 
สำหรับการซอมแซม และการติดตั้งใหม ควรปรึกษาตัวแทนจำหนายของไดกิ้นเพื่อขอรับคำแนะนำและขอมูล
อยาถอด หรือดัดแปลงเครื่องปรับอากาศ เพราะอาจเปนสาเหตุของการเกิดน้ำรั่ว ไฟฟาลัดวงจร เพลิงไหม

สารทำความเย็นที่ใชในเครื่องปรับอากาศมีความปลอดภัย แมจะมีการรั่วไหลของสารดังกลาวก็ตาม ในกรณีที่สาร
ทำความเย็นรั่วไหลเขามาในหอง และสัมผัสกับไฟจากเครื่องทำความรอน หรืออุปกรณหุงตมอาจทำใหเกิดกาซพิษได
หามใชเครื่องปรับอากาศจนกวาจะไดรับคำยืนยันจากชางบริการวาการติดตั้งซอมแซมเรียบรอยแลว
หากเครื่องปรับอากาศมีการทำความเย็นไมเพียงพอ อาจเกิดสารทำความเย็นรั่ว ควรโทรติดตอกับตัวแทนจำหนาย
เมื่ิอตองการทำการซอมแซมดวยการเติมสารทำความเย็น ใหตรวจสอบรายละเอียดการซอมแซมกับเจาหนาที่บริการ
อยาพยายามติดตั้งเครื่องปรับอากาศดวยตัวเอง การติดตั้งเครื่องที่ไมถูกตองอาจเปนสาเหตุใหเกิดน้ำรั่ว ไฟฟาลัดวงจร หรือเกิดไฟไหม
หากตองการทำการติดตั้ง กรุณาขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหนาย หรือชางเทคนิคที่มีความชำนาญ
เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานผิดปกติ เชน มีกลิ่นควันไฟ เปนตน ใหหยุดทำงาน และปดแหลงจายไฟของเครื่องปรับอากาศ
เพราะอาจเปนสาเหตุของการเกิดความเสียหาย ไฟฟาลัดวงจร หรือเพลิงไหม ใหติดตอตัวแทนจำหนาย หรือศูนยบริการลูกคาของไดกิ้น
จำเปนตองมีการติดตั้งอุปกรณตัดไฟรั่วแบบตอสายดิน หากไมมีอุปกรณตัดไฟรั่วดังกลาว อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
หรือไฟไหมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม

เครื่องปรับอากาศตองมีการตอสายดิน การตอสายดินที่ไมถูกตองอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได อยาตอสายดิน
เขากับทอแกส ทอน้ำ หรือสายดินของโทรศัพท

อุปกรณไมควรติดตั้งในหองที่มีจุดกำเนิดไฟ (ตัวอยางเชน : หองที่มีอุปกรณเกี่ยวกับแกสและเครื่องทำความรอนไฟฟา) 

หามใชสารทำความเย็นนอกเหนือจากที่ระบุไวที่เครื่องใชภายนอก (R32) เมื่อทำการติดตั้ง, เคลื่อนยาย หรือซอมบำรุง การใช 
สารทำความเย็นชนิดอื่นอาจกอใหเกิดความเสียหายกับเครื่องปรับอากาศและเปนอันตรายตอบุคล 

หามเจาะหรือเผาไหม
พึงตระหนักวาสารทำความเย็นไมมีกลิ่น
อุปกรณตองติดตั้งเพื่อปฏิบัติการ และติดตั้งในพื้นที่ที่ใหญกวา 2.6 ตารางเมตร
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อยายืน หรือนั่งบนเครื่องภายนอก อยาวางวัตถุใดๆ บนเครื่องปรับอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บอยาถอดเครื่องปองกัน
พัดลมออก
อยาวางสิ่งของใดๆ ซึ่งตองระวังรักษาใหหางจากความชื้น ไวที่ดานลางของเครื่องภายนอก หรือเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากบางกรณี ความชื้นในอากาศอาจทำใหเกิดการกลั่นตัวของไอน้ำ และหยดลงมา
หลังจากการใชงานเปนเวลานาน ควรตรวจสอบสภาพความเสียหายของฐานรอง และอุปกรณตางๆ
อยาสัมผัสกับชองดูดอากาศ และแผงอะลูมิเนียมของเครื่องภายนอก เพราะอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ
อุปกรณนี้ไมเหมาะสำหรับเด็ก หรือผูที่ไมแข็งแรงใชโดยปราศจากการควบคุมดูแล
เด็กเล็กควรอยูในความควบคุมดูและของผูปกครอง เพื่อใหแนใจวาพวกเขาจะไมไปเลนเครื่องปรับอากาศ
เก็บรีโมทคอนโทรลใหพนมือเด็กออนและเด็กเล็ก เพื่อปองกันอุบัติเหตุ กรณีเด็กกลืนแบตเตอรี่โดยบังเอิญ  

อยาวางหรือแขวนบนหนากากเปด/ปด เพราะวาหนากากเปด/ปด อาจจะหลุดลงมาและเกิดการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑเสียหายได
อยาแกวงหนากากเปด/ปดไปมา เพราะวาหนากากเปด/ปดอาจจะกระแทกผูอื่นหรือวัตถุใดๆและไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายได
อยาปลอยใหเด็กเล็กๆ เลนหนากากเปด/ปด เพราะอาจทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
อยาดึงสายไฟ เพราะวาสายไฟอาจจะขาด และหนากากเปด/ปด อาจจะหลุดลงมาทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย  

หามใหเครื่องภายใน และเครื่องภายนอกไดรับการกระแทก มิฉะนั้นผลิตภัณฑจะไดรับความเสียหาย
หามวางวัสดุไวไฟ เชน กระปองสเปรย ในระยะนอยกวา 1 เมตร จากชองลม, กระปองสเปรยเมื่อโดนลมรอนจากเครื่องภายนอก
อาจมีการระเบิดได
หามวางวัตถุอื่นบริเวณเครื่องภายใน ซึ่งการกระทำนี้อาจมีผลตอสมรรถนะ, คุณภาพของผลิตภัณฑและอายุการใชงาน 

อยาใชสเปรยที่ติดไฟไดใกลเครื่องปรับอากาศ ไมเชนนั้นอาจทำใหเกิดเพลิงไหม  

โปรดระวัง หามปลอยใหสัตวเลี้ยงถายปสสาวะที่เครื่องปรัอากาศ, การถายปสสาวะที่เครื่องปรับอากาศ อาจทำใหไฟช็อต
หรือเกิดประกายไฟ

ของเครื่องปรับอากาศ 

อยาวางสิ่งกีดขวางการเปด/ปด เพราะอาจจะทำใหหนากากเปด/ปดหลุด และทำใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
อยางอหรือทำใหสายไฟเสียหาย เพราะอาจทำใหสายไฟขาดและหนากากเปด/ปดหลุด และอาจจะไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
อยาวางสิ่งของบนหนากากเปด/ปด ไมเชนนั้นจะทำใหเกิดผลกระทบกับผลิตภัณฑ
อยาใชบันไดที่ไมมีความมั่นคงในการทำงานหรือซอมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ไมเชนนั้นอาจลมหรือไดรับบาดเจ็บ
ควรวางรีโมทในตำแหนงที่เด็กเอื้อมไมถึง เพื่อปองกันการทำงานผิดพลาดของรีโมทที่อาจทำใหเกิดความเสียหาย  

เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดออกซิเจน ควรมีการระบายอากาศในหองอยางเพียงพอ 
หากมีการใชงานอุปกรณที่จุดไฟรวมกับเครื่องปรับอากาศ
กอนที่จะทำความสะอาด ควรปดเครื่อง ดึงเบรกเกอรลงหรือถอดสายไฟออก อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
หรือบาดเจ็บได
อยาเชื่อมตอเครื่องปรับอากาศเขากับแหลงจายไฟ ที่แตกตางจากที่กำหนดไว เพราะอาจทำใหเครื่องมีปญหา หรือเกิดไฟไหม
วางทอน้ำทิ้งในตำแหนงที่สามารถระบายน้ำไดสะดวก การระบายน้ำที่ไมเหมาะสม อาจเปนสาเหตุใหเกิดความชื้นที่ตัวอาคาร
เฟอรนิเจอร เปนตน
อยาวางสิ่งของบริเวณใกลๆ ตัวเครื่องติดตั้งภายนอก และระวังมิใหใบไม และฝุนละอองสะสมรอบๆ ตัวเครื่อง
ใบไมอาจเปนตัวนำใหสัตวเล็กๆ เขาไปในตัวเครื่อง ซึ่งสามารถทำใหเครื่องทำงานผิดปกติ เกิดควัน หรือไฟไหมได
ถาหากสัตวเล็กๆนั้นไปสัมผัสกับชิ้นสวนไฟฟา

อยาใชงานเครื่องปรับอากาศ ในขณะมือเปยก

อยาใชน้ำลางเครื่องปรับอากาศ ควรใชผาชุบน้ำหมาดๆ เช็ดเทานั้น
อยาวางสิ่งของตางๆ เชน ภาชนะที่บรรจุน้ำ แจกัน กระถางตนไม หรือสิ่งใดก็ตามไวดานบนของเครื่องปรับอากาศ
น้ำอาจจะหกลงในตัวเครื่อง และทำใหฉนวนไฟฟาเสื่อมสภาพ เปนผลใหเกิดไฟฟาลัดวงจร

สิ่งที่ควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมคุณภาพ อยาใชเครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็นใหกับเครื่องมือเจียระไน อาหาร ตนไม สัตวเลี้ยง
หรืองานศิลปะ
อยาปลอยใหเด็กเล็กๆ ตนไม หรือสัตวเลี้ยงรับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง
อยาวางอุปกรณไฟฟาที่มีเปลวไฟใหสัมผัสกับแรงลมจากเครื่องปรับอากาศโดยตรง หรืออยูดานลางเครื่องปรับอากาศ
เพราะความรอนจากอุปกรณไฟฟา อาจเปนสาเหตุใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ หรือการเสียรูปทรงของเครื่องปรับอากาศ
อยาปดกั้นชองระบายอากาศ หรือชองดูดอากาศ ทิศทางลมที่ออนกำลังอาจทำเครื่องมีปญหาในการทำงาน หรือทำงานไดไมเต็มที่
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หากตองการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสภาพแวดลอมประเภทตอไปนี้ ควรขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหนาย
การติดตั้ง ณ บริเวณที่มีน้ำมัน หรือสถานที่ที่มีไอน้ำ หรือเขมา
สภาพแวดลอมที่มีเกลือ เชน บริเวณชายทะเล
การติดตั้ง ณ บริเวณที่มีกาซซัลไฟล เชน น้ำพุรอน
เครื่องควรอยูหางจากโทรทัศนหรือวิทยุไมนอยกวา 1 เมตร (เครื่ิองอาจทำใหเกิดการรบกวนของภาพและเสียงได)
น้ำทิ้งจากเครื่องคอมเพรสเซอร ตองมีการปลอยลงในบริเวณที่มีการระบายน้ำไดสะดวก

การทำงานของระบบไฟฟา

สถานที่สำหรับติดตั้ง

การเคลื่อนยายระบบ

การพิจารณาเกี่ยวกับการสงเสียงรบกวนที่อาจกอความรำคาญใหกับเพื่อนบาน
ควรเลือกสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังตอไปนี้

สำหรับการจายกระแสไฟฟา ควรใชแผงวงจรไฟฟาแยกตางหากสำหรับใชกับเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ มิฉะนั้นอาจทำใหเกิด
ไฟฟาลัดวงจร ความรอน หรือเพลิงไหม

การเคลื่อนยายเครื่องปรับอากาศตองอาศัยความรู และความชำนาญเฉพาะทาง ควรปรึกษาตัวแทนจำหนาย หากการเคลื่อนยาย
ดังกลาวเปนสิ่งจำเปน สำหรับการเคลื่อนยายของอุปกรณ หรือการตออุปกรณเพิ่มเติม

หามวางสิ่งกีดขวางไวใกลทางออกของลมจากเครื่องภายนอก
อาจทำใหความสามารถในการทำงานของเครื่องลดลง หรือเกิิดเสียงดังจากการทำงานของเครื่อง
หากเกิดเสียงดังในระหวางการใชงานเครื่องปรับอากาศใหติดตอตัวแทนจำหนาย

ก. บริเวณที่มีความแข็งแรง และรองรับน้ำหนักของเครื่องได โดยไมกอใหเกิดเสียงดัง หรือเสียงการสั่นสะเทือนจากการทำงาน
ข. บริเวณที่ลมจากเครื่องภายนอก หรือบริเวณที่เสียงจากการทำงานเครื่องภายนอกจะไมรบกวนเพื่อนบาน



  FTKM09/12/15NV2S)

91110

3

4

6

7

5

2 1

5

FTKM18/24NV2S)
3

4

911

7

10

5

6

13

14

15

16

12

2 1

8

13

14

15

16

12

8



 RKM09/12/15/18*/24*NV2S)   

17.  

18.  

19.  

20.  

22.  :

21.  

3.  

4.  

5.  -
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  13 )
11.  

16.

15.  (INTELLIGENT EYE)

( ) 16)

13.  ( )
14.  ( ) 21)

COOL

13)

1.  

2.  

16)

12.  / (ON/OFF) 

11)

22

 -
 
 

บานเกล็ดแนวตั้งจะอยูภายในชองระบายอากาศ

6

13

เครื่องปรับอากาศภายนอก



7

การใชรีโมทคอนโทรล

การใชรีโมทคอนโทรล

ตัวรับสัญญาณ

การใชรีโมทคอนโทรล เพื่อการสงสัญญาณ
ไปยังเครื่องปรับอากาศ หากมีสิ่งใดปดกั้น
สัญญาณระหวางเครื่องปรับอากาศและ
รีโมทคอนโทรล เชน ผามาน 
เครื่องปรับอากาศอาจจะไมทำงาน 
อยาโยนรีโมทคอนโทรลงพื้น หรือทำให 
เปยกน้ำ 
ระยะทางสูงสุดในการสงสัญญาณของ
รีโมทคอนโทรลคือ ประมาณ 7 เมตร 

•

•

•

ทำหนาที่เลือกการตั้งคาอัตราแรงลม

สำหรับการทำงานของฟงกชันเต็มกำลัง

(หนา 12)

•

ปุมการตั้งคาพัดลม (FAN) :

รุน ARC466A14

(หนา 18)

•

ปุมเต็มกำลัง (POWERFUL) :

เปดฝาครอบดานหนา
(หนา 8)

•

ฝาครอบดานหนา :

กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อเริ่มใชงาน กดซ้ำ
อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ

(หนา 11)

•

ปุมเปด/ปด (ON/OFF) :

ทำหนาที่เปลี่ยนการตั้งคาอุณหภูมิ
(หนา 11)

•

ปุมปรับอุณหภูมิ (TEMPERATURE) :

ทำหนาที่แสดงการตั้งคาปจจุบัน

(ในภาพประกอบนี้ แตละสวนมีการ
แสดงโดยใหจอแสดงผลทั้งหมดเพื่อ

ประกอบการอธิบาย)

•

จอแสดงผล :
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 Page 19

 :  

 :

 :

 :  

 :

 
 

 
  P

 

 

 
  P

  P

 

 
  P

 

ทำหนาที่เลือกโหมดการทำงาน
(DRY/COOL/FAN)

(หนา 11)

•

ปุมตัวเลือกโหมด (MODE)

เปดฝาครอบดานหนา

การทำงานฟงกชันกระจายลม
เพื่อความสบาย/การทำงานของ

(หนา 15)

(หนา 21)

•

ฟงกชันตาอัจฉริยะ

ปุมเริ่มการทำงานแบบกระจายลม
เพื่อความสบาย (COMFORT
AIRFLOW)/ฟงกชันตาอัจฉริยะ
(INTELLIGENT EYE)

สำหรับยกเลิกตัวตั้งเวลา•

(TIMER CANCEL)

สำหรับการทำงานของฟงกชัน
ประหยัดพลังงาน/การทำงานของ

(หนา 19)

(หนา 13)

•

ฟงกชันลดระดับเสียง
เครื่องภายนอก

ปุมประหยัดพลังงาน (ECONO)/
ปุมลดระดับเสียง

สำหรับปรับทิศทางลม

ไมสามารถใชไดกับการทำงานของ

(หนา 21, 22)

•

สำหรับการทำงานของฟงกชัน
ตัวตั้งเวลารายสัปดาห
•

ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห

ปุมยกเลิกตัวตั้งเวลา

ปุมปรับทิศทางลม (SWING)

ปุมฟงกชันตัวตั้งเวลา
รายสัปดาห (WEEKLY)
ปุมโปรแกรม
(PROGRAM)

ปุมคัดลอก (COPY)

ปุมยอนกลับ (BACK)

ปุมตอไป (NEXT)

สำหรับการเปลี่ยนตัวตั้งเวลา
เปด/ปด และฟงกชัน

(หนา 21, 22, 23)

•

ตัวตั้งเวลารายสัปดาห

ปุมเลือก (SELECT)

ปุมตัวตั้งเวลาปด (OFF)

(หนา 22)

(หนา 23)

ปุมตัวตั้งเวลาเปด (ON)

(หนา 10)
ปุมนาิกา (CLOCK)



1.

2. (AAA)

3.

AAA

9

2

1

3

สกรู



1.   (CLOCK)”

2.   

3.

   

(CLOCK)”

10 

COOL

DRY

เล็กนอย แมในขณะที่ไมไดเรียกใชงาน

โปรดทราบเกี่ยวกับการตั้งนาิกา
ถาตั้งนาิกาใหแสดงเวลาปจจุบันไมถูกตอง การตั้งเวลาเปด การตั้งเวลาปดและฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาหจะทำงานไมตรงตาม

ที่กำหนด

และ            จะกระพริบ

กด  ปุมเลือก (SELECT)”

4. กด “ปุมเลือก (SELECT)”  เพื่อกำหนด 
 ใหนาิกาแสดงเวลาปจจุบัน 

หรือกดปุม คางไวเวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางรวดเร็ว

5. (CLOCK)”

จะแสดง

               จะกระพริบ

               จะกระพริบ

 

  

2,4

1,3,5



 (DRY)
 (COOL)  (FAN)  

1.  (MODE)”

(OPERATION)  

 “        
(OPERATION)

(DRY) (FAN) (COOL)

3.   /  (ON/OFF)” 

4.    (TEMP)” 

2. /  (ON/OFF)”

11

5

4

2,3
1



5. (FAN)

(DRY) (COOL) (FAN)

(DRY)

12

5



1.   “ (SWING) ”

2.   

“ (SWING) ”

 “    ”

“    

3.   (SWING)        ”

“       

4.   
(SWING) ”

“    

13

1, 2
3, 4



3

  (SWING)       

(SWING)        ”

3
  (SWING)       

(SWING)        ”

(COMFORT AIRFLOW)
(COMFORT AIRFLOW)

(COMFORT AIRFLOW)

(INTELLIGENT EYE)

(COOL) (DRY)

*

14

-

(SWING)

 

*
COOL DRY

(COOL) (DRY)

*

FTKM09/12/15NV2S
FTKM18/24NV2S

(หนา 15,16)

15 ~ 45 

15 ~ 50 

15 ~ 45 

15 ~ 50 

5 ~ 80 

15 ~ 70 

3



(COMFORT AIRFLOW)

(COMFORT AIRFLOW)

(COMFORT AIRFLOW)

Blank”

2.  (COMFORT/SENSOR)”

1.  (COMFORT/SENSOR)

”

(COMFORT AIRFLOW)

(POWERFUL) (COMFORT AIRFLOW) 

(AUTO)

(COMFORT AIRFLOW) 

 (COMFORT AIRFLOW)

(COMFORT)/ (SENSOR)

(COMFORT 

AIRFLOW) (INTELLIGENT EYE) 

Blank

15

1, 2



 (INTELLIGENT EYE)
 (INTELLIGENT EYE)

 
(INTELLIGENT EYE)

COMFORT/SENSOR”

(INTELLIGENT EYE)

(COMFORT AIRFLOW)

1.    COMFORT/SENSOR

 (INTELLIGENT EYE)

Blank”

2.    COMFORT/SENSOR” 

[ ]

 

Blank

16

1, 2



90°

55°

7m

55°

7m

 (INTELLIGENT EYE)

 (INTELLIGENT EYE)”

 (INTELLIGENT EYE)

(COOL) / 

 (DRY)

 (FAN)

(INTELLIGENT EYE) (POWERFUL)

(NIGHT SET) ( 21)

(INTELLIGENT EYE)

 (COMFORT AIRFLOW) 

 (INTELLIGENT EYE)

(AUTO)

 (COMFORT AIRFLOW)

(INTELLIGENT EYE) 

(COMFORT AIRFLOW)” 
(INTELLIGENT EYE)

COMFORT/SENSOR

1.    

COMFORT/SENSOR

COMFORT/SENSOR”  “       

Blank”

2.    

Blank

17

ยกเลิกการทำงาน กด “ปุม                      ”



 (POWERFUL)
 (POWERFUL) 

(POWERFUL)

”
(POWERFUL) 

(POWERFUL) 

(POWERFUL) 

 

1.   
     (POWERFUL)

(POWERFUL) 
2.   
     (POWERFUL)

 (POWERFUL)  (ECONO)

   (COMFORT AIRFLOW) 
  (OUTDOOR UNIT QUIET) 

(POWERFUL)

 (POWERFUL) 
  

(COOL)

(DRY)

(FAN)

18

1, 2
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(OUTDOOR UNIT QUIET)

 (OUTDOOR UNIT QUIET) 

 
(OUTDOOR UNIT QUIET)

 

(OUTDOOR UNIT QUIET)

 

 (OUTDOOR UNIT QUIET)

(POWERFUL) (OUTDOOR UNIT QUIET) 

  
  

(OUTDOOR UNIT QUIET) 

กด “ปุมประหยัดพลังงาน (ECONO)/ ปุมลดระดับเสียง  (QUIET)
แตละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งคาที่ตางกันบนจอแสดงผล

    เมื่อเลือก          จากรูปตอไปนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงาน

แบบลดระดับเสียง เครื่องภายนอก (QUIET) และแบบประหยัด

พลังงาน (ECONO) พรอมกัน

“     ”

กดปุมเพื่อเลือก “Blank”

2. กด “ปุมประหยัดพลังงาน (ECONO)/ปุมลดระดับเสียง (QUIET)”

1. กด “ปุมประหยัดพลังงาน (ECONO)/ปุม
ลดระดับเสียง (QUIET)” และเลือก “     ”
บนหนาจอแสดงผล

1, 2



(ECONO)
 (ECONO) 

(ECONO)

1. (ECONO) / ปุม
ลดระดับเสียง (QUIET)” และเลือก “     ” 
บนหนาจอแสดงผล 

ลดระดับเสียง (QUIET)” 
/ ปุม 

(ECONO)
2. “ (ECONO)

(ECONO)

 

 (ECONO) 
   (OFF) “     

 (ECONO) 

 (ECONO)  (COOL) 
   (DRY)

 (POWERFUL)  (ECONO) 

 (ECONO) 

 (ECONO)

20

กดปุมเพื่อเลือก “Blank”

กด “ปุมประหยัดพลังงาน(ECONO)/ปุมลดระดับเสียง(QUIET)”
แตละครั้งจะแสดงผลตัวเลือกการตั้งคาที่ตางกันบนจอแสดงผล
เมื่อเลือก “        ” จากรูปตอไปนี้ เครื่องปรับอากาศจะทำงาน
แบบประหยัดพลังงาน(ECONO) และแบบลดระดับเสียง
เครื่องภายนอกพรอมกัน(QUIET) พรอมกัน

1, 2



(TIMER)

 
(OFF TIMER)  (ON TIMER) 

(OFF TIMER)

   

1. “ (OFF TIMER)”

2. “ (SELECT)”

3. “ (OFF TIMER)” 

(TIMER)

 

(OFF TIMER)
4. (CANCEL)”

(TIMER)

 (TIMER) 

/  (ON/OFF TIMER) 

/  (ON/OFF TIMER) 

 (OFF TIMER) 
 (COOL)) 

21

0

)TES THGIN( นืคงาลกาลวเนในางำทรากดมหโ

”
”

“
“

”“
”“ งลบัดะจนัวะลแ

งลบัดะจวไงาที่ตั้ลวเะลแ”“

งลบัดะจวไาที่ตั้งลวเะลแ

งลบัดะจนัวะลแ

มสีสนปเะจ            าลวเงรตั้ากกอบฟไณาญญัส

4

2

1, 3
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1. “ (ON TIMER)”

2. “ (SELECT)

   

3. “  (ON TIMER)”
  

(OFF TIMER)

4. “ (CANCEL)”

(TIMER)

(ON TIMER)
(OFF TIMER)

( )

(ON TIMER)

10

”“
”“

”“

”“
”“

และวันจะแสดงบนหนาจอ

และวันจะแสดงบนหนาจอ

และเวลาที่ตั้งไวจะแสดงบนหนาจอ

และเวลาที่ตั้งไวจะแสดงบนหนาจอ”“
สัญญาณไฟบอกการตั้งเวลา             จะเปนสีสม(TIMER)

4

2

1, 3
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การทำงานของฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห 
(WEEKLY TIMER)

■

สามารถตั้งคาฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY TIMER) ถึง 4 รูปแบบ ในแตละวัน
เพื่อความสะดวกสบายตามรูปแบบการใชชีวิตของครอบครัว 

การใชงานฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY TIMER) 

ตัวอยาง : วันจันทรถึงวันศุกร มีการตั้งคาเวลาที่เหมือนกัน ขณะที่สุดสัปดาหมีการตั้งเวลาที่แตกตางกันไป 

สำหรับกรณีนี้

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

ON ON OFFOFF

ON OFF ON OFF

 

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

ON OFF ON OFF

8:00 10:00 19:00 21:00

27°C 27°C25°C

ON ONOFFOFF

ON OFF OFF ON

ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห สามารถตั้งคาลวงหนาได 4 รูปแบบตอวัน และ 28 รูปแบบตอสัปดาห, ฟงกชันคัดลอก จะมีผล

เมื่อมีการตั้งคาลวงหนาไวแลว

ยกตัวอยางการตั้งคา เปด-เปด-เปด-เปด เชน ใหเครื่องปรับอากาศทำงานและตั้งคาใหเปลี่ยนอุณหภูมิ, นอกจากนี้การตั้งคา 

ปด-ปด-ปด-ปด สามารถตั้งคาเวลาปดอยางเดียวไดในแตละวัน ซึ่งเครื่องปรับอากาศจะปดอัติโนมัติถาผูใชงานลืมปด 

[วันจันทร]

[วันอังคาร

   ถึง

วันศุกร]

[วันเสาร]

[วันอาทิตย]

การใชฟงกชันคัดลอก สำหรับวันอังคารถึงวันศุกร 
เนื่องจากมีการตั้งคาเวลาที่เหมือนกันกับวันจันทร (หนา 26)

ทำการตั้งเวลาโปรแกรม 1-4 (หนา 24)

ไมมีการตั้งคาเวลา

ทำการตั้งเวลาโปรแกรม 1-4 (หนา 24)



24

 ■

 

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

ON OFF ON OFF

ตั้งคาหนาจอ

เปด/ปดวัน/ลำดับ   เวลา อุณหภูมิ

 การใชงานฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห

 การตั้งคา

 [วันจันทร]

 โปรแกรม 1  โปรแกรม 2   โปรแกรม 3              โปรแกรม 4

โปรดแนใจวาไดตั้งคาวันและเวลาแลว, ถายังใหตั้งคาวันและเวลา (หนา 10)

2. 

3. 

4. 

5. 

1. กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)”
วันและลำดับการตั้งคาลวงหนาของวันปจจุบันจะแสดงผล

สามารถตั้งคาได 1 ถึง 4 รูปแบบตอวัน

กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและลำดับ
การตั้งคาลวงหนาที่ตองการ

กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเปลี่ยนวันและลำดับการตั้งคาลวงหนา

กด “ปุมตอไป (NEXT)”
วันและลำดับการตั้งคาลวงหนาจะถูกตั้งคา

            และ ON จะกระพริบ

กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ
กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเปลี่ยน ON หรือ OFF ของแตละลำดับ

กด     การตั้งคาจะถูกแสดงบนจอ LCD ตามลำดับ   

blank   

กด “ปุมตอไป (NEXT)”

ในกรณีที่ตั ้งคาลวงหนาไวอยูแลว, เลือก   Blank   เพื่อลบการตั้งคาลวงหนา

ไปที่ขั ้นตอนที่ 9 ถา   Blank  ถูกเลือก

กด   ปุมยอนกลับ (BACK)   เพื่อกลับไปตั้งคาวันและลำดับการตั้งคาลวงหนา 

เวลาเปด/ปด จะถูกตั้งคา

             และเวลาจะกระพริบ

3,5

1
 2,4
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6,8

10
 7,9

  การทำงานของฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห
 (WEEKLY TIMER)

6. กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกเวลาที่ตองการ

8. กด “ปุมเลือก (SELECT)” เลือกอุณหภูมิที่ตองการ

7. กด “ปุมตอไป (NEXT)”      

อุณหภูมิจะตั้งคาไดตั้งแต 10°C และ 32°C 

อุณหภูมิที่ตั้งคาจะแสดงผลเมื่อตั้งคาเปน ON

หมายเหตุ

เวลาจะทำการตั้งคา

“               ” และ อุณหภูมิจะกระพริบ

“               ” จะแสดงผล และฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาหจะทำงาน

9. กด “ปุมตอไป (NEXT)”      

วัน, การตั้งเวลาเปด/ปด, เวลาและอุณหภูมิ (เฉพาะการตั้งเวลาเปด) สามารถตั้งคาโดยใชฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห

สวนการตั้งคาอื่นๆ สำหรับการตั้งคาเวลาเปด ขึ้นอยูกับการตั้งคากอนเริ่มใชงาน

อยาลืมตั้งคานาิกา ที่รีโมทคอนโทรลเปนอันดับแรก (หนา 9)

 การทำงานของฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY TIMER)

การตั้งคาลำดับตอไปจะแสดงผล
ตองการตั้งคาตอไป ใหยอนกลับไปทำตามตั้งแตขั้นตอนที่ 4
ไฟสีสมแสดงการตั้งเวลาจะติด 

เวลาจะสามารถตั้งคาไดตั้งแต 0 : 00 ถึง 23 : 50 โดยจะเพิ่มครั้งละ

กด “ ปุมกลับไป (Back)” เพื่อทำการกลับไปหาการตั้งคาฟงกชัน
ปด/เปด เวลา

กด “ ปุมกลับไป (Back)” เพื่อกลับไปตั้งคาเวลา
COOL หรือ AUTO : เครื่องทำงานที่ 18°C แมวาถูกตั้งคาไว 10-17°C

อุณหภูมิจะถูกตั้งคาในขณะที่ทำการตั้งเวลาเปด (ON TIMER) ทำงาน
และเวลาจะถูกตั้งคาในขณะที่การตั้งเวลาปด (OFF TIMER) ทำงาน

ตองแนใจวาหันรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายในบาน  
และสังเกตวาจะมีเสียงและไฟกระพริบที่เครื่องปรับอากาศภายในบาน

10. กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา      

การตั้งคาลวงหนา สามารถทำไดงายโดยการคัดลอกการตั้งคาที่เหมือนกันจากวันอื่นๆ อางอิงฟงกชันจาก หนา 26

ไปขั้นตอนที่ 9 เมื่อตั้งคาเวลาปด

10 นาที

ทั้งฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห และการตั้งเวลาเปด/ปด ไมสามารถใชงานไดในเวลาเดียวกัน ถาตั้งเวลาเปด/ปด

ไวอยูแลว ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาหจะเขาสูสถานะสแตนตบาย และ “          ” จะหายไปจากจอ LCD 

ถาการตั้งเวลาเปด/ปดถูกยกเลิก ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาหจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ 

การปดเบรกเกอร, การขัดของของกระแสไฟฟา  และกรณีอื่นๆที่ทำใหการทำงานของนาิกาในเครื่องภายในแมนยำ 

ใหรีเซ็ทนาิกาใหม (หนา 9) 



26

 ฟงกชันคัดลอก

หมายเหตุ

“               ” จะแสดงผล และฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาหจะทำงาน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาลวงหนาสำหรับบางวันในสัปดาห หลังจากการคัดลอกหัวขอการตั้งคาลวงหนา

รายสัปดาห, กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)” และเปลี่ยนการตั้งคาตามขั้นตอนของโหมดการตั้งคา (หนา 24)

แหลงขอมูลการตั้งคาลวงหนาทั้งหมดของวัน จะถูกคัดลอกในโหมดคัดลอก

 ฟงกชันคัดลอก

การตั้งคาลวงหนาเพียงครั้งเดียวจะสามารถคัดลอกไปใชกับวันอื่นของสัปดาหได
โดยขอมูลของวันที่ผูใชทำการเลือกจะถูกคัดลอกไปดวยทั้งหมด

การตั้งคาลวงหนาทั้งหมดในวันที่ถูกเลือกจะถูกคัดลอกไปดวย  

3. กด “ปุมคัดลอก (COPY)”      

การตั้งคาการคัดลอกในวันอื่นๆ กรุณาทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 
และขั้นตอนที่ 5
ไฟสีสมแสดงการตั้งเวลาจะติด 

การตั้งคาลวงหนาจะถูกคัดลอกไปในวันที่เลือกและขอมูลทั้งหมดจะถูก
คัดลอกลงไปทั้งหมด

ตองแนใจ หันรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายในบาน  
และสังเกตวาจะมีเสียงและไฟกระพริบที่เครื่องปรับอากาศภายในบาน

5. กด “ปุมคัดลอก (COPY)”      

1. กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)”      

2. กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อยืนยันวันที่จะคัดลอก      

4. กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันที่ตองการ      

6. กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา      

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

6:00 8:30 17:30 22:00

25°C 27°C

โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4

โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3 โปรแกรม 4

ON OFF ON OFF

[วันจันทร]

[วันอังคาร]
ถึง

วาง ปกติคัดลอกการยืนยัน

คัดลอก

[วันศุกร]

ON OFF ON OFF

การตั้งคาหนาจอ

1,6

3,5

2,4
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 ■
ตั้งคาหนาจอ

1. 

2. 

3. 

■

 การยืนยันการตั้งคาลวงหนา
การตั้งคาลวงหนาสามารถยืนยันได

ปกติ การยืนยัน

กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)”
หนาจอจะแสดงวันและลำดับการตั้งคาลวงหนาของวันปจจุบัน

กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและ

ยืนยันลำดับการตั้งคาลวงหนา
การกด “ปุมเลือก (SELECT)” หนาจอจะแสดงรายละเอียด

การตั้งคาลวงหนา

เปลี่ยนการยืนยันการตั้งคาลวงหนา, เลือกลำดับการตั้งคาลวงหนาและกด

กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)” เพื่อออกจากโหมดการยืนยัน

การปรับเปลี่ยนการตั้งคาโหมด ไปที่ตั้งคาโหมด ขั้นตอนที่ 2 (หนา 24)

 หยุดการใชงานฟงกชันการตั้งคารายสัปดาห

กด “ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY)” ขณะที่ “           ”

จะแสดงผลบนหนาจอ

“             ” จะหายไปจากหนาจอ

ไฟการตั้งเวลาดับลง

เรียกใชงานการตั้งคารายสัปดาหโดยกดปุม “ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY)” อีกครั้ง

ถาหยุดการใชงานการตั้งคารายสัปดาหแลวกดปุม “ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY)” 

เพื่อเริ่มการทำงานอีกครั้ง, การตั้งคารายสัปดาหครั้งลาสุดจะถูกเรียกใชงาน

ขอควรระวัง

ถาการตั้งคารายสัปดาหทั้งหมดไมแสดงผล, ใหหยุดการใชงานฟงกชันการตั้งเวลารายสัปดาหอีกครั้งหนึ่ง

แลวกด “ฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY)” อีกครั้ง เพื่อเริ่มการทำงานของฟงกชันการตั้งเวลารายสัปดาหใหม 

2

 1,3
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 ■  ลบการตั้งคาลวงหนา

การตั้งคาลวงหนาสำหรับแตละวันในสัปดาห

1. 

2. 

กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)”
วันและลำดับการตั้งคาลวงหนาจะแสดงบนหนาจอ

กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันและ
ตัวเลขการตั้งคาลวงหนาที่จะลบ

4. กด “ปุมเลือก (SELECT)” และเลือก “blank”

3. กด “ปุมตอไป (NEXT)”      

การกด “ปุมเลือก (SELECT)” ปด/เปด โหมดการตั้งเวลา

การกด    หัวขอบนหนาจอ LCD จะขึ้นหมุนเวียนสลับกัน

การตั้งคาลวงหนาจะไมมีการตั้งคา เมื่อเลือก “blank”

1. กด “ปุมเลือก (SELECT)” เพื่อเลือกวันในสัปดาหที่จะลบ

2. กด “ปุมฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY)” คาง 5 วินาที

กด “ปุมฟงกชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห (WEEKLY)” คาง 5 วินาทีในขณะที่

หนาจอปกติ

“               ” และ “ON” หรือ “OFF” จะกระพริบ

การตั้งคาแตละบุคคล

การตั้งคาลวงหนาทั้งหมด

5. กด “ปุมตอไป (NEXT)      
การตั้งคาลวงหนาจะถูกลบ

6. กด “ปุมโปรแกรม (PROGRAM)”      
ถายังคงมีการตั้งคาลวงหนาอื่นอีก WEEKLY TIMER จะยังคงทำงานอยู

เพื่อแนใจ หันรีโมทควบคุมไปทางเครื่องปรับอากาศภายใน และสังเกตวามีเสียง

การทำงานจะไมมีผลกระทบขณะการตั้งเวลารายสัปดาหกำลังถูกลบ

ฟงกชันนี้สามารถใชลบการตั้งคาลวงหนาสำหรับแตละวันในสัปดาห

สามารถใชยืนยันหรือปรับคาการตั้งคาลวงหนา

การตั้งคาลวงหนาทั้งหมดจะถูกลบ

วันที่ถูกตั้งคาลวงหนาจะถูกลบ

blankOFFON

2,4

1,6
 3,5
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CARE

1.

2.

 

3.

4.

1

2

1

2
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1.
1

4.
4

5.

  5

2.

2

1

2

4

5

3.

*

9
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 “
 “ (MODE)”  “  (Fan)”  

/  (ON/OFF)

KAF970A46FTKM09/12/15/18/24NV2S

1.
2.

3.
4.

1.

[ ]  

[ ]  

3PN13901-4  Page 26 ,November 24.11.2011
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/ (ON/OFF)

(OPERATION)

 

(COOL) (DRY)

:

AAA

(หนา 9)
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 (OPERATION) 

 (OPERATION)

INTELLIGENT EYE) 

(หนา 16)
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27 °C DB, 19 °C WB 35 °C DB,
24 °C WB 220 V, 50 Hz

kW(kcal/h)

A

W

H (mm)

W (mm)

D (mm)

kg

H (mm)

W (mm)

D (mm)

kg

FTKM09NV2S

RKM09NV2S

490

2.5(2150) 

295

800

215

10

FTKM12NV2S

RKM12NV2S

810

3.5(3010) 

550

765

285

34

FTKM24NV2S

RKM24NV2S

6.0(5160) 

1500

FTKM18NV2S

RKM18NV2S

1240

5.2(4470) 

43

300

340

735

825

248

FTKM15NV2S

RKM15NV2S

4.2(3610) 

1170

14

1050

2.5 3.9 5.6 5.4 7.0
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