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Models
Cooling Only
MCC 518 2B
MCC 524 2B
MCC 530 2B
MCC 536 2B
MCC 542 2B
MCC 548 2B
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18,000 - 48,000 Btu/h 
MCC Series 50 Hz
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- ‚ª√¥Õà“π¢âÕ§«√√–«—ß‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬°àÕπμ‘¥μ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
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‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»¥â«¬μ—«‡Õß

μ‘¥μ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»μ“¡¢—ÈπμÕπ∑’Ë·π–π”„π§Ÿà¡◊Õ°“√
μ‘¥μ—Èß

- °“√μ‘¥μ—Èß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°«‘∏’Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘ ’¬À“¬°—∫μ—«‡§√◊ËÕß
‡°‘¥πÈ”√—Ë«À√◊Õ°“√∫“¥‡®Á∫®“°‡ª≈«‰ø ‰øøÑ“™ÁÕμ

- °“√μ‘¥μ—Èß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°«‘∏’Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘ ’¬À“¬°—∫μ—«‡§√◊ËÕß
‡°‘¥πÈ”√—Ë«À√◊Õ°“√∫“¥‡®Á∫®“°‡ª≈«‰ø ‰øøÑ“™ÁÕμ

μ‘¥μ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∫πºπ—ß∑’Ë·¢Á
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- À“°μ‘¥μ—Èß‡§√◊ËÕß∫πºπ—ß∑’Ë‰¡à·¢Áß·√ßæÕ®–∑”„Àâ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
μ°·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√∫“¥‡®Á∫‰¥â

- °“√√—Ë Áπ®–∑”„Àâ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∑”§«“¡
‡¬Áπ‰¡à‰¥â

„™â â —∫‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»·≈–μà
‰ø‡¢â“°—∫¢—È«μàÕ∑’Ë‡§√◊ËÕß„Àâ·πà ‘∑

μà ’Ë·π–π”„πº—ß°“√μà à§«√„™â
◊ËÕßª√—∫Õ“°“»√à«¡°—∫Õÿª°√≥åÕ◊Ëπ

- °“√μà â“°—∫¢—È«μàÕ∑’Ë‰¡à·πà ‘∑Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‰øøÑ“
™ÁÕμÀ√◊Õ‰ø‰À¡â‰¥â

- °“√μà ’Ë‰¡à∂Ÿ°μâÕßÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥‰øøÑ“™ÁÕμÀ√◊Õ‰ø‰À¡â‰¥â

‰¡àμ‘¥μ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’
‰«‰ø

μ‘¥μ—Èß∑àÕπÈ”¬“·≈–∑àÕπÈ”√–∫“¬μ“¡∑’Ë·π–π”„π§Ÿà¡◊Õ°“√
μ‘¥μ—Èß

- À“°‡°‘¥°“√√—Ë àÕ„Àâ‡°‘¥°“√μ‘¥‰ø·≈–
√–‡∫‘¥‰¥â

- ¡‘‡™àππ—ÈπÕ“®‡°‘¥πÈ”√—Ë« ÷́¡·≈–°àÕ„Àâ‡°‘ ’¬À“¬μàÕÕÿª°√≥å
‰øøÑ“Õ◊Ëπ Ê
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รีโมทคอนโทรลแบบไร�สาย 

 

ช่ือและหน�าท่ีของปุ�มบนรีโมท 

1. ตัวส�งสัญญาณอินฟราเรด
ส�งสัญญาณไปยังตัวเครื่องในห�อง

2. ปุ�มปรับต้ังอุณหภูมิ (TEMP) 
กดปุ�ม  เพ่ือปรับเพ่ิมอุณหภูมิท่ีตั้งไว� 
กดปุ�ม  เพ่ือปรับลดอุณหภูมิท่ีตั้งไว� 

3. ปุ�มเป�ด-ป�ดเครื่องปรับอากาศ (ON/OFF) 
กดปุ�มน้ีเพ่ือเป�ดให�เครื่องทำงาน ในกรณีท่ี    
ต�องการป�ดการทำงานให�กดปุ�มนี้อีกครั้ง 

4. ปุ�มปรับให�ลมพัดไป-มาอัตโนมัติ (SWING) 
กดปุ�มน้ีเม่ือต�องการให�ลมกระจาย ข้ึน-ลง โดยอัตโนมัติ 

5. ปุ�ม AIR FLOW  
เครื่องปรับอากาศจะไม�ตอบสนองใดๆ เม่ือกดปุ�มนี้ 

6. ปุ�มควบคุมอุณหภูมิขณะนอนหลับ (SLEEP) 
กดปุ�มน้ีเม่ือต�องการควบคุมอุณหภูมิขณะนอนหลับโดย
อัตโนมัติ 

7.  ปุ�ม CLEAN 
เครื่องปรับอากาศจะไม�ตอบสนองใดๆ เม่ือกดปุ�มนี้ 

8. ปุ�ม LAMP 
เครื่องปรับอากาศจะไม�ตอบสนองใดๆ เม่ือกดปุ�มนี้ 

9. ปุ�มล็อกการทำงานของรีโมท (HOLD) 
กดปุ�มน้ีเม่ือต�องการล็อกการทำงานของปุ�มกดบนรีโมท 

10. ปุ�ม TURBO  
เครื่องปรับอากาศจะไม�ตอบสนองใดๆ เม่ือกดปุ�มนี้ 

11. ปุ�มต้ังเวลาเป�ด-ป�ดเครื่องโดยอัตโนมัติ (TIMER) 
ใช�สำหรับต้ังเวลา เป�ด-ป�ด เครื่องโดยอัตโนมัติ 

12. ปุ�มปรับความเร็วพัดลม (FAN SPEED) 
กดปุ�มน้ีเพ่ือเลือกระดับความเร็วพัดลม 

13. ปุ�มเลือกระบบการทำงานของเคร่ือง (MODE) 
กดปุ�มน้ีเพ่ือเลือกระบบการทำงานของเคร่ืองปรับอากาศ 
ลำดับของคำส่ังการทำงาน คือ พัดลม (FAN) ทำความ
เย็น (COOL) และลดความช้ืน (DRY) ตามลำดับ 
 

วิธีใส�แบตเตอร่ี 
1. ถอดฝาครอบช�องใส�แบตเตอร่ี ด�านหลังของ

รีโมทคอนโทรลออก โดยเลื่อนฝาครอบตามแนว 
2. ใส�แบตเตอร่ี AAA 2 ก�อน โดยตรวจสอบขนาดและข้ัว

แบตเตอร่ีให�ถูกต�อง 
3. ใส�ฝาครอบกลับตามเดิม ควรถอดแบตเตอร่ีเก็บไว�เม่ือไม�

ได�ใช�เครื่องปรับอากาศเป�นเวลานาน 

1

3

4

6

5

2

10 7

8

11

12

13

9
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การเลือกระบบการทำงานของเคร่ือง 
1. การส่ังให�ทำงานแบบพัดลมอย�างเดียว (FAN MODE)  

 กดปุ�ม POWER หน�าจอจะแสดงค�าท่ีตั้งไว�จากการ
ทำงานครั้งก�อน 

 กดปุ�ม MODE เพ่ือเลือกระบบการทำงานจนมี
สัญลักษณ�  ติดข้ึนที่ตำแหน�ง FAN  

 กดปุ�ม FAN SPEED เพ่ือเลือกระดับความเร็วของ
พัดลมท่ีต�องการ บนหน�าจอจะแสดงเครื่องหมาย  

2. การส่ังทำความเย็น (COOL MODE) 
 กดปุ�ม POWER หน�าจอจะแสดงค�าท่ีตั้งไว�จากการ
ทำงานครั้งก�อน 

 กดปุ�ม MODE เพ่ือเลือกระบบการทำงานจนมี
สัญลักษณ�  ติดข้ึนที่ตำแหน�ง COOL 

 กดปุ�ม TEMP  หรือ TEMP  เพ่ือปรับต้ัง
อุณหภูมิตามต�องการ ซ่ึงสามารถปรับได�ตั้งแต�  
16 - 32 องศาเซลเซียส 

 กดปุ�ม FAN SPEED เพ่ือเลือกระดับความเร็วของ
พัดลมท่ีต�องการ บนหน�าจอจะแสดงเคร่ืองหมาย 

ข้ึนอยู�กับระดับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ ต่ำ กลาง 
หรือ สูง ตามลำดับ 

 
 หมายเหตุ 
- เม่ืออยู�ใน FAN MODE หน�าจอจะไม�แสดงค�า
อุณหภูมิท่ีตั้งไว� และไม�สามารถใช�ปุ�มปรับอุณหภูมิ
หรือ SLEEP ได� 

ข้ึนอยู�กับระดับความเร็วพัดลมอัตโนมัติ ต่ำ กลาง 
หรือ สูง ตามลำดับ 

 
3. การส่ังลดความช้ืน (DRY MODE) 

 กดปุ�ม POWER หน�าจอจะแสดงค�าท่ีตั้งไว�จากการ
ทำงานครั้งก�อน 

 กดปุ�ม MODE เพ่ือเลือกระบบการทำงานจนมี
สัญลักษณ�  ติดข้ึนที่ตำแหน�ง DRY  

 กดปุ�ม TEMP  หรือ TEMP  เพ่ือปรับต้ัง
อุณหภูมิตามต�องการ ซ่ึงสามารถปรับได�ตั้งแต�  
16 - 32 องศาเซลเซียส 

 ความเร็วพัดลมจะถูกปรับไปท่ีระดับต่ำ และไม�
สามารถเปล่ียนระดับความเร็วพัดลมได� 

      

การปรับทิศทางลมอัตโนมัติ (Swing Mode) 

SWING MODE จะช�วยให�ลมกระจายได�ท่ัวท้ังห�องดีข้ึน  
 กดปุ�ม SWING เพ่ือให�ใบส�งลมเย็นกระจายลมขึ้น-ลง
โดยอัตโนมัติ 

 กดปุ�ม SWING อีกครั้ง เพ่ือหยุดการกระจายลมเย็น
โดยอัตโนมัติ โดยหยุดใบส�งลมเย็นในตำแหน�งของ
ทิศทางการกระจายลมท่ีต�องการ 

Auto  –>  Low  –>  Medium  –>  High

A

Auto  –>  Low  –>  Medium  –>  High

A

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
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การต้ังเวลาเป�ด-ป�ดเครื่องโดยอัตโนมัติ 

เม่ือเลือกการทำงานแบบต้ังเวลาอัตโนมัติ ค�าท่ีตั้งไว�จะถูก

เก็บไว�บนหน�วยความจำบนตัวรีโมท หลังจากนั้นเครื่องปรับ

อากาศจะเร่ิมทำงานภายใต�ระบบการทำงานเช�นเดียวกับการ

กดปุ�มเป�ดเคร่ือง (POWER) บนรีโมท  

 

1. การต้ังเวลาเป�ดเครื่องอัตโนมัติ 

สามารถตั้งเวลาเป�ดเครื่องอัตโนมัติล�วงหน�าได� 24 ช่ัวโมง  
 กดปุ�ม TIMER เม่ือเคร่ืองปรับอากาศไม�ได�ทำงาน 
หน�าจอจะแสดงจำนวนช่ัวโมงที่ต�องการตั้งเป�ดเครื่อง
ล�วงหน�าให�เลือกตามลำดับ ดังนี้ 1H  2H   
3H  ...  24H  Cancel  

 กดปุ�ม TIMER อีกครั้ง เม่ือต�องการยกเลิกการตั้ง
เวลาเป�ดเครื่องอัตโนมัติ 

 

2. การต้ังเวลาป�ดเครื่องอัตโนมัติ 

สามารถต้ังเวลาป�ดเครื่องอัตโนมัติล�วงหน�าได� 24 ช่ัวโมง  
 กดปุ�ม TIMER เม่ือเคร่ืองปรับอากาศกำลังทำงาน 
หน�าจอจะแสดงจำนวนชั่วโมงที่ต�องการตั้งป�ดเครื่อง
ล�วงหน�าให�เลือกตามลำดับ ดังนี้ 1H  2H   
3H  ...  24H  Cancel  

 กดปุ�ม TIMER อีกครั้ง เม่ือต�องการยกเลิกการตั้ง
เวลาป�ดเครื่องอัตโนมัติ 

 

การทำงานในระบบปรับอุณหภูมิขณะนอนหลับ 

ระบบปรับอุณหภูมิขณะนอนหลับจะปรับค�าอุณหภูมิภายใน

ห�องโดยอัตโนมัติให�เหมาะสมกับอุณหภูมิของร�างกายขณะ

นอนหลับ 
 กดปุ�ม  SLEEP เพ่ือเลือกระบบการทำงานจนมี
สัญลักษณ�  ติดข้ึนที่ตำแหน�ง SLEEP  

 
 หลังจากเครื่องปรับอากาศทำงานใน SLEEP Mode 
ได� 1 ช่ัวโมง เครื่องปรับอากาศจะปรับอุณหภูมิห�อง
ให�สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียสโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น
อีก 1 ช่ัวโมง เครื่องจะปรับอุณหภูมิห�องให�สูงขึ้นอีก  
1 องศาเซลเซียส (โดยท่ีหน�าจอรีโมทยังแสดงค�า
อุณหภูมิเดิมท่ีตั้งไว�) และเคร่ืองปรับอากาศจะทำงาน
ต�อไปท่ีค�าอุณหภูมิใหม�นี้จนกว�าผู�ใช�จะกดยกเลิก 
SLEEP Mode หรือป�ดเครื่องปรับอากาศ 

 กดปุ�ม SLEEP อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำงาน 
 หากเกิดระบบไฟฟ�าขัดข�อง SLEEP Mode จะถูก
ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ 

 

การล็อกการทำงานของปุ�มบนรีโมท 

สามารถล็อกการทำงานของปุ�มบนรีโมทได�โดยการกดปุ�ม 

HOLD ปุ�มทุกปุ�มบนรีโมทยกเว�นปุ�ม HOLD จะไม�สามารถใช�

งานได� กดปุ�ม HOLD อีกครั้งเพื่อให�ปุ�มต�างๆ สามารถใช�งาน

ได�อีกครั้ง 

 

ข�อควรระวัง 
 อย�าวางรีโมทใกล�กับแหล�งความร�อน 
 รีโมทไม�ควรโดนแสงแดดโดยตรง 
 ควรระวังไม�ให�รีโมทตกจากท่ีสูง 
 ไม�ควรมีสิ่งกีดขวางระหว�างรีโมทกับเคร่ืองปรับอากาศ 
ซ่ึงอาจจะขัดขวางการส�งสัญญาณของรีโมทได� 

 ห�ามไม�ให�ละอองน้ำหรือของเหลวสัมผัสกับรีโมท
โดยตรง 

 หากรีโมท ไม�สามารถใช�งานได� ข้ันแรกควรทำการ
เปลี่ยนถ�าน ถ�ายังไม�สามารถใช�งานได�อีกกรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการใกล�บ�านท�าน 

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹
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Display Unit 

ท่ี Panel ของเคร่ืองปรับอากาศ จะมีตัวแสดงผลแบบ LED  

4 ดวง ดังนี้ 

POWER RUN TIMER PROTECTION

EMERGENCY 

ช�องรับสัญญาณ Infrared จากรีโมท 

POWER LED 
 แสดงสถานะว�ามีการต�อไฟจากแหล�งกำเนิดไฟฟ�าเข�า
สู�ตัวเครื่องปรับอากาศ 

 

RUN LED 
 แสดงสถานะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 

 

TIMER LED 
 แสดงสถานะการตั้งเป�ดหรือป�ดเครื่องปรับอากาศล�วง
หน�า 

 

PROTECTION LED 
 แสดงสถานะเมื่อเคร่ืองปรับอากาศขัดข�อง 

 

ปุ�มฉุกเฉิน (Emergency Key) 
 ใช�ปุ�มฉุกเฉินเพ่ือควบคุมการเป�ด-ป�ดเครื่องปรับ
อากาศกรณีท่ีรีโมทคอนโทรลไม�สามารถใช�งานได� 

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ·Ó§Ò¹

สาเหตุ การแจ�งเตือน หมายเหตุ

Room Sensor 
ขาด

Run LED กระพริบ 
2 ครั้ง ใน 4 วินาที

Protection LED 
ติดค�าง

Freeze Sensor 
ขาด

Run LED กระพริบ 
3 ครั้ง ใน 5 วินาที

Protection LED 
ติดค�าง

เกิดน้ำแข็งท่ี 
Evaporator

Run LED กระพริบ 
5 ครั้ง ใน 7 วินาที

Protection LED 
ติดค�าง

Drain Pump Run LED กระพริบ 
9 ครั้ง ใน 11 วินาที

Protection LED 
ติดค�าง

ระบบแจ�งเตือนเมื่อเคร่ืองปรับอากาศขัดข�อง 

(Self-Diagnostic Function) 
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°“√‡ª≈’Ë¬π·ºàπøÕ°Õ“°“» (Option)
§«√‡ª≈’Ë¬π·ºàπøÕ°Õ“°“» ∑ÿ°Ê 3-6 ‡¥◊Õπ 
∑—Èßπ’È¢÷Èπ°—∫ ¿“æ°“√„™âß“π

ë ∂Õ¥Ω“≈¡°≈—∫ÕÕ°®“°Ω“Àπâ“‡§√◊ËÕß
 ‚¥¬¥÷ß≈äÕ§∑’ËÕ¬Ÿàμ√ßΩ“Àπâ“‡§√◊ËÕßÕÕ°

ë ‡ªî¥Ω“≈¡°≈—∫·≈â«∂Õ¥øî≈‡μÕ√å°√ÕßΩÿÉπ
 ÕÕ°®“°Ω“≈¡°≈—∫

ë §≈“¬ °√Ÿ 4 μ—«∑’Ë‡ø√¡øî≈‡μÕ√å°√ÕßΩÿÉπ
 ÕÕ° ∂Õ¥øî≈‡μÕ√åøÕ°Õ“°“»®“°‡ø√¡
 øî≈‡μÕ√å

ë „ àøî≈‡μÕ√åøÕ°Õ“°“»„À¡à„ÀâÕ¬Ÿà„π
 μ”·Àπàß‡¥‘¡ ¬÷¥ °√Ÿ 4 μ—«‡¢â“∑’Ëªî¥Ω“≈¡
 °≈—∫„πμ”·Àπàß‡¥‘¡‚¥¬°¥„Àâ‡¢â“≈äÕ§∑’ËÕ¬Ÿà
 μ√ßΩ“Àπâ“‡§√◊ËÕß¥—ß√Ÿª

‡ø√¡ø‘≈‡μÕ√å

·ºàπøÕ°Õ“°“» øî≈‡μÕ√åøÕ°Õ“°“»

¢âÕ§«√∑√“∫
ª√‘¡“≥≈¡®–≈¥≈ß‡≈Á°πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ„ àøî≈‡μÕ√å
øÕ°Õ“°“» ·≈–°√≥’·ºàπøÕ°Õ“°“» °ª√°
Õÿ¥μ—π §«√‡ª≈’Ë¬π„À¡à∑ÿ°Ê 3-6 ‡¥◊Õπ

°“√∑”§«“¡ –Õ“¥·ºàπ°√ÕßÕ“°“»
 °àÕπ∑’Ë®–∑”°“√ ”√«®μ√«®μ√“
·≈–∫”√ÿß√—°…“„Àâªî¥ «‘μ ǻ POWER ·≈–
 «‘μ´å‡∫√°‡°Õ√å≈ß¥â«¬‡ ¡Õ

ë ∂Õ¥Ω“≈¡°≈—∫®“°Ω“Àπâ“‡§√◊ËÕß ‚¥¬¥÷ß
 ≈äÕ§∑’ËÕ¬Ÿàμ√ßΩ“Àπâ“ÕÕ°

ë ‡ªî¥Ω“≈¡°≈—∫·≈â«∂Õ¥øî≈‡μÕ√å°√ÕßΩÿÉπ
 ÕÕ°

ë „ àΩ“≈¡°≈—∫‡¢â“∑’Ë‡¥‘¡®π°√–∑—Ëß≈ÁÕ§Õ¬Ÿà
 „πμ”·Àπàß∑’Ë∂Ÿ°μâÕß‰¥â¬‘π‡ ’¬ß ç§≈‘Í°é

°“√∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕß
°“√∑”§«“¡ –Õ“¥‡§√◊ËÕß·≈–√’‚¡∑§Õπ‚∑√≈ 
‡™Á¥¥â«¬ºâ“·ÀâßÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ ∂â“„™â
ºâ“‡ªï¬°„Àâ∫‘¥À¡“¥Ê ·≈â«‡™Á¥¥â«¬ºâ“·Àâß
Õ’°§√—Èß
¢âÕ§«√√–«—ß
ë Àâ“¡„™âπÈ”¡—π‡∫π´‘π ∑‘π‡πÕ√å ∑”§«“¡
  –Õ“¥‡§√◊ËÕß
ë Àâ“¡„™âπÈ”∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡°‘π°«à“ 40 oC 
 ∑”§«“¡ –Õ“¥ ‡æ√“–®–∑”„Àâ™‘Èπ à«π
 ∫“ß™‘Èπ‡ ’¬À“¬‰¥â

‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡„™â‡§√◊ËÕß
ë „Àâμ√«®¥Ÿ«à“‰¡à¡’ ‘àß°’¥¢«“ß∑“ß≈¡‡¢â“
 ·≈–ÕÕ°∑—Èßμ—«·øπ§Õ¬≈å ·≈–
 §Õπ‡¥π´‘Ëß¬Ÿπ‘μ
ë °“√‡¥‘π‡§√◊ËÕß‚¥¬‰¡à¡’·ºàπ°√ÕßÕ“°“» 
 ®–∑”„Àâ‡§√◊ËÕß∑”ß“πº‘¥ª°μ‘ ‡π◊ËÕß®“°
  ‘Ëß °ª√° ·≈–ΩÿÉπºßÕÿ¥μ—π μâÕß„ à·ºàπ
 °√ÕßÕ“°“»‰«â‡ ¡Õ
ë μ√«®¥Ÿ«à“∑àÕπÈ”∑‘Èß‰¡à‰¥âßÕÀ√◊ÕÕÿ¥μ—π
ë μ√«®¥Ÿ§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß°“√μ‘¥μ—Èß

„π™à«ß‡«≈“∑’Ë‰¡à‰¥â„™â‡§√◊ËÕß‡ªìπ‡«≈“
π“π
ë ªî¥ «‘μ´å‡∫√°‡°Õ√å≈ß
ë ∑”§«“¡ –Õ“¥·ºàπ°√ÕßÕ“°“»·≈–
 ™‘Èπ à«πÕ◊ËπÊ
ë „Àâ‡§√◊ËÕß∑”ß“π„π√–∫∫ FAN ª√–¡“≥ 
 2-3 ™¡. ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ¿“¬„π‡§√◊ËÕß·Àâß

ë ∂Õ¥øî≈‡μÕ√å°√ÕßΩÿÉπÕÕ°·≈–∑”§«“¡
  –Õ“¥¥â«¬‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥ΩÿÉπ À√◊Õ∂â“ °ª√°
 ¡“°≈â“ß¥â«¬πÈ” ∫Ÿà·≈â«μ“°‰«â„π∑’Ë√à¡®π
 ·Àâß

¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¡ÒÃºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ
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¢âÕ§«√√–«—ß„π°“√„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
ë μ√«® Õ∫√–∫∫‰øøÑ“ (®”π«π‚«≈∑å

·≈–§«“¡∂’Ë) μ“¡∑’Ë‡§√◊ËÕß°”Àπ¥‰«â„Àâ
∂Ÿ°μâÕß·≈–„Àâ„™âøî« å¢π“¥·Õ¡·ª√å∑’Ë
°”Àπ¥‡∑à“π—ÈπÕ¬à“„™â‡ âπ≈«¥·∑πøî« å

ë Õ¬à“ Õ¥«—μ∂ÿ‡¢â“‰ª∑“ß™àÕßÕ“°“»‡¢â“
À√◊Õ≈¡ÕÕ° ¢≥–‡§√◊ËÕß°”≈—ß∑”ß“π
Õ“®∑”„Àâ‡ªìπÕ—πμ√“¬μàÕ§πÀ√◊Õ‡§√◊ËÕß
‡ ’¬À“¬‰¥â

ë Õ¬à“„Àâ≈¡‡¬Áπ‡ªÉ“∂Ÿ°μ—«‡¥Á°∑“√° ºŸâ Ÿß
Õ“¬ÿÀ√◊ÕºŸâªÉ«¬‚¥¬μ√ß‡ªìπ‡«≈“π“πÊ

ë ‡¡◊ËÕ‰øøÑ“¢—¥¢âÕß¢≥–‡§√◊ËÕß°”≈—ß∑”
ß“π„Àâªî¥ «‘∑´å À√◊Õ∂â“‰¡à„™â‡§√◊ËÕß
‡ªìπ‡«≈“π“π „Àâ —∫ «‘∑´å‡∫√°‡°Õ√å≈ß

ë Õ¬à“„Àâ¡’ ‘Ëß°’¥¢«“ß∑“ß√–∫“¬Õ“°“»
¢Õß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∑—Èß·øπ§Õ¬≈å¬Ÿπ‘μ
·≈–§Õπ‡¥π´‘Ë ß¬Ÿπ‘μ‡æ√“–®–∑”„Àâ
ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”§«“¡‡¬Áπ≈¥≈ßÀ√◊Õ
‡§√◊ËÕß‡ ’¬À“¬‰¥â

ë Õ¬à“μ‘¥μ—Èß‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»„°≈â·À≈àß
§«“¡√âÕπ Ÿß‡æ√“–®–∑”„Àâ√Ÿª√à“ß¢Õß
 à«π∑’Ë‡ªìπæ≈“ μ‘°‡°‘¥°“√‡ ’¬À“¬

§”·π–π”„π°“√„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»
ë ‰¡à§«√ª√—∫Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„πÀâÕß„Àâ‡¬Áπ‡°‘π

§«“¡®”‡ªìπ‡æ√“–®–μâÕß ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“
°√–· ‰øøÑ“‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå

ë §«√∑”§«“¡ –Õ“¥·ºàπ°√ÕßÕ“°“»
(Filter) ∑ÿ°Ê 2  —ª¥“Àå‡æ◊ËÕ„Àâ‡§√◊ËÕß
ª√—∫Õ“°“»∑”ß“πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

ë §«√ªî¥ºâ“¡à“πÀ√◊Õ°√–®°¿“¬„πÀâÕß„Àâ
¡‘¥™‘¥¢≥–∑’Ë„™â‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»‡æ◊ËÕ
ªÑÕß°—π§«“¡√âÕπ®“°· ß·¥¥∑’Ë àÕß‡¢â“
¡“∑”„Àâ‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»∑”ß“πÀπ—°
¢÷Èπ·≈–∑”„Àâ‡ª≈◊Õß§à“„™â®à“¬¥â«¬

ë °“√®à“¬§«“¡‡¬Áπ„Àâ∑—Ë«ÀâÕß§◊Õ °“√ª√—∫
∑‘»∑“ß¢Õß°√–· ≈¡„Àâ°√–®“¬μ“¡·π«
≈Ÿ°»√™’È ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ§«“¡‡¬Áπ¿“¬„πÀâÕß
‡¬Áπ ¡Ë”‡ ¡Õ

ë §«√ªî¥ª√–μŸ·≈–Àπâ“μà“ß„Àâ¡‘¥™‘¥ ‡æ◊ËÕ
ªÑÕß°—π‰¡à„Àâ§«“¡‡¬Áπ√—Ë«‰À≈ÕÕ°πÕ°
ÀâÕß‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå

ë ‡√“ “¡“√∂√–∫“¬Õ“°“»¿“¬„πÀâÕß
ÕÕ°∑“ßÀπâ“μà“ß‰¥â‡ªìπ∫“ß§√—Èß∫“ß§√“«
„π°√≥’∑’Ë‡§√◊ËÕß¥Ÿ¥Õ“°“»‰¡à “¡“√∂®–
√–∫“¬Õ“°“»¿“¬„πÀâÕß‰¥â∑—π ·μàÕ¬à“
√–∫“¬‚¥¬«‘∏’¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡«≈“π“πÊ
‡æ√“–®–∑”„Àâ§«“¡‡¬Áπ°√–®“¬ÕÕ°
‚¥¬‡ª≈à“ª√–‚¬™πå

¤Óá¹Ð¹Óã¹¡ÒÃãªŒà¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ
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เหตุการณ� คำอธิบาย 

มีหมอกออกจากช�องลมออกของ 

เครื่องปรับอากาศภายใน 

- ลมเย็นจากตัวเครื่องทำให�ความช้ืนในอากาศภายในห�องเย็นขึ้นอย�างรวดเร็ว

จนกลายเป�นหมอก 

เครื่องไม�เริ่มทำงานทันที 

- เม่ือกดสวิทซ�เป�ดใหม�หลังจาก

ป�ดเครื่องเพียงชั่วขณะ 

- เม่ือโหมดการทำงานถูกเลือก

ใหม� 

- เป�นกลไกการป�องกันของเครื่องปรับอากาศ ควรจะรอประมาณ 3 นาที 

มีกลิ่นไม�พึงประสงค�จากเครื่อง

ภายใน 

- กรณีนี้เกิดข้ึนเมื่อเคร่ืองภายในดูดซับกลิ่นของห�อง เครื่องใช�ภายในห�องหรือ

กลิ่นบุหร่ีเข�าไป แล�วปล�อยออกมาพร�อมลมเย็น (ในกรณีเช�นนี้ขอแนะนำให�

ทำความสะอาดเคร่ืองภายในโดยช�างผู�เช่ียวชาญ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน�าย

ของท�าน) 

เกิดน้ำรั่วจากเครื่องภายนอก - ระหว�างการทำงานแบบ COOL (ทำความเย็น) และ DRY (ลดความช้ืน) ท�อ

และจุดเช่ือมท�อต�างๆ จะเย็นตัวทำให�ไอน้ำเกิดการกลั่นตัวได� 

เกิดเสียงดังแคร็ก - เสียงนี้อาจเกิดจากการขยาย/หดตัวของฝาครอบด�านหน�า ฯลฯ ซ่ึงมีเหตุมา

จากการเปลี่ยนอุณหภูมิ 

เกิดเสียงคล�ายการเกิดฟองอากาศ - เสียงนี้อาจได�ยินเมื่ออากาศภายนอกห�องถูกดูดเข�ามาภายในท�อน้ำท้ิง เพราะ

การทำงานของเคร่ืองดูดควันหรือพัดลมระบายอากาศ ซ่ึงจะทำให�น้ำท่ีอยู�ในท�อ

น้ำท้ิงเกิดฟองอากาศได� เสียงนี้อาจได�ยินเมื่ออากาศภายนอกห�องเป�าเข�ามาใน

ท�อน้ำท้ิงในกรณีท่ีลมภายนอกห�องแรง 

ได�ยินเสียงเครื่องจักรจาก 

เครื่องภายนอกอาคาร 

- เป�นเสียงของการเป�ด/ป�ดพัดลม หรือคอมเพรสเซอร� 

ได�ยินเสียงน้ำไหล - เป�นเสียงของน้ำยาทำความเย็นหรือน้ำควบแน�นไหลภายในเครื่อง 

àËμ Ø¡ÒÃ³ �·ÕèäÁ‹ãª‹»˜ÞËÒà¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ
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อาการ รายละเอียดและจุดตรวจสอบ 

เครื่องปรับอากาศไม�สามารถ

ทำให�ห�องเย็นได�เพียงพอ 

- อุณหภูมิท่ีตั้งไว�เหมาะสมหรือไม� 

- ความเร็วใบพัดและทิศทางการปล�อยลม ตั้งไว�อย�างเหมาะสมหรือไม� 

- แผ�นกรองอากาศสะอาดหรือไม� 

- ใบพัดหรือตัวแลกเปลี่ยนความร�อนของเคร่ืองภายในสะอาดหรือไม� 

- มีสิ่งกีดขวางท่ีช�องลมเข�าหรือช�องลมออกของเคร่ืองภายในอาคารหรือ

ภายนอกอาคารหรือไม� 

- เป�ดหน�าต�างหรือประตูท้ิงไว�หรือไม� 

- หากใช�พัดลมระบายอากาศ หรือเตาแก�สทำอาหารภายในห�อง ระบบ

ทำความเย็นจะต�องทำงานหนักมากข้ึน จึงทำให�ความเย็นไม�เพียงพอ 

- หากอุณหภูมิภายนอกสูง ความเย็นอาจไม�เพียงพอ 

ได�ยินเสียงห่ึงๆในบางครั้ง - จะเกิดเสียงนี้ข้ึนเมื่อสารทำความเย็นภายในตัวเครื่องเปลี่ยนทิศการไหล 

- จุดยึดฝาคอนเดนซ่ิงไม�แน�น 

สัญญาณจากรีโมทคอนโทรลไม�

สามารถได�รับได� 

- หลอดไฟส�องสว�างอยู�ใกล�ตัวรับสัญญาณรีโมท 

- พลังงานแบตเตอรีในรีโมทไม�เพียงพอ 

àÁ×èÍ·‹Ò¹¤Ô´Ç‹Òà¤Ã×èÍ§»ÃÑºÍÒ¡ÒÈ¢Í§·‹Ò¹
ÁÕ»˜ÞËÒ

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ท�านหยุดใช�งาน และปรึกษาตัวแทนจำหน�าย
- เม่ือมีน้ำรั่วหรือหยดน้ำจากเคร่ืองภายใน  
- เม่ือเบรกเกอร�ตัดวงจรบ�อยคร้ัง   
- การทำงานของเคร่ืองปรับอากาศจะรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน� อุปกรณ�ท่ีได�รับผลกระทบอาจจำเป�น

ต�องใช�เครื่องขยายสัญญาณ 
- เม่ือได�ยินเสียงดังรุนแรงผิดปกติ 
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General Information
Congratulations on your choice of a

Trane mini-split system. These

systems have been carefully designed

and manufactured under strict Trane
Worldwide Quality Standards to

provide you with years of comfortable,

convenient cooling with a minimum

of service.

This Owner Manual is given as a guide

to start-up, operation and periodic

maintenance by the user of MCC split-

system. It does not contain the full

service procedures necessary for the

continued successful operation of this

equipment. The services of a qualified

service technician should be

employed, through the maintenance

contract with a reputable service

company.

Read it completely before doing

anything with your air conditioning

system.

About this Manual
Cautions appear at appropriate places

in this instruction manual. Your

personal safety and the proper

operation of this machine require that

you follow them carefully. The Trane

Company assumes no liability for the

inappropriate usage of the unit.

About the Unit
These MCC units are assembled,

pressure tested, dehydrated, charged

and run tested before shipment. The

information contained in this manual

applies to MCC units are designed to

operate in cooling mode only.

Trane MCC series offer ceiling

mounted installation to leave the floor

space uncluttered, and equipped with

LCD wireless remote control.

Reception
On arrival, inspect the unit before

signing the delivery note. Specify any

damage of the unit on the delivery

note, and send a registered letter of

protest to the last carrier of the goods

within 72 hours of delivery. Notify the

dealer at the same time.

The unit should be totally inspected

within 7 days of delivery. If any

concealed damage is discovered,

send a registered letter of protest to

the carrier within 7 days of delivery

and notify the dealer.

Warning
Warnings are provided at appropriate

places in this manual to indicate to

installers, operators and service

personnel of potentially hazardous

situations which, if not avoided,

COULD result in death or serious

injury.

Caution
Cautions are provided at appropriate

places in this manual to indicate to

installers, operators, and service

personnel of potentially hazardous

situations which, if not avoided, MAY

result in minor or moderate injury or

malfunction of the unit.

Your personal safety and the proper

operation of this unit require that you

follow them carefully. The Trane

Company assumes no liability for

installations or servicing performed by

unqualified personnel.

Warranty
Warranty is based on the general

terms and conditions by country. The

warranty is void if the equipment is

modified or repaired without the

written approval of The Trane

Company, if the operating limits are

exceeded or if the control system or

the electrical wiring is modified.

Damage due to misusage, lack of

maintenance or failure to comply with

the manufacturer’s instructions, is not

covered by the warranty obligation. If

the user does not conform to the rules

described in Owner Manual, it may

entail cancellation of warranty and

liabilities by The Trane Company.

Important
These instructions do not cover all

variations in systems, nor do they

provide for every possible contingency

to be met.

Should further information be desired

or should particular problems arise

which are not covered sufficiently for

the purchaser’s purposes, the matter

should be referred to your authorized

Trane dealer.

General Information
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Safety Precautions
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Connecting Wire between Indoor Unit & Outdoor Unit

Outdoor Unit

Air Outlet

Air Inlet

Indoor Unit

Front Panel

Air Outlet

Return Air

Drain Pipe

Remote Control Holder

Display Lights

Air Filter (Inside)

Remote Control

Refrigerant Tube

Drain Pipe

High Pressure

Copper Tube

Low Pressure

Copper Tube

Wire

Low Pressure Piping Tape

High Pressure Piping Tape

System Appearance
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Control Operation

Infrared Remote Control

Name and function of buttons
1. Infrared Signal Transmitter

Transmits the signal to indoor unit.

2. Temperature Setting Button

TEMP  : Press this button to increase set 

temperature.

TEMP  : Press this button to decrease set 

temperature.

3. POWER Button

Press this button to start unit operation.   

Press this button again to stop unit operation.

4. SWING Button

Press this button to active or in-active swing motor to 

distribute airfl ow.

5. AIR FLOW Button

This button has no response function.

6. SLEEP Button

Press this button to control temperature while sleeping 

and press this button again to cancel.

7. CLEAN Button

This button has no response function.

8. LAMP Button

This button has no response function.

9. HOLD Button

Press this button to lock the key pad. Press this 

button again to unlock.

10. TURBO Button

     This button has no response function.

11. TIMER Button

Press this button to set the ON/OFF timer of the unit 

operation.

12. FAN SPEED Button

Press this button to select fan speed.

13. MODE Button

Press this button to select system operation mode 

which is a sequence as FAN, COOL, DRY and back to 

FAN.
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Auto  –>  Low  –>  Medium  –>  High

A

Auto  –>  Low  –>  Medium  –>  High

A

Control Operation

Installation of Batteries
1. Slide the back cover of the remote control down to 

take it off.

2. Insert two dry AAA batteries into the slot. Be sure that 

the + and - directions are correct.

3. Fix the back cover to the remote control as before.

Operation Mode
1. FAN MODE 

 Press POWER button to turn unit on.

 Press MODE button to select operation mode 

until  indicator shows at “FAN” position on LCD 

display.

 Press FAN SPEED button to select the desired fan 

speed level and the display will show Auto, Low, 

Medium, and High respectively. 

 Note

- In FAN MODE, the LCD display will not show 

setting temperature and cannot adjust setting 

temperature, SLEEP.

2. COOL MODE
 Press POWER button to turn unit on.

 Press MODE button to select operation mode 

until  indicator shows at “COOL” position on LCD 

display.

 Press  or TEMP  button to set the desired 

temperature between 16 – 32 °C.

 Press FAN SPEED button to select the desired fan 

speed level and the display will show Auto, Low, 

Medium, and High respectively. 

3. DRY MODE
 Press POWER button to turn unit on.

 Press MODE button to select operation mode 

until  indicator shows at “DRY” position on LCD 

display.

 Press  or TEMP  button to set the desired 

temperature between 16 – 32 °C.

 FAN SPEED will be automatically set at Low and 

cannot be changed. 

     

Swing Mode
Swing mode help distribute better airfl ow 

throughout the room. 

 Press SWING button to activate swing motor, the 

supply air grill will automatically swing to distribute 

airfl ow throughout the room.

 Press SWING button again to stop the supply air 

grill at any specifi c direction.

MCC-SVU01A_En.indd   7MCC-SVU01A_En.indd   7 4/18/13   5:31:29 PM4/18/13   5:31:29 PM



MCC-SVU01A8

Control Operation

Timer Operation
Once you select the timer operation, the settings 

are saved in the remote control. Thereafter, the 

air conditioner will start operating under the same 

conditions when you simply push the POWER 

button on remote control.

1. ON TIMER Setting
You can set ON TIMER to start the unit automatically 

up to 24 hours. 

 Press TIMER button when unit is off operation, 

display will show number of hours to be set for 

TIMER in sequence of 1H  2H  3H  ...  24H 

 Cancel

 Once TIMER is set, press TIMER button again to 

cancel TIMER. 

2. OFF TIMER Setting
You can set OFF TIMER to stop the unit automatically 

up to 24 hours. 

 Press TIMER button when unit is in operation, 

display will show number of hours to be set for 

TIMER in sequence of 1H  2H  3H  ...  24H 

 Cancel

 Once TIMER is set, press TIMER button again to 

cancel TIMER. 

SLEEP Mode
Sleep mode automatically and gradually adjusts 

room temperature to provide great comfort during 

your sleep.

 Press SLEEP button,  indicator shows at 

“SLEEP” position on LCD display. After one 

hour operation of SLEEP mode, the unit will 

automatically raise set temperature by 1 °C. One 

hour after that it will again raise set temperature 

by 1 °C (while the set temperature shown on 

remote control is still not changed). The unit will 

be working at that setting temperature until SLEEP 

Mode is cancelled or unit is turned off.  

 Press SLEEP button again to cancel this operation.

 In case of power failure, changing in operation 

mode, or turning off air conditioner, SLEEP mode 

will be automatically cancelled.

Hold Key
Hold key is used to lock the operation of key pad 

of the remote control. Press Hold key to lock the 

key pad. All the buttons except Hold key will be 

inactive. Press this button again to active the key 

pad buttons.

Notice for Operating Remote Control 
 Do not place the remote control near high heat 

source.

 Do not expose the remote control in the sun.

 Take care for it and prevent it from damage for 

falling down.

 Do not place any rolling obstacle to between the 

signal receiver of the unit and remote control, 

otherwise it may affect sending or incepting the 

signal.

 Do not spray water or other liquid on remote 

control.

 Do not place any clog on the remote control.

 When the remote control is out of order, try 

replacing the battery and operating it again. If 

the failure has not been solved, please take the 

emergency button to stop the air conditioner and 

contact the nearest Trane service center.
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Control Operation

Display Unit
There are 4 indicator lamps on front panel of the 

units

POWER LED
 This indicator is on when there is power source 

connected to the unit. 

RUN LED
 This indicator is on when unit is operating. 

TIMER LED
 This indicator is on when TIMER is set. 

PROTECTION LED
 This indicator is on when unit have problem and 

cannot operate normally. 

Emergency Key
 Use this button to control On/Off unit in case that 

remote control is out of order. 

 

Self-Diagnostic Function

POWER RUN TIMER PROTECTION

EMERGENCY 

Receiver box : receive signal from remote control 

Fault Indicator Alarm Note

Room Sensor broken 

or short circuit

Run LED is fl ashing 

2 times in 4 seconds

Protection LED is on

Freeze Sensor broken 

or short circuit

Run LED is fl ashing 

3 times in 5 seconds

Protection LED is on

Evaporator coil 

freezing

Run LED is fl ashing 

5 times in 7 seconds

Protection LED is on

Drain Pump failure Run LED is fl ashing 

9 times in 11 seconds

Protection LED is on
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Filter Frame 

Air Filter Air Purifying Filter

- Swing up the grille until the latches 

 click into the positions.

Cleaning the Unit
Clean the air conditioner and the 

remote control with dry cloth or a 

vacuum cleaner. If damp cloth is used, 

remove moisture by using dry cloth 

afterward.

At the Start of the Season
- Check that nothing blocks the air

 inlet and outlet of indoor and 

 outdoor units.

- Running the unit without an air filter 

 can cause malfunctions due to dirt 

 or dust. Always install an air filter at 

 all times.

- Check that a drainage hose does 

 not bend or clog.

- Check that the units are properly 

 installed.

During the Off Season
- Cut off the power supply main 

 switch.

- Clean the air filter and other parts.

- Operate unit in “FAN” mode for 

 2-3 hours to dry out the inside of 

 the unit.

Suggestion:
- If the filter is dirty, it will cause the

 reduction of airflow, the unit is 

 overload and consume 6% more 

 of electricity. So, regular cleaning 

 is necessary.

Replacing Air Purifying Filter
(Option)
Replacement of air purifying filters.

(recommend once every three months)

- Open the grille by pulling the 

 latches from the front frame.

- Swing the grille open and remove 

 the air filter out off the grille.

- Unscrew the filter frame and 

 remove the air purifying filter from 

 the filter frame.

- Re-insert the air filter to the grille, 

 swing up the grille until the lacthes 

 click into the positions.

Information
- Airflow volume is reduced when 

 an air purifying filter have been 

 installed.

Cleaning the Air Filters
Before inspection and maintenance 

of the unit, always set the main 

power switch to “OFF” to cut off 

power supply.

- Unclip the grille from the front 

 frame by pull the latches from 

 the front frame.

- Swing the grille open and remove 

 the air filter out off the grille.

- Remove the air filter and clean by 

 vacuum cleaner or if it is very dirty, 

 wash it with soap water then dry it 

 up in the shade and make sure it is 

 completely dry before reinstall it to

 unit.

Maintenance
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- The temperature should not be

set lower than what you need.

This would result to increase

energy cost.

- Clean the air filter every week for

higher efficiency.

- Draw close curtains or close glass

windows when cooling to prevent

heat load from sun light which may

cause more electricity cost.

- To distribute cool air through out

the room, adjust air flow direction

to diffuse cool air.

- Close windows and doors while

operating the unit to prevent

leakage of cooled air to save

energy.

- In case of ineffective ventilation,

open the window to ventilate the

room air once in a while but not

too long since cooled air will be

uselessly drained out.

- Check electrical system (voltage

and frequency). Use the proper

power supply indicated on the unit

to operate the air conditioner and

only fuses with specified capacity.

Do not use pieces of wire instead

of fuse.

- Do not insert objects into the air

inlet or outlet when the air

conditioner is running as it may

cause damage or personal injury.

- Do not channel the air flow directly

at people, especially infants, aged

persons, or patients.

- Turn off the air conditioner if, while

running electricity interference

occurs. If the unit is not to be used

for a long time, cut off the power

supply main switch.

- Do not locate any obstacles

against the air flow direction of

indoor and outdoor units. Inefficient

performance or malfunction may

result.

- Do not locate a heater or any other

heat sources close to the unit. The

heat may deform the plastic parts.

System Operation
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Case Explanation 

Mist is discharged from the air 

outlet of the indoor unit 

- The cool air from the unit rapidly cools moisture in the air inside the 

room, and it turns into mist. 

Operation does not start 

quickly.  

- When ON/OFF button was 

pressed soon after operation 

was stopped. 

- When the mode was 

reselected. 

- This is to protect the air conditioner. You should wait for about 3 minutes. 

The indoor unit gives out odor. - This happens when smells of the room, furniture, or cigarettes are 

absorbed into the unit and discharged with the airflow. (if this happens, we 

recommend you to have the indoor unit washed by a technician. Consult 

your authorized dealer where you bought the air conditioner.) 

Water leak from the outdoor 

unit. 

- During COOL and DRY operation, pipe or pipe connecting sections are 

cooled and this causes water to condense. 

Cracking sound is heard. - This sound is generated by the expansion/contraction of the front panel, 

etc. due to change in temperature. 

"Burbling" sound 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. 

Conditions that appear to be 
abnormal but are not operational 
problems. 

The following cases are not abnormal problems and you may just continue using it.
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Symptom Explanation & Check points 

The room cannot be cooled 

sufficiently. 

- Is the temperature setting appropriate? 

- Are the airflow rate and the air direction set appropriate? 

- Are the air filters clean? 

- Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean? 

- Is anything blocking the air inlet or the outlet of the indoor and the 

outdoor units? 

- Are the windows and doors closed?  

- When a ventilation fan or 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. 

Hissing sound is sometimes 

heard. 

- This is the sound when the flow of refrigerant inside the unit is switched. 

- Condenser’s casing looses. 

The remote control signal is not 

received 

- An electric lamp is near the fan coil’s signal receiver. 

- Battery power of the remote controller is not enough. 

When you think that trouble has 
occurred

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.
 When water leaks or drips from the indoor unit.

 When the POWER lamp blinks. 

 Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An amplifi er may be required for the 

affected device.

 When an abnormal sound is heard.
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Check the following before contact the service man. You may find the solution to

your problems. After checking, if it still does not operate, please contact your

local dealer.

sesuaCmelborP

No operation • Check if electrical wire is damaged & check if breaker

switch is still on.

• Check if the power supply is in order.

• Check if the timer switch is on or not.

The air conditioner • Check if the preset temperature is too high.

runs but does not • Check if the sunlight shines directly into the room.

cool enough. • Check if the door and window are opened.

• Check if there is anything obstructing the air discharge.

• Check if the exhaust fan still operates.

• Check if the air filter is dirty or clogged.

Vapor or mist fume • Hot air in the room mixes with cool air.

coming out of the This causes smoke fume.

unit while running.

Inoperative remote • Loosened or disconnected wire between the unit and

control. the remote control.

• Check if the batteries are inserted in correct directions.

• Check if the batteries are exhausted or not.

Troubleshooting
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Notes
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