
คู่มอืการใช้งาน ฟังก์ช่ัน Wi-Fi

คำ�อธิบ�ยน้ีใชก้บัเคร่ืองปรับอ�ก�ศท่ีมีฟังกช์ัน่ Wi-Fi 
โปรดอ่�นคู่มืออย�่งละเอียดก่อนใชง้�นผลิตภณัฑแ์ละเกบ็ไวเ้พื่อใชอ้�้งอิงในอน�คต

สำาหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
           ชนิดตดิผนังระบบ

รุ่น : WTI / ATI



ลำ�ดบัขั้นตอน ก�รดำ�เนินก�ร บญัชีผูใ้ชร้�ย
ใหม่

ติดตั้งแอปอีกคร้ัง
(เคยลงทะเบียนม�ก่อน)

ลำ�ดบัท่ี 1 ด�วน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน่ YES YES
ลำ�ดบัท่ี 2 เปิดใชง้�นแอปพลิเคชัน่ YES YES
ลำ�ดบัท่ี 3 ลงทะเบียนบญัชีผูใ้ช้ YES NO
ลำ�ดบัท่ี 4 เข�้สู่ระบบ YES YES

ลำ�ดบัท่ี 5 เพิ่มอุปกรณ์ใชง้�น YES อุปกรณ์ท่ีเคยลงทะเบียนจะ
ยงัคงอยู่

แนวทางการดำาเนินการ โปรดใชค้ ำ�แนะนำ�แนวท�งด�้นล่�งเป็นขอ้มูลอ�้งอิง

หม�ยเหตุ : ห�กคุณเคยลงทะเบียนบญัชีผูใ้ชแ้ละเพิ่มอุปกรณ์ก่อนหน�้ เม่ือคุณติดตั้งแอปใหม่อีกคร้ังและ
เข�้สู่ระบบ อุปกรณ์ท่ีเคยเพิ่มจะยงัคงอยู่

ข้อควรระวงั FCC 
อุปกรณ์น้ีเป็นไปต�มกฎ FCC ส่วนท่ี 15 ซ่ึงก�รทำ�ง�นข้ึนอยูก่บัเง่ือนไข 2 ขอ้ต่อไปน้ี :

(1) อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดก�รรบกวนท่ีเป็นอนัตร�ย
(2) อุปกรณ์น้ีตอ้งไดรั้บยอมรับจ�กก�รถูกรบกวนรวมถึงสญัญ�ณรบกวนท่ีอ�จทำ�ใหเ้กิดขอ้

ผดิพล�ดในก�รทำ�ง�น 
ก�รเปล่ียนแปลงหรือก�รดดัแปลงใด ๆ ท่ีไม่ไดรั้บอนุญ�ตจ�กผูท่ี้รับผดิชอบในก�รปฏิบติัต�มขอ้
กำ�หนด อ�จทำ�ใหสิ้ทธ์ิต�มก�รใชง้�นของอุปกรณ์ถูกยกเลิกไป 
หม�ยเหตุ : อุปกรณ์น้ีไดรั้บก�รทดสอบและเป็นไปต�มกบัขอ้กำ�หนด สำ�หรับอุปกรณ์ดิจิทลัคล�ส B 
ต�มกฎของ FCC ส่วนท่ี 15 ขีดจำ�กดัน้ีไดรั้บก�รออกแบบม�เพื่อป้องกนัก�รรบกวนท่ีเป็นอนัตร�ย
สำ�หรับก�รติดตั้งในท่ีพกัอ�ศยั อุปกรณ์น้ีสร้�งข้ึนเพื่อใชง้�น และส�ม�รถแผพ่ลงัง�นคล่ืน
คว�มถ่ีวิทย ุห�กไม่ไดติ้ดตั้งและใชง้�นต�มคำ�แนะนำ�อ�จก่อใหเ้กิดสญัญ�ณรบกวนท่ีเป็นอนัตร�ย
ต่อก�รส่ือส�รท�งวิทย ุ อย�่งไรกต็�มจะไม่มีก�รรับประกนัว�่ก�รรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในก�รติดตั้ง 
ห�กอุปกรณ์น้ีก่อใหเ้กิดสญัญ�ณรบกวนท่ีเป็นอนัตร�ยต่อก�รรับสญัญ�ณวิทยหุรือโทรทศัน์ในก�ร
ปิดและเปิดอุปกรณ์ แนะนำ�ใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขโดยปฏิบติัต�มขอ้กำ�หนดต่อไปน้ีอย�่งนอ้ย 1 ขอ้ :
   - ปรับทิศท�งหรือย�้ยตำ�แหน่งเส�รับสญัญ�ณ
   - เพิ่มระยะห่�งระหว�่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับสญัญ�ณ
   - เช่ือมต่ออุปกรณ์เข�้กบัเต�้รับท่ีไม่มีเคร่ืองรับสญัญ�ณเช่ือมต่ออยู่
   - ติดต่อตวัแทนจำ�หน่�ยหรือช่�งเทคนิควิทย ุ/ โทรทศัน์ท่ีมีประสบก�รณ์เพื่อขอคว�มช่วยเหลือ
หม�ยเหตุ : ระยะห่�งระหว�่งผูใ้ชง้�นและอุปกรณ์ไม่ควรนอ้ยกว�่ 20 ซม.

เร่ิมต้นใช้งาน
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ข้อมูลจำาเพาะของโมดูล Wi-Fi และข้อมูลพืน้ฐาน

1

1.คุณสมบัติขั้นตำ่าของสมาร์ทโฟน
Android 5.0 เวอร์ชัน่ ข้ึนไป

 iOS 9.0 เวอร์ชัน่ ข้ึนไป
2.ข้อมูลพืน้ฐานจำาเพาะของโมดูล Wi-Fi

พารามิเตอร์ รายละเอยีด
คว�มถ่ีเครือข่�ย 2.400 - 2.500GHz
ม�ตรฐ�น WLAN IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
โปรโตคอลท่ีรองรับ IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
คว�มปลอดภยั WEP/WPA/WPA2/AES128
ประเภทเครือข่�ยท่ีรองรับ STA/AP/STA+AP

3.ตำาแหน่งโมดูล Wi-Fi และรูปร่าง 
เปิดแผงด�้นหน�้ โมดูล Wi-Fi จะอยูใ่กลก้บัฝ�กล่องไฟฟ้�หรือบนแผงควบคุม



การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลเิคช่ัน
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สำาหรับสมาร์ทโฟน Android
วิธีท่ี 1: สแกนรหสั QR ดว้ยเคร่ืองสแกนเบร�วเ์ซอร์ด�วน์โหลดและติดตั้งแอป
วิธีท่ี 2: เปิด "Play Store" บนสม�ร์ทโฟนของคุณ และคน้ห� "Jarton Home" จ�กนั้น
ด�วน์โหลดและติดตั้งแอป

สำาหรับสมาร์ทโฟน IOS
วิธีท่ี 1: สแกนรหสั QR ดว้ยเคร่ืองสแกนเบร�วเ์ซอร์ด�วน์โหลดและติดตั้งแอป
วิธีท่ี 2: เปิด "App Store" บนสม�ร์ทโฟนของคุณ และคน้ห� "Jarton Home" จ�กนั้น
ด�วน์โหลดและติดตั้งแอป

หม�ยเหตุ: โปรดเปิดใชง้�นก�รอนุญ�ตของพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูล / ต ำ�แหน่ง / กลอ้งสำ�หรับแอปน้ีเม่ือติดตั้ง
มิฉะนั้นอ�จจะมีปัญห�บ�งอย�่งเม่ือใชง้�น



การลงทะเบียน
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1. ห�กคุณยงัไม่มีบญัชีผูใ้ชใ้หแ้ตะปุ่ม "Register"
2. อ่�นนโยบ�ยคว�มเป็นส่วนตวัแลว้แตะ "Agree"

3. แตะ " > " แลว้เลือกประเทศ
4. ท่ีอยูอี่เมลของคุณ
5. แตะปุ่ม "Get Verification Code"

คน้ห�ประเทศ เล่ือนหน�้จอข้ึน / ลง
เพื่อคน้ห�และเลือกประเทศ

ป้อนหม�ยเลขโทรศพัทมื์อถือ
  หรือท่ีอยูอี่เมลของคุณ



การเข้าสู่ระบบ
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การลงทะเบียน
6. ป้อนรหสัยนืยนัท่ีคุณไดรั้บจ�กขอ้คว�มอีเมล
7. ตั้งรหสัผ�่นดว้ยอกัขระ 6-20 ตวัรวมทั้งอกัขระและตวัเลข
8. แตะ "Done"

1. ใส่อีเมล แตะ "Get Verification Code"
2. ใส่บญัชีและรหสัผ�่นท่ีคุณลงทะเบียนไว้
3. แตะปุ่ม "Log in"

ใส่บญัชีของคุณ

        ใส่รหสัผ�่นของคุณ



การเข้าสู่ระบบ
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คร้ังแรกที่ใช้งานแอป ต้องสร้างขอบข่ายการใช้งาน
4. แตะ "Add Device"
5. สร้�งช่ือใหก้บัขอบข่�ย
6. ตั้งค่�สถ�นท่ี
7. เลือกหอ้งเร่ิมตน้หรือเพิ่มหอ้งใหม่
8. แตะ "Done" และ "Completed"

เลือกหอ้งท่ีแนะนำ�หรือสร้�ง
หอ้งใหม่จ�กนั้นแตะ Done

หม�ยเหตุ: แอปส�ม�รถเปิดแผนท่ีบน
โทรศพัทข์องคุณ และคุณส�ม�รถ
กำ�หนดตำ�แหน่งท่ีคุณอยูไ่ด้



การเข้าสู่ระบบ
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ลมืรหัสผ่าน
ห�กคุณลืมรหสัผ�่น คุณส�ม�รถเข�้สู่ระบบไดด้งัน้ี:
1. แตะ "Forgot password"
2. ป้อนบญัชีของคุณ (ท่ีอยูอี่เมล) แลว้แตะปุ่ม
"Get Verification Code"
3. ป้อนรหสัยนืยนัท่ีไดอี้เมลของคุณ
4. ตั้งรหสัผ�่นใหม่แลว้แตะปุ่ม "Done"



การเพิม่อุปกรณ์
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มี 2   โหมด CF (Quick connection) และ AP (Access Point) สำ�หรับก�รเพิ่มอุปกรณ์
โหมด CF
1. เปิดเคร่ืองโมดูล Wi-Fi โดยไม่จำ�เป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอ�ก�ศ
2. คลิก "+" ท่ีมุมขว�บนของหน�้จอหลกั หรือแตะ "Add device" 
ในหอ้งท่ียงัไม่มีอุปกรณ์
3. แตะโลโก ้"Split Air conditioner"
4. รีเซ็ตโมดูล Wi-Fi โดยกด "DISPLAY" บนรีโมทคอนโทรล 6 คร้ัง
หรือใชเ้คร่ืองมือท่ีเหม�ะสมกดปุ่มรีเซ็ตบนโมดูล Wi-Fi จนกว�่จะ
แสดง "CF" บนจอแสดงผล จ�กนั้นแตะ "Next Step"
5. ป้อนรหสัผ�่นของ Wi-Fi ท่ีเช่ือมต่อโทรศพัทข์องคุณแลว้แตะ 
"Confirm"  (คุณส�ม�รถเปล่ียนเครือข่�ยไดห้�กจำ�เป็น)
6. คุณส�ม�รถดูเปอร์เซ็นตข์องกระบวนก�รเช่ือมต่อไดใ้นเวล�เดียวกนั
PP "," SA "," AP "ส่องสว�่งบนจอแสดงผลของโมดูล Wi-Fi
"PP" หม�ยถึง "ก�รคน้ห�เร�เตอร์"
"SA" หม�ยถึง "เช่ือมต่อกบัเร�เตอร์"
"AP" หม�ยถึง "เช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์"

ใส่รหสัผ�่น

เปล่ียนช่ืออุปกรณ์

เลือกตำ�แหน่งหอ้ง



การเพิม่อุปกรณ์
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โหมด AP
1. เปิดเคร่ืองโมดูล Wi-Fi โดยไม่จำ�เป็นตอ้งเปิดเคร่ืองปรับอ�ก�ศ
2. คลิก "+" ท่ีมุมขว�บนของหน�้จอหลกั หรือแตะ "Add device" 
ในหอ้งท่ียงัไม่มีอุปกรณ์
3. แตะโลโก ้"Split Air conditioner"
4. รีเซ็ตโมดูล Wi-Fi โดยกด "DISPLAY" บนรีโมทควบคุม 6 คร้ัง 
หรือใชเ้คร่ืองมือท่ีเหม�ะสมกดปุ่มรีเซ็ต บนโมดูล Wi-Fi จนกว�่จะ
แสดง "AP" บนจอแสดงผล จ�กนั้นแตะ "Next Step"
5. ป้อนรหสัผ�่นของ Wi-Fi ท่ีเช่ือมต่อโทรศพัทข์องคุณแลว้แตะ 
"Confirm"  (คุณส�ม�รถเปล่ียนเครือข่�ยไดห้�กจำ�เป็น)
6. ในหน�้จอก�รตั้งค่�เครือข่�ยเลือก "Jarton Home - ****"
แลว้แตะ"Next"
7. คุณส�ม�รถดูเปอร์เซ็นตข์องกระบวนก�รเช่ือมต่อไดใ้นเวล�
เดียวกนั " PP "," SA "," AP "ส่องสว�่งบนจอแสดงผลโมดูล Wi-Fi
"PP" หม�ยถึง "ก�รคน้ห�เร�เตอร์"
"SA" หม�ยถึง "เช่ือมต่อกบัเร�เตอร์"
"AP" หม�ยถึง "เช่ือมต่อกบัเซิร์ฟเวอร์"

ใส่รหสัผ�่น

เปล่ียนช่ืออุปกรณ์
เลือกตำ�แหน่งหอ้ง



การควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
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หน้าจอควบคุมอุปกรณ์จะปรากฏขึน้โดยอตัโนมัติหลงัจากเพิม่อุปกรณ์
หน้าจอควบคุมอุปกรณ์จะปรากฏขึน้เองโดยแตะช่ืออุปกรณ์บนหน้าจอหลกั

                                                                                       แบบหน�้จอ

หม�ยเหตุ : ส�ม�รถเปิดเคร่ืองปรับอ�ก�ศจ�กหน�้หลกัไดเ้ลย หรือ คลิกเคร่ืองปรับอ�ก�ศเพื่อเข�้ใช้
ง�นหน�้จอ



การควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
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การควบคุม

หน้าจอควบคุมหลกั
ร�ยละเอียดอุปกรณ์
และก�รจดัก�ร

กลบัไป
หน�้จอหลกั เปิด / ปิด

เคร่ืองปรับอ�ก�ศ

ร�ยละเอียดอุปกรณ์
และก�รจดัก�ร

ตวับ่งช้ีของ
ก�รตั้งอุณหภูมิ

ก�รตั้งค่�
ลดอุณหภูมิ

เลือกโหมด / คว�มเร็วพดัลม /
ตวับ่งช้ีฟังกช์นั
ก�รตั้งค่�

เพ่ิมอุณหภูมิ



การควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
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การควบคุม : การตั้งค่าโหมด
1. แตะ MODE เพื่อเปิดหน�้จอโหมด
2. เลือกโหมดใดโหมดหน่ึง Feel / Cool / Heat / Dry / Fan
3. แตะท่ีใดกไ็ดร้อบ ๆ อุณหภูมิท่ีตั้งไว ้เพื่อยกเลิกก�รตั้งค่�โหมด

การควบคุม : เลอืกความเร็วพดัลม
1. แตะ FAN เพื่อเปิดหน�้จอพดัลม
2. เลือกโหมดใดโหมดหน่ึง High/Med/Low/Auto
3. แตะท่ีใดกไ็ดร้อบ ๆ อุณหภูมิท่ีตั้งไวเ้พื่อยกเลิกก�รเลือก



การควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
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การควบคุม  : การตั้งค่าฟังก์ช่ัน
1. แตะท่ี Function เพื่อเปิดหน�้จอฟังกช์นั
2. เลือกหน่ึงในฟังกช์ัน่ Sleep / Turbo / ECO
3. เลือก UP-DOWN/LEFT-RIGHT สำ�หรับก�รสวิงอตัโนมติัพร้อมทิศท�งข้ึน - ลง / ซ�้ย - ขว�
4. แตะท่ีใดกไ็ดร้อบ ๆ อุณหภูมิท่ีตั้งไวเ้พื่อยกเลิกก�รตั้งค่�ฟังกช์นั

การควบคุม : เพิม่ Timer
1. แตะ Timer เพื่อเปิดหน�้จอ 
2. แตะ Add Timer



การควบคุมเคร่ืองปรับอากาศ
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การควบคุมแบบที่ 1 : เพิม่ Timer
3. เลือกเวล� เลือกวนัท่ี และตั้งเวล�เปิด / ปิด
4. เลือกโหมด / คว�มเร็วพดัลม / ฟังกช์ัน่และเลือกอุณหภูมิก�รตั้งค่�สำ�หรับก�รตั้งเวล�เปิด
5. แตะ Save เพื่อเพิ่ม Timer

การควบคุมแบบที่ 1 : การจัดการ Timer
1. แตะแถบของตวัจบัเวล�เพื่อแกไ้ขตวัจบัเวล�
2. คลิกสวิตชเ์พื่อเปิดหรือปิดตวัตั้งเวล�
3. กดแถบ Timer ค�้งไวป้ระม�ณ 3 วิน�ทีเพื่อเปิดหน�้จอ Remove Timer แตะ CONFIRM
    และลบ Timer

ยกเลิก

ตั้งค่�ชัว่โมง

บนัทึก

ตั้งค่�น�ที

ตั้งค่�โหมด
ตั้งค่�คว�มเร็วพดัลม

ตั้งค่�อุณหภูมิ

ตั้งค่�วนั

ตั้งค่�เวล� เปิด/ปิด

เวลาเปิด เวลาปิด
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รายละเอยีดอุปกรณ์และการจัดการ

แตะ    บนก�รควบคุม จ�กนั้นจะเข�้สู่หน�้จอร�ยละเอียดของอุปกรณ์คุณจะไดรั้บขอ้มูล และ
ก�รแบ่งปันอุปกรณ์กบับญัชีอ่ืน ๆ
ตรวจสอบรูปภ�พและคำ�แนะนำ�ต่อไปน้ีอย�่งละเอียด

ก�รควบคุมแบบท่ี 1

แตะเพ่ือเปล่ียนตำ�แหน่ง
ของอุปกรณ์เป็นหอ้งอ่ืน

ก�รตอบปัญห�หรือคำ�แนะนำ�
จ�กผูดู้แลระบบของ APP

แตะเพื่อตรวจสอบสถ�นะเครือข่�ย
แตะเพื่อตรวจสอบสถ�นะเครือข่�ย

แตะเพื่อรับคำ�แนะนำ�สำ�หรับก�ร
เช่ือมต่อไฟล ์amazon alexa หรือ
 Google Assistant voice controller

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

ตรวจสอบและอปัเดตเฟิร์มแวร์
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รายละเอยีดอุปกรณ์และการจัดการ

วิธีก�รแชร์อุปกรณ์กบับญัชีอ่ืน
1. แตะ "Share Device" และเปิดหน�้จอก�รแชร์อุปกรณ์
2. แตะ " Add Sharing "
3. เลือกภูมิภ�คและป้อนบญัชีท่ีคุณตอ้งก�รแชร์
4. แตะ " Done " บญัชีจะปร�กฏในร�ยก�รแบ่งปันของคุณ
5. สม�ชิกท่ีไดรั้บก�รแชร์ควรกดค�้งท่ีหน�้จอหลกัและสไลดล์งเพื่อรีเฟรชร�ยก�รอุปกรณ์และ
อุปกรณ์จะปร�กฏในร�ยก�รอุปกรณ์

กดค�้งท่ีแถบ 3 วิน�ที
ส�ม�รถลบไฟล์
บญัชีแบ่งปันได้

กดค�้งไวแ้ลว้เล่ือนลงเพื่อ
รีเฟรชร�ยก�รอุปกรณ์
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การตั้งค่าบัญชีโปรไฟล์

เปล่ียนช่ือบญัชีของคุณ

เลือกรูปภ�พสำ�หรับโปรไฟล์
จ�กอลับั้มในเคร่ือง

เลือกเขตเวล�

ตั้งรูปแบบรหสัผ�่น
สำ�หรับก�รเปิดแอป

เปล่ียนรหสัผ�่น
ดงัตวัอย�่งในหน�้ 7

แตะสวิตชเ์พ่ือเปิด-ปิด
ใชง้�นรูปแบบรหสัผ�่น

ปิดก�รใชง้�นบญัชี
ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกลบ
โปรดระวงั
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การจัดการภายในบ้าน (ครอบครัว)
1. แตะช่ือบ�้นท่ีมุมบนซ�้ยของหน�้จอหลกั แลว้เลือก “ Home management ” หรือแตะ “ Me ” 
แลว้แตะ “ Home management ”
2. แตะเลือกครอบครัวในร�ยช่ือครอบครัว และเข�้สู่หน�้จอก�รตั้งค่�ครอบครัว

หม�ยเหตุ : แตะ "Home management"
ต�มหน�้ท่ี 5 เพื่อเพิ่มครอบครัวใหม่

3. ตวับ่งช้ีก�รตั้งค่�ครอบครัว

เปิดแผนท่ีจ�กนั้นคุณส�ม�รถ
กำ�หนดตำ�แหน่งได้

เพ่ิมบญัชีอ่ืนในครอบครัว
เพื่อควบคุมอุปกรณ์

แตะเพ่ือเปล่ียนช่ือ

แตะเพ่ือเข�้สู่ก�รจดัก�รหอ้ง

แตะเพ่ือตั้งช่ือและเลือกภ�พ
สำ�หรับโปรไฟลข์อง
สม�ชิกในครอบครัว

ลบครอบครัว
ออกจ�กบญัชีของคุณ
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ข้อสังเกต
1. สำ�หรับก�รอปัเดตในท�งเทคนิค อ�จมีคว�มคล�ดเคล่ือนของร�ยก�รจ�กส่ิงท่ีมีอยูใ่นคู่มือ ผูจ้ดัท ำ�ขอแสดง
คว�มขออภยั โปรดดูจ�กผลิตภณัฑแ์ละแอปจริงของคุณ
2. แอปเคร่ืองปรับอ�ก�ศส�ม�รถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ร�บล่วงหน�้เพื่อปรับปรุงคุณภ�พ และ
ลบไดข้ึ้นอยูก่บัสถ�นก�รณ์ของ บริษทั ผูผ้ลิต
3. ในกรณีท่ีสญัญ�ณของ Wi-Fi อ่อนแอปอ�จตดัก�รเช่ือมต่อ ดงันั้นใหแ้น่ใจว�่แฟนคอยลย์นิูตอยูใ่กลก้บัเร�
เตอร์ไร้ส�ย
4. ควรเปิดใชง้�นฟังกช์นัเซิร์ฟเวอร์ DHCP สำ�หรับเร�เตอร์ไร้ส�ย
5. ก�รเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอ�จลม้เหลวเน่ืองจ�กปัญห�ไฟร์วอลล ์ในกรณีน้ีใหติ้ดต่อผูใ้หบ้ริก�รอินเทอร์เน็ต
ของคุณ
6. เพื่อคว�มปลอดภยัของระบบสม�ร์ทโฟนและก�รตั้งค่�เครือข่�ยตรวจสอบใหแ้น่ใจว�่แอปเคร่ืองปรับ
อ�ก�ศเช่ือถือได้

รายละเอยีด การวเิคราะห์สาเหตุ

โทรศพัทมื์อถือไม่ส�ม�รถ
กำ�หนดค่�เคร่ืองปรับอ�ก�ศ

1. ตรวจสอบ Wi-Fi ท่ีเช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือนั้นถูกตอ้งหรือไม่
2. ตรวจสอบเคร่ืองปรับอ�ก�ศอยูภ่�ยใตส้ถ�นะก�รกำ�หนดค่�หรือไม่
3. มีก�รตั้งค่�ไฟร์วอลลห์รือขอ้ จ ำ�กดั อ่ืน ๆ หรือไม่
4. ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเร�เตอร์
5. ตรวจสอบว�่เคร่ืองปรับอ�ก�ศ เร�เตอร์และมือถือทำ�ง�นภ�ยใตส้ญัญ�ณเดียวกนั
6. ตรวจสอบเร�เตอร์ป้องกนั App หรือไม่

โทรศพัทมื์อถือไม่ส�ม�รถควบคุม
เคร่ืองปรับอ�ก�ศได้

ก�รแสดงซอฟตแ์วร์: ก�รระบุลม้เหลว
หม�ยคว�มว�่เคร่ืองปรับอ�ก�ศไดรั้บก�รรีเซ็ตและโทรศพัทมื์อถือเสียก�รควบคุม
คุณตอ้งเช่ือมต่อ Wi-Fi เพ่ือเข�้ใชง้�นใหม่อีกคร้ัง
โปรดเช่ือมต่อเครือข่�ยและรีเฟรช
หลงัจ�กทำ�ทั้งหมดห�กยงัใชง้�นไม่ไดโ้ปรดลบเคร่ืองปรับอ�ก�ศและรอก�รรีเฟรช

โทรศพัทมื์อถือห�เคร่ืองปรับ
อ�ก�ศไม่เจอ

ก�รแสดงซอฟตแ์วร์: เคร่ืองปรับอ�ก�ศไม่ไดต่้อส�ย
โปรดตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเครือข่�ย
1. เคร่ืองปรับอ�ก�ศไดรั้บก�รกำ�หนดค่�ใหม่หรือไม่
2.  เคร่ืองปรับอ�ก�ศปิดอยู่
3. เร�เตอร์ปิดอยู่
4. เคร่ืองปรับอ�ก�ศไม่ส�ม�รถเช่ือมต่อกบัเร�เตอร์
5. เคร่ืองปรับอ�ก�ศไม่ส�ม�รถเช่ือมต่อกบัเครือข่�ยผ�่น
    (ภ�ยใตโ้หมดรีโมทคอนโทรล)
6. มือถือไม่ส�ม�รถเช่ือมต่อกบัเร�เตอร์ (ภ�ยใตโ้หมดก�รควบคุมภ�ยใน)
7. โทรศพัทมื์อถือไม่ส�ม�รถเช่ือมต่อกบัเครือข่�ยได ้(ภ�ยใตโ้หมดรีโมทคอนโทรล)



คำาเตือน เพื่อคว�มปลอดภยัควรศึกษ�คู่มือใหล้ะเอียดก่อนติดตั้งและเดินเคร่ือง
โปรดเกบ็คู่มือไวเ้พร�ะจะเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีเคร่ืองมีปัญห�ในภ�ยหลงั

!

ข้อแนะนำา เม่ือเคร่ืองปรับอ�ก�ศหมดอ�ยกุ�รใชง้�นก�รทำ�ล�ยซ�กควรท้ิงหรือ
ทำ�ล�ยซ�กเคร่ืองปรับอ�ก�ศดว้ยกรรมวิธีท่ีถูกตอ้งและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยก�รแยกช้ินส่วนแลว้นำ�ไป Re-Cycle สำ�หรับช้ินส่วนท่ีไม่ส�ม�รถ Re-Cycle
ไดโ้ปรดติดต่อหน่วยง�นทอ้งถ่ินเพื่อสอบถ�มเก่ียวกบัก�รกำ�จดัซ�กอย�่งถูกวิธี
ไม่ควรใชวิ้ธีเผ�ทำ�ล�ยดว้ยไฟ

ผลิตโดย บริษทั ยไูนเตด็ เทคโนโลยดีีเวลลอปเมนตจ์ ำ�กดั
33/1 หมู่ 3  ถนนก่ิงแกว้ ต.ร�ช�เทวะ  อ.บ�งพลี  
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
จดัจำ�หน่�ยโดย บริษทั ยนิูแอร์คอร์ปอเรชัน่ จ ำ�กดั
69  หมู่ 3  ถนนก่ิงแกว้ ต.ร�ช�เทวะ อ.บ�งพลี  
จ.สมุทรปร�ก�ร 10540
โทร 02-312-4500 , 02-312-4263-78 แฟ๊กซ์ 02-312-4277
https ://www.uni-aire.com
E-mail  :   localsales@uni-aire.com  ,  
                 marketing  @uni-aire.com

MANUAL: WTI/ATI
Inventory Code : 63699AB 
Rev.  00
Date  :  07/10/63

บริษทั จ�ร์ตนั กรุ๊ป จ ำ�กดั
222 อ�ค�รจึงก�นตก์ลุ ถนน พระร�ม 3

แขวงบ�งคอแหลม เขตบ�งคอแหลม
กรุงเทพมห�นคร 10120

โทร 02-689-0888 แฟกซ์ 02-689-0999
Hotline 09-3030-5000

https://www.jarton.co.th
Line OA :JARTONGroup
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