คู่มอื การใช้ งาน ฟังก์ชั่น Wi-Fi
สำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน
ชนิดติดผนังระบบ
รุ่น : WTI / ATI

คำอธิบายนี้ใช้กบั เครื่ องปรับอากาศที่มีฟังก์ชนั่ Wi-Fi
โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บไว้เพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต

เริ่มต้ นใช้ งาน
แนวทางการดำเนินการ โปรดใช้ค ำแนะนำแนวทางด้านล่างเป็ นข้อมูลอ้างอิง
ลำดับขั้นตอน

การดำเนินการ

บัญชีผใู้ ช้ราย
ใหม่

ติดตั้งแอปอีกครั้ง
(เคยลงทะเบียนมาก่อน)

ลำดับที่ 1

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน่

YES

YES

ลำดับที่ 2

เปิ ดใช้งานแอปพลิเคชัน่

YES

YES

ลำดับที่ 3

ลงทะเบียนบัญชีผใู้ ช้

YES

NO

ลำดับที่ 4

เข้าสู่ระบบ

YES

YES

ลำดับที่ 5

เพิ่มอุปกรณ์ใช้งาน

YES

อุปกรณ์ที่เคยลงทะเบียนจะ
ยังคงอยู่

หมายเหตุ : หากคุณเคยลงทะเบียนบัญชีผใู้ ช้และเพิ่มอุปกรณ์ก่อนหน้า เมื่อคุณติดตั้งแอปใหม่อีกครั้งและ
เข้าสู่ระบบ อุปกรณ์ที่เคยเพิ่มจะยังคงอยู่

ข้ อควรระวัง FCC
อุปกรณ์น้ ีเป็ นไปตามกฎ FCC ส่ วนที่ 15 ซึ่งการทำงานขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้ :
(1) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตราย
(2) อุปกรณ์น้ ีตอ้ งได้รับยอมรับจากการถูกรบกวนรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดข้อ
ผิดพลาดในการทำงาน
การเปลี่ยนแปลงหรื อการดัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผูท้ ี่รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามข้อ
กำหนด อาจทำให้สิทธิ์ ตามการใช้งานของอุปกรณ์ถูกยกเลิกไป
หมายเหตุ : อุปกรณ์น้ ีได้รับการทดสอบและเป็ นไปตามกับข้อกำหนด สำหรับอุปกรณ์ดิจิทลั คลาส B
ตามกฎของ FCC ส่ วนที่ 15 ขีดจำกัดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้ องกันการรบกวนที่เป็ นอันตราย
สำหรับการติดตั้งในที่พกั อาศัย อุปกรณ์น้ ีสร้างขึ้นเพื่อใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานคลื่น
ความถี่วิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็ นอันตราย
ต่อการสื่ อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตามจะไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง
หากอุปกรณ์น้ ีก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรื อโทรทัศน์ในการ
ปิ ดและเปิ ดอุปกรณ์ แนะนำให้ผใู้ ช้แก้ไขโดยปฏิบตั ิตามข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ :
- ปรับทิศทางหรื อย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่ องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับที่ไม่มีเครื่ องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรื อช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
หมายเหตุ : ระยะห่างระหว่างผูใ้ ช้งานและอุปกรณ์ไม่ควรน้อยกว่า 20 ซม.
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ข้ อมูลจำเพาะของโมดูล Wi-Fi และข้ อมูลพืน้ ฐาน
1.คุณสมบัติข้นั ต่ำของสมาร์ ทโฟน
Android 5.0 เวอร์ชนั่ ขึ้นไป
iOS 9.0 เวอร์ชนั่ ขึ้นไป
2.ข้ อมูลพืน้ ฐานจำเพาะของโมดูล Wi-Fi
พารามิเตอร์

รายละเอียด

ความถี่เครื อข่าย

2.400 - 2.500GHz

มาตรฐาน WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

โปรโตคอลที่รองรับ

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

ความปลอดภัย

WEP/WPA/WPA2/AES128

ประเภทเครื อข่ายที่รองรับ

STA/AP/STA+AP

3.ตำแหน่ งโมดูล Wi-Fi และรูปร่ าง
เปิ ดแผงด้านหน้า โมดูล Wi-Fi จะอยูใ่ กล้กบั ฝากล่องไฟฟ้ าหรื อบนแผงควบคุม
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การดาวน์ โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น

สำหรับสมาร์ ทโฟน Android
วิธีที่ 1: สแกนรหัส QR ด้วยเครื่ องสแกนเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
วิธีที่ 2: เปิ ด "Play Store" บนสมาร์ทโฟนของคุณ และค้นหา "Jarton Home" จากนั้น
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

สำหรับสมาร์ ทโฟน IOS
วิธีที่ 1: สแกนรหัส QR ด้วยเครื่ องสแกนเบราว์เซอร์ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
วิธีที่ 2: เปิ ด "App Store" บนสมาร์ทโฟนของคุณ และค้นหา "Jarton Home" จากนั้น
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

หมายเหตุ: โปรดเปิ ดใช้งานการอนุญาตของพื้นที่เก็บข้อมูล / ตำแหน่ง / กล้องสำหรับแอปนี้ เมื่อติดตั้ง
มิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างเมื่อใช้งาน

2

การลงทะเบียน
1. หากคุณยังไม่มีบญั ชีผใู้ ช้ให้แตะปุ่ ม "Register"
2. อ่านนโยบายความเป็ นส่ วนตัวแล้วแตะ "Agree"

3. แตะ " > " แล้วเลือกประเทศ
4. ที่อยูอ่ ีเมลของคุณ
5. แตะปุ่ ม "Get Verification Code"

ค้นหาประเทศ เลื่อนหน้าจอขึ้น / ลง
เพื่อค้นหาและเลือกประเทศ

ป้ อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หรื อที่อยูอ่ ีเมลของคุณ

3

การลงทะเบียน
6. ป้ อนรหัสยืนยันที่คุณได้รับจากข้อความอีเมล
7. ตั้งรหัสผ่านด้วยอักขระ 6-20 ตัวรวมทั้งอักขระและตัวเลข
8. แตะ "Done"

การเข้ าสู่ ระบบ
1. ใส่ อีเมล แตะ "Get Verification Code"
2. ใส่ บญั ชีและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนไว้
3. แตะปุ่ ม "Log in"

ใส่ บญั ชีของคุณ

ใส่ รหัสผ่านของคุณ
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การเข้ าสู่ ระบบ
ครั้งแรกที่ใช้ งานแอป ต้ องสร้ างขอบข่ ายการใช้ งาน
4. แตะ "Add Device"
5. สร้างชื่อให้กบั ขอบข่าย
6. ตั้งค่าสถานที่
7. เลือกห้องเริ่ มต้นหรื อเพิ่มห้องใหม่
8. แตะ "Done" และ "Completed"

เลือกห้องที่แนะนำหรื อสร้าง
ห้องใหม่จากนั้นแตะ Done

หมายเหตุ: แอปสามารถเปิ ดแผนที่บน
โทรศัพท์ของคุณ และคุณสามารถ
กำหนดตำแหน่งที่คุณอยูไ่ ด้

5

การเข้ าสู่ ระบบ
ลืมรหัสผ่ าน
หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถเข้าสู่ ระบบได้ดงั นี้:
1. แตะ "Forgot password"
2. ป้ อนบัญชีของคุณ (ที่อยูอ่ ีเมล) แล้วแตะปุ่ ม
"Get Verification Code"
3. ป้ อนรหัสยืนยันที่ได้อีเมลของคุณ
4. ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วแตะปุ่ ม "Done"
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การเพิม่ อุปกรณ์
มี 2 โหมด CF (Quick connection) และ AP (Access Point) สำหรับการเพิ่มอุปกรณ์
โหมด CF
1. เปิ ดเครื่ องโมดูล Wi-Fi โดยไม่จ ำเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
2. คลิก "+" ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก หรื อแตะ "Add device"
ในห้องที่ยงั ไม่มีอุปกรณ์
3. แตะโลโก้ "Split Air conditioner"
4. รี เซ็ตโมดูล Wi-Fi โดยกด "DISPLAY" บนรี โมทคอนโทรล 6 ครั้ง
หรื อใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกดปุ่ มรี เซ็ตบนโมดูล Wi-Fi จนกว่าจะ
แสดง "CF" บนจอแสดงผล จากนั้นแตะ "Next Step"
5. ป้ อนรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะ
"Confirm" (คุณสามารถเปลี่ยนเครื อข่ายได้หากจำเป็ น)
6. คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของกระบวนการเชื่อมต่อได้ในเวลาเดียวกัน
PP "," SA "," AP "ส่ องสว่างบนจอแสดงผลของโมดูล Wi-Fi
"PP" หมายถึง "การค้นหาเราเตอร์"
"SA" หมายถึง "เชื่อมต่อกับเราเตอร์"
"AP" หมายถึง "เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ "

ใส่ รหัสผ่าน

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
เลือกตำแหน่งห้อง
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การเพิม่ อุปกรณ์
โหมด AP
1. เปิ ดเครื่ องโมดูล Wi-Fi โดยไม่จ ำเป็ นต้องเปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
2. คลิก "+" ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก หรื อแตะ "Add device"
ในห้องที่ยงั ไม่มีอุปกรณ์
3. แตะโลโก้ "Split Air conditioner"
4. รี เซ็ตโมดูล Wi-Fi โดยกด "DISPLAY" บนรี โมทควบคุม 6 ครั้ง
หรื อใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมกดปุ่ มรี เซ็ต บนโมดูล Wi-Fi จนกว่าจะ
แสดง "AP" บนจอแสดงผล จากนั้นแตะ "Next Step"
5. ป้ อนรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะ
"Confirm" (คุณสามารถเปลี่ยนเครื อข่ายได้หากจำเป็ น)
6. ในหน้าจอการตั้งค่าเครื อข่ายเลือก "Jarton Home - ****"
แล้วแตะ"Next"
7. คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของกระบวนการเชื่อมต่อได้ในเวลา
เดียวกัน " PP "," SA "," AP "ส่ องสว่างบนจอแสดงผลโมดูล Wi-Fi
"PP" หมายถึง "การค้นหาเราเตอร์"
"SA" หมายถึง "เชื่อมต่อกับเราเตอร์"
"AP" หมายถึง "เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ "

ใส่ รหัสผ่าน

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์
เลือกตำแหน่งห้อง
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
หน้ าจอควบคุมอุปกรณ์ จะปรากฏขึน้ โดยอัตโนมัติหลังจากเพิม่ อุปกรณ์
หน้ าจอควบคุมอุปกรณ์ จะปรากฏขึน้ เองโดยแตะชื่ออุปกรณ์ บนหน้ าจอหลัก

หมายเหตุ : สามารถเปิ ดเครื่ องปรับอากาศจากหน้าหลักได้เลย หรื อ คลิกเครื่ องปรับอากาศเพื่อเข้าใช้
งานหน้าจอ
แบบหน้าจอ
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การควบคุม

หน้ าจอควบคุมหลัก
รายละเอียดอุปกรณ์
และการจัยดอุ
ดการ
รายละเอี
ปกรณ์
และการจัดการ
เปิ ด / ปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ

กลับไป
หน้าจอหลัก

ตัวบ่งชี้ของ
การตั้งอุณหภูมิ

เลือกโหมด / ความเร็ วพัดลม /
ตัวบ่งชี้ฟังก์ชนั
การตั้งค่า
เพิ่มอุณหภูมิ

การตั้งค่า
ลดอุณหภูมิ
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การควบคุม : การตั้งค่ าโหมด
1. แตะ MODE เพื่อเปิ ดหน้าจอโหมด
2. เลือกโหมดใดโหมดหนึ่ง Feel / Cool / Heat / Dry / Fan
3. แตะที่ใดก็ได้รอบ ๆ อุณหภูมิที่ต้ งั ไว้ เพื่อยกเลิกการตั้งค่าโหมด

การควบคุม : เลือกความเร็วพัดลม
1. แตะ FAN เพื่อเปิ ดหน้าจอพัดลม
2. เลือกโหมดใดโหมดหนึ่ง High/Med/Low/Auto
3. แตะที่ใดก็ได้รอบ ๆ อุณหภูมิที่ต้ งั ไว้เพื่อยกเลิกการเลือก
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การควบคุม : การตั้งค่ าฟังก์ชั่น
1. แตะที่ Function เพื่อเปิ ดหน้าจอฟังก์ชนั
2. เลือกหนึ่งในฟังก์ชนั่ Sleep / Turbo / ECO
3. เลือก UP-DOWN/LEFT-RIGHT สำหรับการสวิงอัตโนมัติพร้อมทิศทางขึ้น - ลง / ซ้าย - ขวา
4. แตะที่ใดก็ได้รอบ ๆ อุณหภูมิที่ต้ งั ไว้เพื่อยกเลิกการตั้งค่าฟังก์ชนั

การควบคุม : เพิม่ Timer
1. แตะ Timer เพื่อเปิ ดหน้าจอ
2. แตะ Add Timer
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
การควบคุมแบบที่ 1 : เพิม่ Timer
3. เลือกเวลา เลือกวันที่ และตั้งเวลาเปิ ด / ปิ ด
4. เลือกโหมด / ความเร็ วพัดลม / ฟังก์ชนั่ และเลือกอุณหภูมิการตั้งค่าสำหรับการตั้งเวลาเปิ ด
5. แตะ Save เพื่อเพิ่ม Timer
เวลาเปิ ด

เวลาปิ ด

ยกเลิก

บันทึก

ตั้งค่าชัว่ โมง

ตั้งค่านาที

ตั้งค่าวัน
ตั้งค่าเวลา เปิ ด/ปิ ด

ตั้งค่าโหมด
ตั้งค่าความเร็ วพัดลม
ตั้งค่าอุณหภูมิ

การควบคุมแบบที่ 1 : การจัดการ Timer
1. แตะแถบของตัวจับเวลาเพื่อแก้ไขตัวจับเวลา
2. คลิกสวิตช์เพื่อเปิ ดหรื อปิ ดตัวตั้งเวลา
3. กดแถบ Timer ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิ ดหน้าจอ Remove Timer แตะ CONFIRM
และลบ Timer
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียดอุปกรณ์ และการจัดการ
แตะ  บนการควบคุม จากนั้นจะเข้าสู่ หน้าจอรายละเอียดของอุปกรณ์คุณจะได้รับข้อมูล และ
การแบ่งปันอุปกรณ์กบั บัญชีอื่น ๆ
ตรวจสอบรู ปภาพและคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด
การควบคุมแบบที่ 1

แตะเพื่อตรวจสอบสถานะเครื อข่าย

แตะเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง
ของอุปกรณ์เป็ นห้องอื่น

แตะเพื่อตรวจสอบสถานะเครื อข่าย
แตะเพื่อรับคำแนะนำสำหรับการ
เชื่อมต่อไฟล์ amazon alexa หรื อ
Google Assistant voice controller

แตะเพื่อแชร์อุปกรณ์กบั บัญชีอื่น

แตะเพื่อตรวจสอบ Virtual ID/Wi-Fi name/
IP address/MAC address/Time Zone/
Wi-Fi single strength

การตอบปัญหาหรื อคำแนะนำ
จากผูด้ ูแลระบบของ APP

ตรวจสอบและอัปเดตเฟิ ร์มแวร์
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การควบคุมเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียดอุปกรณ์ และการจัดการ
วิธีการแชร์อุปกรณ์กบั บัญชีอื่น
1. แตะ "Share Device" และเปิ ดหน้าจอการแชร์อุปกรณ์
2. แตะ " Add Sharing "
3. เลือกภูมิภาคและป้ อนบัญชีที่คุณต้องการแชร์
4. แตะ " Done " บัญชีจะปรากฏในรายการแบ่งปันของคุณ
5. สมาชิกที่ได้รับการแชร์ควรกดค้างที่หน้าจอหลักและสไลด์ลงเพื่อรี เฟรชรายการอุปกรณ์และ
อุปกรณ์จะปรากฏในรายการอุปกรณ์

กดค้างที่แถบ 3 วินาที
สามารถลบไฟล์
บัญชีแบ่งปั นได้

กดค้างไว้แล้วเลื่อนลงเพื่อ
รี เฟรชรายการอุปกรณ์
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การจัดการบัญชีผู้ใช้
การตั้งค่ าบัญชีโปรไฟล์

เปลี่ยนชื่อบัญชีของคุณ
เลือกรู ปภาพสำหรับโปรไฟล์
จากอัลบั้มในเครื่ อง

เลือกเขตเวลา

เปลี่ยนรหัสผ่าน
ดังตัวอย่างในหน้า 7
แตะสวิตช์เพื่อเปิ ด-ปิ ด
ใช้งานรู ปแบบรหัสผ่าน
ปิ ดการใช้งานบัญชี
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ
โปรดระวัง

ตั้งรู ปแบบรหัสผ่าน
สำหรับการเปิ ดแอป
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การจัดการบัญชีผู้ใช้
การจัดการภายในบ้ าน (ครอบครัว)
1. แตะชื่อบ้านที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก แล้วเลือก “ Home management ” หรื อแตะ “ Me ”
แล้วแตะ “ Home management ”
2. แตะเลือกครอบครัวในรายชื่อครอบครัว และเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าครอบครัว

หมายเหตุ : แตะ "Home management"
ตามหน้าที่ 5 เพื่อเพิ่มครอบครัวใหม่

3. ตัวบ่งชี้การตั้งค่าครอบครัว
แตะเพื่อเปลี่ยนชื่อ
แตะเพื่อเข้าสู่ การจัดการห้อง
เปิ ดแผนที่จากนั้นคุณสามารถ
กำหนดตำแหน่งได้

แตะเพื่อตั้งชื่อและเลือกภาพ
สำหรับโปรไฟล์ของ
สมาชิกในครอบครัว

เพิ่มบัญชีอื่นในครอบครัว
เพื่อควบคุมอุปกรณ์

ลบครอบครัว
ออกจากบัญชีของคุณ
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ข้ อสั งเกต
1. สำหรับการอัปเดตในทางเทคนิค อาจมีความคลาดเคลื่อนของรายการจากสิ่ งที่มีอยูใ่ นคู่มือ ผูจ้ ดั ทำขอแสดง
ความขออภัย โปรดดูจากผลิตภัณฑ์และแอปจริ งของคุณ
2. แอปเครื่ องปรับอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ และ
ลบได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ของ บริ ษทั ผูผ้ ลิต
3. ในกรณี ที่สญ
ั ญาณของ Wi-Fi อ่อนแอปอาจตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นให้แน่ใจว่าแฟนคอยล์ยนู ิตอยูใ่ กล้กบั เรา
เตอร์ไร้สาย
4. ควรเปิ ดใช้งานฟังก์ชนั เซิร์ฟเวอร์ DHCP สำหรับเราเตอร์ไร้สาย
5. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจล้มเหลวเนื่องจากปัญหาไฟร์วอลล์ ในกรณี น้ี ให้ติดต่อผูใ้ ห้บริ การอินเทอร์เน็ต
ของคุณ
6. เพื่อความปลอดภัยของระบบสมาร์ทโฟนและการตั้งค่าเครื อข่ายตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเครื่ องปรับ
อากาศเชื่อถือได้

การแก้ ไขปัญหา
รายละเอียด

การวิเคราะห์ สาเหตุ

โทรศัพท์มือถือไม่สามารถ
กำหนดค่าเครื่ องปรับอากาศ

1. ตรวจสอบ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนั้นถูกต้องหรื อไม่
2. ตรวจสอบเครื่ องปรับอากาศอยูภ่ ายใต้สถานะการกำหนดค่าหรื อไม่
3. มีการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรื อข้อ จำกัด อื่น ๆ หรื อไม่
4. ตรวจสอบการทำงานของเราเตอร์
5. ตรวจสอบว่าเครื่ องปรับอากาศ เราเตอร์และมือถือทำงานภายใต้สญ
ั ญาณเดียวกัน
6. ตรวจสอบเราเตอร์ป้องกัน App หรื อไม่

การแสดงซอฟต์แวร์ : การระบุลม้ เหลว
หมายความว่าเครื่ องปรับอากาศได้รับการรี เซ็ตและโทรศัพท์มือถือเสี ยการควบคุม
โทรศัพท์มือถือไม่สามารถควบคุม
คุณต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง
เครื่ องปรับอากาศได้
โปรดเชื่อมต่อเครื อข่ายและรี เฟรช
หลังจากทำทั้งหมดหากยังใช้งานไม่ได้โปรดลบเครื่ องปรับอากาศและรอการรี เฟรช

โทรศัพท์มือถือหาเครื่ องปรับ
อากาศไม่เจอ

การแสดงซอฟต์แวร์ : เครื่ องปรับอากาศไม่ได้ต่อสาย
โปรดตรวจสอบการทำงานของเครื อข่าย
1. เครื่ องปรับอากาศได้รับการกำหนดค่าใหม่หรื อไม่
2. เครื่ องปรับอากาศปิ ดอยู่
3. เราเตอร์ปิดอยู่
4. เครื่ องปรับอากาศไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์
5. เครื่ องปรับอากาศไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายผ่าน
(ภายใต้โหมดรี โมทคอนโทรล)
6. มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ (ภายใต้โหมดการควบคุมภายใน)
7. โทรศัพท์มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่ายได้ (ภายใต้โหมดรี โมทคอนโทรล)
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คำเตือน เพื่อความปลอดภัยควรศึกษาคู่มือให้ละเอียดก่อนติดตั้งและเดินเครื่ อง
โปรดเก็บคู่มือไว้เพราะจะเป็ นประโยชน์ในกรณี ที่เครื่ องมีปัญหาในภายหลัง

ข้ อแนะนำ เมื่อเครื่ องปรับอากาศหมดอายุการใช้งานการทำลายซากควรทิ้งหรื อ
ทำลายซากเครื่ องปรับอากาศด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องและเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยการแยกชิ้นส่ วนแล้วนำไป Re-Cycle สำหรับชิ้นส่ วนที่ไม่สามารถ Re-Cycle
ได้โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกำจัดซากอย่างถูกวิธี
ไม่ควรใช้วิธีเผาทำลายด้วยไฟ

ผลิตโดย บริ ษทั ยูไนเต็ด เทคโนโลยีดีเวลลอปเมนต์จ ำกัด
33/1 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
จัดจำหน่ายโดย บริ ษทั ยูนิแอร์คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
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