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ERROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

กรณี สังเกตสถานะของดวงไฟที่ตัวเครื่อง คําอธิบาย

1 OPERATION กระพริบ 1 ครังต่อวินาที
1.1 เกิดความผิดปรกติจากระบบไฟฟา  
(ไฟจะกระพริบหลังจากมีไฟฟาจ่ายเข้ามาที่ เครื่ ัสม่ปุดกรากว้ลแงอ ่งให้เครื่องทํางาน)

2 OPERATION กระพริบถี่ 5 ครังต่อวินาที (กระพริบถี่มาก)

2.1 สาย sensor วัดอุณหภูมิลมดูดกลับอาจเสีย (ขาดหรือลัดวงจร)
2.2 สาย sensor วัดอุณหภูมิคอยล์เย็นอาจเสีย (ขาดหรือลัดวงจร)
2.3 มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็นอาจทํางานผิดปรกติ หรือล็อคไม่หมุน
2.4 บอร์ดคอนโทรลอาจเสีย

3 OPERATION และ TIMER กระพริบถี่ 5 ครั  ีทานิวอ่ตง 3.1 สายไฟที่ เช่ือมต่อระหว่างเครื่องแฟนคอยล์และเครื่องคอนเด็นซ่ิงอาจต่อไว้ไม่ถูกต้อง

4
OPERATION, TIMER กระพริบ (42TSR007)
OPERATION, TIMER และ AUTO FAN กระพริบ (42TSR010-012)
OPERATION และ TIMER หรือ FAN ONLY กระพริบ (42TSR018-024)

4.1 ระบบนํายาผิดปรกติ
4.2 สาย sensor ที่คอยล์เย็นเปิดวงจรขาด หรือลัดวงจร
4.3 Compressor มีปัญหา เช่น Overload ตัดการทํางาน

การหาสาเหตุของความผิดปรกติ โดยสังเกตดวงไฟที่หน้าเครื่อง

LED lamp Display

Toshiba (Daiseikai) Model 42TSR007 Model

Carrier Model 10,000 - 24,000 BTUToshiba Model 10,000 - 24,000 BTU

1. ไฟแสดง HI POWER (สีเขียว)
2. ไฟแสดง FILTER (สีส้ม)
3. ไฟแสดง PURE (สีนําเงิน)

4. ไฟแสดง TIMER (สีเหลือง)
5. ไฟแสดง OPERATION (สีเขียว)

TESER ม่ปุ .6

1. ไฟแสดง OPERATION (สีเขียว)
2. ไฟแสดง TIMER (สีเหลือง)

TESER ม่ปุ .3

1. ไฟแสดง HI POWER (สีเขียว)
2. ไฟแสดง FILTER (สีส้ม)
3. ไฟแสดง FAN-ONLY (สีส้ม)

1. ไฟแสดง HI POWER (สีเขียว)
2. ไฟแสดง FILTER (สีส้ม)
3. ไฟแสดง FAN-ONLY (สีส้ม)

4. ไฟแสดง TIMER (สีเหลือง)
5. ไฟแสดง OPERATION (สีเขียว)

TESER ม่ปุ .6

4. ไฟแสดง TIMER (สีเหลือง)
5. ไฟแสดง OPERATION (สีเขียว)

TESER ม่ปุ .6
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EEROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

การหาสาเหตุของความผิดปรกติ โดยกา านรีโมท

วิธีการใชรีโมทคอนโทรลในการตรวจค้นปัญหา

เมื่อเข้าไปในโหมดการตรวจสอบระหว่างนั ีท REMIT ฟไาหญปัาหน้ครากู่สา้ขเะจมุคบวคบบะรน ่หน้าเครื่องจะกระพริบถี่ 5 ครังต่อวินาทีและแสดง Check Code 
 

ให้เห็นที่หน้าจอรีโมท และทันทีที่ ปัญหาถูกค้นพบ ไฟที่หน้าเครื่องแฟนคอยล์จะกระพริบถี่ทังหมดทุกดวง ประมาณ 5 ครั  ีทานิวอ่ตง
 

และจะได้ยินเสียง ปิบ ปิบ... ประมาณ 10 วินาที

1. มองหารูเล็กๆที่หน้าแปนรีโมท อาจมีตัวอักษรเขียนว่า CHK หรือ CHECK 
่องมือ (ประแจ) (Check EEROR Button)

2. ให้นําวัสดุปลายแหลมที่คล้ายปลายดินสอ กดลงไปที่ รูนัน เพื่ ดมหโู่สา้ขเอ  

การตรวจค้นปัญหา

3. สังเกตที่หน้าจอรีโมทจะแสดงตัวอักษรจํา
ที่หน้าเครื่อง หลอดไฟ TIMER จะกระพริบถี่ประมาณ 5 ครังต่อวินาที

ืรคเม่ปุดก้หใ .4 ่ ่อยๆ ทีละครัง
ชาๆ ประมาณ 1 ครังต่อวินาที สังเกตที่หน้าจอ มันจะเปลี่ ่นไป
เรื่ ่นหมายถึงจบการตรวจสอบ

5. ในระหว่างที่กด หากไม่พบปัญหาอะไร จะได้ยินเพียงเสียง “ปิบ” เพียงครัง
เดียว แต่หากตรวจค้นพบเจอปัญหา จะได้ยินสียง “ปิบ” ดังประมาณ 10 ครัง

6. หากไม่ฟังไม่ทัน หรือ กดเร็วเกินไป ต้องการจะถอยหลังกลับไปอีกครัง ก็
ให้กดเครื่ ่อให้แน่ใจว่าไม่มี CODE ปัญหาค้างอยู่ในระบบ 
การตรวจค้นปัญหาสามารถทวนซําได้หลายครัง

7. เมื่ นให้กด
ืพเ )nottuB RORRE raelC( RLC ม่ปุ ่อลบ CODE ปัญหาที่อยู่ในระบบ จากนัน

อักษร “7F” จะแสดงให้เห็นที่หน้าจอรีโมทคอนโทรล

8. และเพื่ ัสม่ปุดก้หใ น้คจวรตรากดมหโกาจกอออ ่งปิด/เปิดการทํางานของ
เครื่อง (Start/Stop Button) ซ่ึงจากนัน หน้าจอจะกลับไปที่ค่าต่างๆ ที่

ก่อนหน้าที่

ดูความหมายของ แต่ละตัวอักษรที่หน้าต่อไป

Start/Stop

Timer

Clear Error

Check Error

ERROR CODE
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EEROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

ความหมายของรหัส ERROR

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน
การแก้ไข

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สาเหตุของปัญหา สภาวะการทํางาน

คอยล์เย็น

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง

-
sor) ขาด หลุด หรือลัดวงจร

การทํางานต่อเนื่อง

Operation กระพริบ
เมื่อพบข้อขัดข้อง (TC Sensor) ขาด, หลุดหรือ

ลัดวงจร

การทํางานต่อเนื่อง     
 

   

Operation ไม่กระ-
พริบแต่บันทึกข้อ
ขัดข้อง

ขาด,หลุด หรือลัดวงจร 
2. บอร์ดรับสัญญาณชํารุดหรือ
ลัดวงจร

การทํางานต่อเนื่อง เปลี่ยนบอร์ดรับสัญญาณ (MCC-5078B)

Operation ไม่กระ-
พริบแต่บันทึกข้อ
ขัดข้อง

คอยล์เย็น (Tcj sensor) ขาด, หลุด
หรือลัดวงจร  

การทํางานต่อเนื่อง     

Operation ไม่กระ-
พริบแต่บันทึกข้อ
ขัดข้อง

มอเตอร์พัดลมชํารุด (ขัวสายไฟ
หลวม, ขดลวดขาด, ลัดวงจร) หรือ
วงจรควบคุมมอเตอร์พัดลมใน P.C. 
บอร์ดชํารุด 

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบมอเตอร์และขัวต่อสายไฟ
2. ถ้ามอเตอร์และขัวต่อสายไฟปกติ ตรวจสอบชุด
P.C. บอร์ด      

่ ปัญหาอื่นๆ ของชุด P.C. บอร์ด 
ที่

เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด

ERROR CODE
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EEROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

ความหมายของรหัส ERROR

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน
การแก้ไข

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สาเหตุของปัญหา สภาวะการทํางาน

สาย
สัญญาณ 
และการส่ง
สัญญาณ

Operation และ Tim-
er กระพริบเมื่อพบ
ข้อขัดข้อง (แต่ถ้าการ
รับส่งสัญญาณกลับ
มา สมบูรณ์อีกครัง
จะหยุดกระพริบและจะ
ทํางานต่อตามปกติ)

หมายเหตุ : หน้าจอ
แสดงอุณหภูมิจะกระ-
พริบ “Err หรือ 100 
สลับกัน”   
  

1. ต่อสายสัญญาณผิด
2. P.C. บอร์ดคอยล์เย็นไม่ส่ง
สัญญาณไปที่ P.C. บอร์ด CDU 
เมื่อเครื่องเริ่มทํางาน
3. P.C. บอร์ด CDU ไม่ส่ง
สัญญาณไป P.C. บอร์ด FCU เมื่อ
เครื่องเริ่มทํางาน
4. P.C. บอร์ด CDU หยุดส่ง
สัญญาณระหว่างที่ เครื่องทํางาน

* วงจรการส่งสัญญาณของ P.C. 
บอร์ดของ FCU หรือ CDU ชํารุด

FCU ทํางาน
CDU หยุดทํางาน

ลําดับที่ 1. - 3. CDU ไม่ทํางาน
- ตรวจสอบการต่อขัวสายไฟ
- ตรวจสอบฟิวส์ 25A ของอินเวอร์เตอร์ P.C. บอร์ด
- ตรวจสอบฟิวส์ 3.15A ของอินเวอร์เตอร์ P.C. บอร์ด
- ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดย
ใชไดโอดวัดแรงดันไฟฟาระหว่าง ขัว 2 และขัว 3
1. ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟาได้ 15-60V ให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU
2. ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟาแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด FCU
4. คอยล์ร้อนทํางานผิดปกติบางครัง
-ตรวจสอบรหัสวิเคราะห์ข้อขัดข้อง
-ตรวจสอบปริมาณของสารทําความเย็น
-ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C.บอร์ด FCU โดยวัด
แรงดันไฟฟาผ่านไดโอด ระหว่างขัว 2 และขัว 3
1. ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟาได้ 15-60V ให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU
2. ถ้าไม่มีแรงดันไฟฟาแสดงว่าไม่มีการส่งสัญญาณ ให้
เปลี่ยน P.C. บอร์ด FCU   

 

กราฟแสดงการส่งสัญญาณของคอยล์เย็น
ในกรณีที่คอยล์ร้อนไม่มีการส่งสัญญาณ

0 3

15

60

VCD

4 7 8 เวลา(นาที)

หน่วงเวลาประมาณ
3 นาทีหลังจากเปิด
เบรกเกอร์หรือปิด
รีโมทคอนโทรล

หยุดส่งสัญญาณ 
3นาที

ค่าการวัดแรงดัน
ไฟฟาโดยใชไดโอด

ERROR CODE
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EEROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน
การแก้ไข

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สาเหตุของปัญหา สภาวะการทํางาน

P.C. บอร์ด 
CDU

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

กระแสไฟในวงจรอินเวอร์เตอร์เกิน
พิกัดในช่ัวขณะ
-ชุด P.C. บอร์ดคอยล์ร้อนเกิดการ
ชํารุด
-กระแสไฟเข้าคอมเพรสเซอร์เกิน
พิกัด ทําให้โรเตอร์ไม่หมุนและ
อื่นๆ 

หยุดการทํางาน 1. ถอดสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุด ต่อแล้วเปิด
การทํางานเครื่องปรับอากาศอีกครังหนึ่ง
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมของคอยล์ร้อนไม่ทํางานหรือทํางาน
ผิดปกติ เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด
3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ, ให้วัดแรงดันไฟฟาที่สาย
ต่อคอมเพรสเซอร์ (150-270VAC)
4. ถ้าแรงเคลื่อนไฟฟาปกติเปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด
5. ถ้าแรงดันไฟฟาปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

วงจรตรวจสอบความเร็วรอบของ
คอมเพรสเซอร์ให้ P.C. บอร์ดชํารุด 
หรือขดลวดคอมเพรสเซอร์ลัดวงจร

หยุดการทํางาน 1. ถอดสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุด ต่อแล้วเปิด
การทํางานเครื่องปรับอากาศอีกครังหนึ่ง
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมของคอยล์ร้อนไม่ทํางานหรือทํางาน
ผิดปกติ เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด
3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ, ให้วัดแรงดัน
-วัดค่าความต้านทานของขดลวดคอมเพรสเซอร์เทียบค่า

มอซ่อืมู่คบักนาทนา้ตมาวค
-ถ้าผิดปกติ เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

วงจรตรวจวัดกระแสไฟฟาของชุด 
อินเวอร์เตอร์เกิดการชํารุด

หยุดการทํางาน ลองเปิดเครื่องอีกครัง ถ้าไม่ทํางานให้เปลี่ยน ชุด P.C. 
บอร์ด

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

ดูด (TS sensor) ขาด, หลุดหรือ
ลัดวงจร 

หยุดการทํางาน

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

(TD sensor) ขาด, หลุดหรือ
ลัดวงจร 

หยุดการทํางาน

 Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

มอเตอร์พัดลมชํารุด หรือชุดวงจร
ขับมอเตอร์ บนชุด P.C. บอร์ดชํารุด

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบมอเตอร์(หมุนติดขัด) และวัดค่า ความ
ต้านทาน
2. ถ้ามอเตอร์ปกติให้ตรวจสอบชุด P.C. บอร์ด

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

ภายนอก (TO sensor) ขาด, หลุด
หรือลัดวงจร

ทํางานต่อเนื่อง

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*

กระแสไฟฟาของคอมเพรสเซอร์
สูงเกินพิกัด ทําให้แรงดันไฟฟาและ
ความถี่ผิดปกติ
-แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา 
เช่น ไฟตก-ภาระการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์มาก เนื่องจากสาเห
ตุอื่นๆ (ปริมาณสารทําความ เย็น
มากเกินที่กําหนด,วาล์ว P.M.V. 
ชํารุด และอื่นๆอีก)
-คอมเพรสเซอร์ชํารุด 

หยุดการทํางาน 1. ตรวจสอบวาล์วบริการต้องอยู่ตําแหน่งเปิด
  1.1 ตรวจสอบแรงดันไฟฟาต้องอยู่ในช่วงที่ 
กําหนด(220±10%)
  1.2 ตรวจสอบปริมาณของสารทําความเย็น
2. วัดค่าความต้านทานของวาล์ว P.M.V. (ตรวจสอบเสียง
เริ่มทํางานของวาล์ว P.M.V.)
3. ตรวจสอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์
4. เปิดเครี่องปรับอากาศอีกครั  ์รอซเสรพเมอคา้ถ( ง
ทํางานผิดปกติหลังจาก 20 วินาที) ให้เปลี่ยนคอมเพรส-
เซอร์ใหม่

ความหมายของรหัส ERROR

*4 ครัง : เมื่ งและคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทํางานใหม่ หลังจากเริ่มทํางานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 
ง หยุดทํางานและเริ่มทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครัง ก็จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา ่เริ่มทํางานใหม่

ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกยกเลิก     

ERROR CODE
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EEROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

มุ่ลกง่บแสัหร การวิเคราะห์การทํางาน
การแก้ไข

รหัสหลัก มุ่ลก รหัสย่อย จุดสังเกต สาเหตุของปัญหา สภาวะการทํางาน

คอมเพรส 
เซอร์ และ
อื่นๆ

Operation กระพริบ 
เมื่อพบข้อขัดข้อง 
ติดต่อกัน 4 ครัง*
(CDU เริ่มทํางาน ถ้า
มีการส่งสัญญาณ
ปกติ)

การส่งสัญญาณของชุด P.C. 

บางครังหลังจากเครื่องปรับอากาศ
เริ่มทํางาน
-แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่น 
ไฟตก
-อุปกรณ์ปองกันทํางาน(ถ้ามี) 
เช่น เทอร์มอลรีเลย์ซ่ึงอยู่ในวงจร
ของสายสัญญาณเกิดตัด วงจร
เนื่องจากอุณหภูมิสูง
-วงจรการส่งสัญญาณของชุด P.C. 
บอร์ด ของ FCU หรือ CDU ชํารุด

FCU ทํางาน
CDU หยุดทํางาน

1. ตรวจสอบแรงดันไฟฟาต้องอยู่ในช่วงที่กําหนด
(220±10%)
2. ถ้าเครื่องปรับอากาศพยายามจะทํางานภายในช่วงเวลา 
10-40 นาที
-ตรวจสอบอุปกรณ์ปองกัน(ถ้ามี)
-ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
-ตรวจสอบตําแหน่งวาล์วบริการ
3. ตรวจสอบการส่งสัญญาณของ P.C. บอร์ด FCU โดย
ใชไดโอดวัดแรงเคลื่อนไฟฟาระหว่าง ขัว 2 และขัว 3
-ถ้ามีการส่งสัญญาณจะวัดแรงดันไฟฟาผ่านไดโอดได้
ประมาณ 15-60V ให้เปลี่ยน P.C. บอร์ด CDU
-ถ้าวัดแรงดันไฟฟาไม่ได้ตามค่ากําหนด ไม่มีการส่ง
สัญญาณ เปลี่ยนP.C. บอร์ด FCU

Operation และ 
Timer กระพริบ เมื่อ
พบข้อขัดข้อง ติดต่อ
กัน 4 ครัง*

คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางาน (ขัวต่อ
สายไฟขาดหรือต่อผิด)

หยุดทํางาน 1. ถอดขัวสายไฟของคอมเพรสเซอร์ออกจากจุดต่อแล้ว
เริ่มเปิดการทํางานของเครื่องปรับอากาศอีกครังหนึ่ง
2. ถ้ามอเตอร์พัดลมไม่ทํางานหรือทํา งให้
เปลี่ยนชุด P.C. บอร่ดคอยล์ร้อนใหม่
3. ถ้ามอเตอร์พัดลมทํางานปกติ,ให้วัดแรงดันไฟฟาที่สาย
ต่อคอมเพรสเซอร์ (150-270VAC)
-ถ้าค่าแรงดันไฟฟาที่วัดผิดปกติให้เปลี่ยนชุด P.C. บอร์ด
-ถ้าค่าแรงดันไฟฟาที่วัดได้ปกติให้วัดค่าความต้าน
คอมเพรสเซอร์
-ถ้าขดลวดลัดวงจรให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

Operation และ 
Timer กระพริบ เมื่อ
พบข้อขัดข้อง ติดต่อ
กัน 4 ครัง*

ตัวตรวจจับอุณหภูมิท่อด้านส่ง 
(Td Sensor) มากกว่า 117°C

หยุดทํางาน
2. ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็น
3. วัดค่าความต้านทานของขดลวดของวาล์วP.M.V
(ตรวจสอบเสียงเริ่มทํางานของวาล์ว P.M.V.)
4. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติที่ทําให้คอมเพรสเซอร์มีอุณหภูมิ
สูง 

Operation และ 
Timer กระพริบ เมื่อ
พบข้อขัดข้อง ติดต่อ
กัน 4 ครัง*

กระแสการทํางานของคอมเพรส-
เซอร์สูงผิดปกติแม้ลดความเร็วรอบ
ลงถึงรอบตํ่าสุด
-การติดตังมีปัญหา
-แรงดันจากแหล่งจ่ายมีปัญหา เช่น 
ไฟตก
-ระบบทําความเย็นมีปัญหา
-คอมเพรสเซอร์ชํารุด

หยุดทํางาน 1. ตรวจสอบวาล์วบริการต้องอยู่ตําแหน่งเปิด 
  1.1ตรวจสอบแรงดันไฟฟาต้องอยู่ในช่วงที่ 
กําหนด(220±10%)
  1.2 ตรวจสอบปริมาณของสารทําความเย็น
2. วัดค่าความต้านทานของขดลวดวาล์ว P.M.V
(ตรวจสอบเสียงเริมทํางานของวาล์ว P.M.V.)
3. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติที่ทําให้กระแสไฟฟา ของคอมเพรส-
เซอร์สูงผิดปกติ
4. ถ้าข้อ 1, 2 และ 3 ปกติ ให้เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่

- วาล์ว 4 ทาง ทํางานย้อนกลับ 
่าในช่วง

ทําความร้อน)

ทํางานต่อเนื่อง ตรวจสอบการทํางาน วาล์ว 4 ทาง

*4 ครัง : เมื่ งและคอยล์ร้อนจะหยุดการทํางานประมาณ 3 นาทีแล้วจะเริ่มทํางานใหม่ หลังจากเริ่มทํางานใหม่ หากพบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 
ง หยุดทํางานและเริ่มทํางานใหม่เหมือนเดิมหากพบข้อขัดข้องเหมือนกันครบ 4 ครัง ก็จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจํา ่เริ่มทํางานใหม่

ไม่พบข้อขัดข้องเดิมภายใน 6 นาที ข้อขัดข้องที่นับไว้จะถูกยกเลิก     

ความหมายของรหัส ERROR

ERROR CODE
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EEROR CODE
‘Enterprise ‘  Series (  TOVGS  ) ,  ‘Explorer ’  Series (  TVGS  ) ,  ‘Everest ‘  Ser ies (  TSGS  )

การหาสาเหตุของความผิดปรกติ โดยสังเกตดวงไฟที่หน้าเครื่อง

สภาวะการทํางาน ไฟแสดงการทํางานบนหน้าปัดเครื่องปรับอากาศ (LED)

ไม่มีแสง มีแสง กระพริบ

POWER เครื่องปรับอากาศหยุดทํางาน เครื่องปรับอากาศกําลังทํางาน การทําความเย็นผิดปกติ

SLEEP ไม่มีการทํางานสําหรับช่วงเวลานอน เลือกการทํางานสําหรับช่วงเวลานอน -

TIMER ไม่มีการตังเวลาเปิด/ปิด มีการตังเวลาเปิด/ปิด
สายของตัวตรวจสอบอุณหภูมิ
(Temperature Sensor) เกิดการขาดหรือชํารุด

ตําแหน่งไฟแสดงการทํางาน 
บนหน้าปัดเครื่องปรับอากาศ (LED)

TOVGS

TVGS

TSGS

ERROR CODE


