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OPERATION, TIMER และ AUTO FAN กระพริบ (42TSR010-012)
OPERATION และ TIMER หรือ FAN ONLY กระพริบ (42TSR018-024)
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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
4.1 ระบบนํายาผิดปรกติ
4.2 สาย sensor ที่คอยล์เย็นเปิดวงจรขาด หรือลัดวงจร
4.3 Compressor มีปัญหา เช่น Overload ตัดการทํางาน

การหาสาเหตุของความผิดปรกติ โดยสังเกตดวงไฟที่หน้าเครื่อง

2. ไฟแสดง OPERATION (สีขาว)
1. ไฟแสดง TIMER (สีขาว)

LED lamp Display



ERROR CODE

การหาสาเหตุของความผิดปรกติ โดยกา านรีโมท

เมื่อเข้าไปในโหมดการตรวจสอบระหว่างนั ีท REMIT ฟไาหญปัาหน้ครากู่สา้ขเะจมุคบวคบบะรน ่หน้าเครื่องจะกระพริบถี่ 5 ครังต่อวินาทีและแสดง Check Code 
 

ให้เห็นที่หน้าจอรีโมท และทันทีที่ ปัญหาถูกค้นพบ ไฟที่หน้าเครื่องแฟนคอยล์จะกระพริบถี่ทังหมดทุกดวง ประมาณ 5 ครั  ีทานิวอ่ตง
 

และจะได้ยินเสียง ปิบ ปิบ... ประมาณ 10 วินาที

วิธีการใช้รีโมทควบคุมตรวจเช็ครหัสอาการเสีย

1. ใช้วัสดุที ่มีลักษณะแหลมคล้ายปลายดินสอ กดลงไปที่ช่อง Check เพื่อเข้าสู ่
Service mode "00" จะแสดงให้เห็นที่หน้าจอรีโมทคอนโทรล

3. เมื ่อแน่ใจว่าความผิดพลาดหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เก็บในหน่วยความจำได้ถูก
ตรวจสอบพบหมดแล้ว ให้กดปุ่ม (CLEAR) เพื่อล้างออกจากหน่วยความจำ
ที่หน้าจอของรีโมทคอนโทรล จะเห็นอักษร "7F" แสดงขึ้นมา

4. กดปุ่ม Start/Stop เพื่อจบและออกจาก Service mode ที่หน้าจอของรีโมทคอนโทรล
จะกลับไปที่ค่าต่าง ๆ ก่อนหน้าที่จะเข้าสู ่ Service mode  

2. ขณะอยู่ใน Service mode จะสังเกตุเห็นไฟที่    OPERATION จะกระพริบ
เร็วต่อเนื ่อง (5 ครั้งต่อ 1 วินาที) จำนวน Code จะมีทั ้งสิ ้น 52 Check code
(00 ถึง 33) สำหรับความหมายของแต่ละ Code ให้ดูในตาราง กดปุ่ม TEMP.
เพื่อเลื ่อนไปตรวจสอบในแต่ละ Code

โดยอักษรจะเลื ่อนไปตามข้อมูลนี้

การเลื ่อนกลับใน Code ที่ผ่านมาให้กด TEMP. ให้สังเกตุเสียงจากตัวเครื่อง FCU
แต่ถ้า Code ได้ยินเสียง "ปิ๊ป,ปิ ๊ป..." นานประมาณ 10 วินาที นั่นหมายถึง
พบความผิดปกติกับ Code นั้น พร้อมกับไฟที่หน้าเครื่องทั้งหมดกระพริบเร็วพร้อมกัน
(5 ครั้ง ต่อ 1 วินาที) เพื่อความแน่ใจควรตรวจสอบซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง

บริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 1858/78 ชัน 16 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 www.carrierthailand.com | Call Center 02-909-9999

- 3 -

ERROR CODE
‘ E ve r e s t ‘  Se r i e s  (  TSGS  )

CHECK CLEAR

00CHK
MODE

MODE
TEMP.

ECO

OFF

OFF

HiPOWER
ECO

Start/Stop

TEMP.

Check Error

Clear Error



การแก้ไข

    
 

   

 

    

 
      

1. ตรวจสอบสาย TA ห้อง
2. ตรวจสอบ PC บอร์ด

สายเซ็นเซอร์ TA ชำรุด
สายหลุดหรือช็อต

หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

หลอดดับหมด

1. ตรวจสอบสาย TC Coll
2. ตรวจสอบ PC บอร์ด

หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

อาการ

อุปกรณ์บน PC บอร์ด
ชำรุด EEPROM เสีย

Operation ติด

Operation ติด

Operation ติด

สภาวะ เง่ือนไขรหัส

1. ตรวจสอบขั้วพัดลม (CN01)
2. ตรวจสอบ มอเตอร์พัดลม
3. ตรวจสอบ PC บอร์ด
4. ตรวจสอบฟิวส์ความร้อน (มอเตอร์ AC)

ตรวจสอบ PC บอร์ด EEPROM อุปกรณ์ท่ีต่อร่วม 

หลอดดับหมด หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติโอเวอร์โหลดคอมฯตัด

ฟังก์ช่ันวิเคราห์

Operation ติด

หลอดดับหมด

หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

หลอดดับหมด หลอดไฟกระพริบเม่ือผิดปกติ

มอเตอร์คอล์ยเย็นเสีย

สายเซ็นเซอร์ TC ชำรุด
สายหลุดหรือช็อต

วงจรทําความเย็นโอเวอร์โหลด

1. สาย TC หลุด
2.. ตรวจสอบคอมฯและพัดลม
3. สารทําความเย็นร่ัว

ค่าความต้านทาน TC
เพ้ียนอยู่ในช่วง 2 k
หลังจากคอมฯเดิน 5 นาที
 

สายเคเบิล / ฟิวส์ความ
ร้อน

อ่ืนๆ

รหัส

04

09

01

03

ชุด

ไม่อยู่ในกลุ่ม

สายเคเบิล
จุดต่อ

เทอร์มินอล
ฟิวส์ระบบน้ํายา

ส่วนอ่ืนๆ
(รวมถึง

คอมเพรสเซอร์)

1. ตรวจสอบ overload และ themostat
2. ตรวจสอบ PC บอร์ด
3. ถ้าเซน็เตอร์ตัวแลกเปล่ียนความร้อนปกติให้ดูรีเลย์
โอเวอร์โหลดและเทอร์โมสตัทคอมเพรสเซอร์

1. ตรวจสอบ สายเคเบิลท่ีเช่ือมต่อ
2. ตรวจสอบฟิวส์ความร้อนและขั้ว
3. ตรวจสอบ PC บอร์ด

ชุดภายใน
PC บอร์ด

00

ความหมายของรหัส ERROR

รายการตรวจสอบรหัส04-1d จะบันทึกในหน่วยความจําแม้จะเกิดไฟฟ้าดับ ดังนั้นรายการทํางานท่ีผ่านมาทั้งหมดจะแสดงผล

กดปุ่ม CHECK และปุ่ม CLR จนหน้าจอแสดง 7F กด START / STOP  ยิงไปท่ีตัวเคร่ืองเพ่ือรีเซท็ข้อบกพร่องก่อนหน้าน้ี 
ในกรณีท่ีท่านพบรายการข้อบกพร่อง เพราะถ้าเกิดข้อบกพร่องก่อนหน้าน้ีตัวเคร่ืองจะทําการบันทึกข้อผิดพลาดตลอดเวลา 

เราต้องรีเซท็ทุกครั้งก่อน แล้วดูข้อบกพร่องก่อนท่ีจะใช้รีโมทค้นหาว่าเกิดมาจากสาเหตุใด
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