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Introduction to New Control 

คาํแนะนาํการใชง้านหนา้จอแสดงผล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instruction to the display contents

(คาํแนะนาํเกี�ยวกบัหนา้จอแสดงผล

 

 

         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Clock display: it shows the current time, and when in timer on/off setting, it shows the timer.

นาฬิกาแสดงเวลา : แสดงเวลาปัจจุบันขณะใช้งาน 
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หมายเลข 5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/18 

Instruction to the display contents

คาํแนะนาํเกี�ยวกบัหนา้จอแสดงผล) 

 

1. Clock display: it shows the current time, and when in timer on/off setting, it shows the timer.

แสดงเวลาปัจจุบันขณะใช้งาน และจะแสดงเวลาเมื�อมีการตั�งค่าเปิด
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20. 

  23. 
   19. 

6. 5. 

5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/18 เป็นฟังก์ชั�นที�ต้องสั�งขึ�นมาพเิศษ เครื�องปกติทั�วไปไม่มีฟังก์ชั�นนี�
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Instruction to the display contents 

1. Clock display: it shows the current time, and when in timer on/off setting, it shows the timer. 

และจะแสดงเวลาเมื�อมีการตั�งค่าเปิด-ปิดเครื�อง 
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เป็นฟังก์ชั�นที�ต้องสั�งขึ�นมาพเิศษ เครื�องปกติทั�วไปไม่มีฟังก์ชั�นนี� 
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2. Week display: it shows the current day (from left to right, Sunday to Saturday), when in timer on/off 

setting, the setting for week will be activated. 

แสดงวนัในสัปดาห์ : เริ�มจาก ซ้ายไปขวา,  เสาร์ – อาทิตย์, สัญลักษณ์แสดงวันจะเริ�มปรากฏเมื�อมีการตั�ง

ค่าเปิด-ปิดเครื�อง 

 

3. Timer on/off display: it shows the timer-task types: Start (timer on) and Stop (timer off) 

แสดงเวลาเปิด-ปิดเครื�อง : จะแสดง START เมื�ออยู่ในโหมดตั�งเวลาเปิด และ แสดง STOP เมื�อตั�งเวลาปิด 

 

4. Task display: when timer on/off function is started, the line below will show when the day has timer 

task. Or the line will not show. 

แสดงการทํางาน : แสดง / ไม่แสดง เส้นใต้วันในสัปดาห์เมื�ออยู่ในฟังก์ชันเปิดตั�งเวลา  

 

10. Cool icon: when cool on, it display, or it not display. 

ปุ่ มความเยน็ : แสดง/ไม่แสดง เมื�ออยู่ในโหมดทําความเย็น 

 

11. Fan icon: fan on, it will display, fan off, show nothing. When fan in trouble, it will display 

sparkingly (only for coolers having fan-protect device). 

สัญลักษณ์พดัลม :เมื�อพดัลมทาํงานจะแสดงสัญลักษณ์พัดลม และหยุดเมื�อไม่อยู่ในโหมดพดัลม   

 

19. Fan speed display: it shows the current fan speed from level 1 to 10. 

แสดงระดับพดัลม : แสดงระดับความแรงของพัดลม ( ระดับ 1 – 10) 
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20. Sub-mode for auto control: they are  for day mode,  for night mode. When   

shows together, for morning mode, when both of   not show, it is in normal mode. 

โหมดควบคุมย่อยของระบบควบคุมอตัโนมัติ : โหมดกลางวนั , โหมดกลางคืน,โหมดช่วงเช้า สัญลักษณ์

โหมดลางวันและกลางคืนจะแสดงพร้อมกัน ถ้าไม่แสดงหมายถึงโหมดปกติ  

 

21. Water-inlet icon: it will display when water-inlet valve starts, and will display sparkingly when over 

water. 

สัญลักษณ์นํ�าเข้า : จะแสดงเมื�อระบบวาล์วนํ�าเริ�มทํางาน   และจะกระพริบเมื�อนํ�าเต็ม 

 

22. Water level icon: it shows the water level in the tank. It won't show when there is no water. 

สัญลักษณ์แสดงระดับนํ�า : แสดงระดับนํ�าในแทงก์  จะไม่แสดงเมื�อไม่มีนํ�า 

 

23. Clean icon: it shows when clean function is started and not display when clean function is off. And 

it will be sparkingly display when there is drain trouble. 

สัญลักษณ์ทําความสะอาดเครื�อง : จะแสดงเมื�อฟังก์ชั�นทําความสะอาดเครื�องเริ�มทํางาน และไม่แสดงเมื�อ

หยุดการทําความสะอาดเครื�อง  เมื�อระบบปล่อยนํ�าขัดข้องจะกระพริบ 
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Instruction to the functions and operations 

คาํแนะนําการใช้งานฟังก์ชั�นและปุ่มต่างๆ 

 

 

 

the backlight will be off if there is no operations to the controller in one minute. But the 

backlight will be on with any key movements (here, non-operations will be started), this is called 

controller activation. The following operations is under controller activation. 

ไฟจะดบัเมื�อหยุดการใชง้านหนา้จอควบคุมเครื�องภายใน 1 นาที แต่จะสวา่งปกติเมื�อปุ่มใดๆ มีการ

เคลื�อนไหว (ไม่มีการใชง้านแต่ระบบยงัคงทาํงาน) แสดงวา่ระบบควบคุมการทาํงานเริ�มตน้.   

 

1. ON/OFF ปุ่ มเปิด-ปิด 

In standby state, press ON/OFF, the power (green) light will show, and the cooler will start 
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running in previous mode and fan speed before OFF. When first power on, the cooler will start in cool 

mode and in fan speed 6. 

กรณีอยูใ่นโหมดพกัเครื�อง : กดปุ่ ม ON/OFF จะแสดงไฟสีเขียว และระบบความเยน็จะเริ�มทาํงาน

สําหรับโหมดการทาํงานก่อนหนา้และระดบัความแรงของพดัลมจะปิด ทั�งนี� เมื�อเปิดเครื�องครั� งแรกเครื�อง

ทาํความเยน็จะเริ�มทาํงานในโหมดความเยน็และความแรงพดัลม ระดบั 6 

In running mode, press ON/OFF, the power (green) light will be off, and the cooler stops 

running then into standby state. 

กรณีอยูใ่นโหมดการทาํงาน : กดปุ่ ม ON/OFF ไฟสีเขียวจะดบั และเครื�องทาํความเยน็จะหยดการ

ทาํงานเขา้สู่โหมดพกัเครื�อง 

Note: clean function will not be affected whether the cooler is on or not. 

หมายเหตุ  ไม่ส่งผลกระทบไม่วา่เครื�องทาํความเยน็จะเปิด/ปิด จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังกช์ั�นทาํ

ความสะอาดเครื�อง 

 

2. Modes switch โหมดสวิตซ์ 

When running in COOL mode, press VENT, the cooler will be switched to VENT mode with 

pump stops and water level detecting stops. 

เมื�อโหมดทาํความเยน็กาํลงัทาํงาน, กดปุ่ ม VENT , เครื�องทาํความเยน็จะสลบัไปสู่ VENT โหมด ปั� ม

นํ�าและตวัวดัระดบันํ�าจะหยุดการทาํงาน 

When running in VENT mode, press COOL, the cooler will be switched to COOL mode with 

pump working and water level detecting starts. 

เมื�ออยูใ่นโหมด VENT, กดปุ่ ม COOL, เครื�องทาํความเยน็จะสลบัเขา้สู่โหมด COOL ปั� มนํ�าและตวั

วดัระดบันํ�าจะเริ�มทาํงาน 
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3. Fan speed adjustment ปุ่ มปรับระดบัพดัลม 

When running in COOL or VENT model, press "▲" or "▼" to increase or decrease the fan 

speed. 

เมื�ออยูใ่นโหมด COOL หรือ VENT กดสัญลกัษณ์ "▲" หรือ "▼"  เพื�อปรับระดบัความแรงของ

พดัลม 

 

4. Timer ON/OFF ปุ่ มตั�งเวลา เปิด/ปิด 

With clock circuit of power off operation inside, the controller has powerful functions of timer 

on/off: 8 groups of everyday, multi-timer task can be set. When in standby, press TIMER for 3 seconds 

then loosen it to timer-setting, when finish setting, press TIMER to start or stop timer function--  

display the correspondent task sparkingly when timer is started, and when timer function is stopped, 

 shows all the time without task shows. 

Steps for timer-setting: ขั�นตอนการตั�งเวลา 

4.1 when in standby or running state, press TIMER for 3 seconds then loosen it, NO. will show in 

the controller, and the compound display area will show 01 sparkingly, meaning the current display is 

the first group of timer task. 

กรณีอยู่ในโหมดพักเครื�อง หรือ โหมดการทํางาน , กดปุ่ ม TIMER ค้างไว้ 3 วนิาท ี จะปรากฎ

หมายเลขในหน้าจอควบคุม และจอแสดงผลรวม จะปรากฎเลข 01 กระพริบ ซึ�งหมายถึง ข้อมูลที�แสดงอยู่

นั�นเป็นกลุ่มแรกในการ ตั�งเวลาทํางาน 

4.2 press TIMER, then 01 shows all the time, and Hour displays sparkingly, then press "▲" or 

"▼" to set the timer hour.  

เมื�อกดปุ่ ม TIMER จะแสดงค่าเวลา 01 ทั�งหมด   หากต้องการตั�งชั�วโมงการเปิด/ปิดเครื�องให้กด
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เลื�อน "▲" หรือ "▼" กดเลื�อน "▲" หรือ "▼" เพื�อตั�งค่าชั�วโมงการเปิด/ปิดเครื�อง  

4.3 after setting hour, press TIMER, then minute displays sparkingly, then press "▲" or "▼" to 

set the timer minute. 

หลังจากตั�งค่า ชั�วโมง เสร็จแล้วกดปุ่ ม TIMER ให้ไฟกระพริบในส่วนของการตั�งค่า นาที ปรับตั�งค่า

โดยการเลื�อน "▲" หรือ "▼" 

4.4 when minute setting is finished, press TIMER again to set the timer on, timer off or cancel the 

group timer task by pressing "▲" or "▼". When "Start" is flashing sparkingly for timer on, 

"Stop" is flashing sparkingly for timer off, and "Start" and "Stop" sparkingly flash by turn means 

the group timer task has been canceled. 

กดปุ่ ม TIMER อกีครั�งเพื�อตั�งเวลาเปิด/ปิด/ยกเลิก การใช้งานกลุ่มตั�งเวลา โดยการเลื�อน "▲" หรือ 

"▼". ไฟจะติดตรงคําว่า START หากเปิดตั�งค่าเวลา, ไฟจะติดตรงคําว่า STOP ถ้าปิดการตั�งค่า

เวลา  และ ไฟจะติดตรง START และ STOP หากยกเลกิการตั�งเวลาการใช้งานทั�งหมด 

4.5 after selection, press TIMER to Sub-control setting of AUTO control through "▲" or "▼". 

 flashing means day mode,  flashing means night mode,  and  flashing 

together means morning mode,  and  flashing by turn means normal mode. 

กด TIMER เข้าเมนูย่อยการตั�งค่าอตัิโนมัติ โดยการเลื�อน "▲" หรือ "▼". 

  โหมดกลางคืน  โหมดกลางวัน    และ  โหมดช่วงเช้า  และ  กระพริบสลบัไปมา 

เป็นโหมดปกติ 

4.6 when finish step 4.5, press TIMER to set the week by "▲" or "▼", from left to right are S 

for Sunday, M for Monday, T for Tuesday, W for Wednesday, T for Thursday, F for Friday, S for 

Saturday. When any letter of the above shows, press SET, there will be a line shown under the 

letter, meaning the task will be valid this day, press SETUP again, the line under the letter will 
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disappear, meaning the task will be invalid this day. 

เลื�อน "▲" หรือ "▼" เพื�อตั�งค่าวนัในสัปดาห์  โดยเลื�อนจากซ้ายไปขวา 

S=วนัอาทิตย ์M=วนัจนัทร์   T= วนัองัคาร W=วนัพุธ T=วนัพฤหสับดี F=วนัศุกร์ S=วนัเสาร์  

เมื�อเลือกทั�งหมดแลว้กดปุ่ ม SET จะแสดงเส้นใตต้วัอกัษรวนัในสัปดาห์  

กดปุ่ ม SET อีกครั� งจะไม่แสดงเส้นใตใ้ตต้วัอกัษร 

Note: every group of timer task can be set to be valid for the whole week, or for some days of the 

week. 

4.7 after setting, press ON/OFF to save and exit setting, or can press TIMER again to set the next 

group task.  กดปุ่ ม ON/OFF หลังจากตั�งค่า WEEK เสร็จเพื�อ SAVE หรือออกจากการตั�งค่า, 

หรือกดปุ่ ม TIMER อีกครั�งเพื�อตั�งค่าการใช้งานกลุ่มต่อไป 

Note: I. In 4.1 step, when 01 is shown in compound display area, also can select the timer task by  

"▲" or "▼".  ข้อควรจํา : ในขั�นตอนที� 1 เมื�อสัญลักษณ์ 01 ในหน้าจอพื�นที�รวม สามารถเลอืก 

การตั�งเวลาโดยการเลื�อน "▲" หรือ "▼" 

II. If you want to cancel some certain timer task, in 4.4 step you can select "Start" and "Stop" 

sparkingly then press ON/OFF to save and exit setting. หากต้องการยกเลิก การตั�งเวลาทํางาน บาง

รายการในขั�นตอนที� 4.4 สามารถเลือก start และ stop จากนั�นกดปุ่ ม ON/OFF เพื�อบันทกึ และออก

จากระบบการตั�งค่า 

 

5. Clean function ฟังก์ชั�นการทําความสะอาดเครื�อง 

In running or standby state, press CLEAN to start clean function, and the drain valve will be 

started to drain out the water in the tank and wash the tank. When cleaning finished, clean function will 

be automatically closed. When in cleaning, press CLEAN again to stop the cleaning. 
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กรณีอยู่ในโหมดพักเครื�องหรือเปิดการใช้งานเครื�อง, กดปุ่ ม CLEAN เพื�อเริ�มการใช้งานฟังก์ชั�น  

วาล์วปล่อยนํ�าทิ�งจะทาํการปล่อยนํ�าออกจากแท้งก์และทําความสะอาดแท้งก์  , เมื�อเครื�องทําความสะอาด

เสร็จ ฟังก์ชั�นนี�จะหยุดการทํางานโดยอัฒโนมัติ   

ทั�งนี�ขณะที�กําลังทาํความสะอาด หากต้องการหยุดการทํางานฟังก์ชั�นนี� กดปุ่ ม CLEAR อกีครั�งเพื�อ

หยุดการใช้งานฟังก์ชั�น CLEAN 

 

6. Timer auto-clean function (factory default is for auto-cleaning after 8 hours.) การใช้ฟังก์ชั�น 

ทําความสะอาดแบบอัตโนมัติ (โรงงานผู้ผลิต ตั�งค่าไว้ที� 8 ชั�วโมง) 

When timer auto-clean function is set, the system will start clean program after the cooler is 

running accumulated for N hours in cool mode, and clean program will stop when cleaning is finished. 

Timer auto-clean function can be set as the following steps: เมื�อตั�งเวลาในการทําความสะอาดเครื�องแบบ

อตัโนมัติแล้วระบบจะเริ�มทําความสะอาดเครื�อง หลังจากที�เครื�องทาํงาน ครบชั�วโมงที�ตั�งไว้ในโหมด 

COOL และโปรแกรมทําความสะอาดจะหยุดทํางาน เมื�อเสร็จสิ�นแล้ว การตั�งเวลาทําความสะอาดเครื�อง

ระบบอัตโนมัติ ทําได้ดังนี� 

6.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loosen it, NO. Will show in the controller, 

and 01 will show in compound display area. เครื�องอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที 

จะมีหมายเลขปรากฎ บนจอ และ 01 จะปรากฎในหน้าจอแสดงผลรวม 

6.2 Press“SETUP”until the compound display area shows“12”；กดปุ่ ม SETUP จนกระทั�ง ปรากฎ

เลข12 ที�หน้าจอแสดงผลรวม 

  6.3 In temperature and humidity display area to show the auto-clean time by selecting "▲" or 

"▼", from 00-99 hours ( factory default is 08) ในพื�นที�แสดงผลของอุณหภูมิและความชื�นที� จะแสดง

ความสะอาดแบบอัตโนมัติโดยเลือก "▲" หรือ "▼", 00-99 ชั�วโมง 



หน้า 11 

 

   6.4 press ON/OFF after setting to save and exit. กดปุ่ ม เปิด/ปิด หลังจาก save และออกจากระบบ 

 

7. Clock Calibration function  ฟังก์ชั�นตั�งค่าเทียบเวลามาตรฐานโลก 

As for different time zone, when system time is different from local time, please calibrate as the 

following steps: 

7.1 in standby state, press TIMER for 7 seconds then loosen it, the hour is flashing, then press 

"▲" or "▼" to set the hour.  กดปุ่ ม TIMER ค้างไว้ประมาณ 7 วนิาทีแล้วปล่อย ไฟจะแสดงในส่วน

ปรับเวลา ชม กดปุ่ ม "▲" หรือ "▼" เพื�อตั�งค่า  

7.2 when hour is set, press TIMER again, the minute is flashing, then press "▲" or "▼" to set 

the minute.  กดปุ่ ม TIMER อกีครั�งเพื�อตั�งค่า นาที 

7.3 when minute is set, press TIMER again, the week is flashing, then press  "▲" or "▼" to 

set the day.  กดปุ่ ม TIMER อีกครั�งเพื�อตั�งค่าวนัที� 

7.4 after setting, press ON/OFF to save and exit.  เมื�อตั�งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม ON/OFF 

เพื�อเซฟและออกจากฟังก์ชั�นการตั�งค่าเวลามาตรฐาน 

 

8. Clean function when ON (factory default: off) การใชโ้หมดทาํความสะอาด ขณะเครื�องทาํงาน 

(โรงงานผูผ้ลิตจะตั�งค่าปิดไว)้ 

When this function is set, cleaning will be started when the cooler ON, and will automatically stop 

when cleaning finishes. During the cleaning, press CLEAN to stop. เมื�อมีการตั�งระบบนี�ไวแ้ลว้ ระบบ

ความสะอาดจะเริ�มขึ�นเมื�อเปิดเครื�อง และเครื�องจะหยดุอตัโนมติัเมื�อการทาํความสะอาดเสร็จสิ�นแลว้ แต่

หากตอ้งการยกเลิกระบบทาํความสะอาด ให้กด CLEAN 

Note: when cooler is in exhaust mode, this function will be invalid. ขอ้ควรจาํ เมื�อเครื�องอยูใ่น



หน้า 12 

 

โหมด exchaust ระบบนี�จะถูกยกเลิกทนัที 

Setting steps for the function: ขั�นตอนการตั�งค่าสาํหรับการทาํงาน 

8.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will 

show in compound display area. เครื�องอยูใ่นสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP คา้งไว ้3 วินาที 

จากนั�นจะปรากฎตวัเลขบนหนา้ LCD และมีเลข  01 ปรากฎที�หนา้จอแสดงผลรวม 

8.2 press SETUP continuously until 13 shows in compound display area. กดปุ่ มSETUP คา้งไว้

จนกระทั�งปรากฎเลข 13 ในหนา้อแสดงผลรวม 

8.3 to select by "▲" or "▼", 00 means function off, 01 means function on. หมายถึงปิด ฟังคช์ั�น 

และ 01 หมายถึง เปิดฟังกช์ั�น 

8.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลงัจากตั�งระบบแลว้ กด ON/OFF เพื�อบนัทึก 

และออก จากการตั�งระบบนี�  

 

9. Clean function when OFF ( factory default: off) ฟังกช์ั�นทาํความสะอาดขณะเครื�องปิด 

When this function set, cleaning will be started when the cooler OFF, and will automatically stop 

when cleaning finishes. During the cleaning, press CLEAN to stop. 

เมื�อมีการตั�งระบบนี�ไวแ้ลว้ ระบบทาํความสะอาดจะเริ�มขึ�นเมื�อปิดเครื�อง และเครื�องจะหยดุอตัโนมติั

เมื�อการทาํความสะอาดเสร็จสิ�นแลว้ แต่หากตอ้งการยกเลิกระบบทาํความสะอาดให้กด CLEAN 

Note: when cooler is in exhaust mode, this function will be invalid. ขอ้ควรจาํ เมื�อเครื�องอยูใ่น

โหมด exchaust ระบบนี�จะถูกยกเลิกทนัที 

Setting steps for the function: ขั�นตอนการตั�งค่าสาํหรับการทาํงาน 

9.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will 

show in compound display area. เครื�องอยูใ่นสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP คา้งไว ้3 วินาที 
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จากนั�นจะปรากฎตวัเลขบนหนา้ LCD และมีเลข01 ปรากฎที�หนา้จอรวม 

9.2 press SETUP continuously until 14 shows in compound display area. กดปุ่ มSETUP คา้งไว้

จนกระทั�งปรากฎเลข 14 ในหนา้จอรวม 

9.3 to select by "▲" or "▼", 00 means function off, 01 means function on. เลือก "▲" 

หรือ"▼" 00 หมายถึงปิด ฟังกช์ั�น และ 01 หมายถึง เปิดฟังกช์ั�น 

9.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลงัจากตั�งระบบแลว้ กด ON/OFF เพื�อ SAVE 

และออกจากการตั�งระบบนี�  

 

10. Vent function when OFF ( factory default: off) ฟังกช์ั�น VENT ขณะเครื�องปิด 

When this function is set, every time the fan will keep running N minutes in Vent mode to dry the 

cooling pad after the cooler is OFF. And the controller will alarm when running time finishes, then the 

cooler stops to standby state. 

เมื�อมีการตั�งฟังกช์ั�นนี�  ทุกครั� งใบพดัจะทาํงานตามเวลา (นาที) ตามโหมด VENT เพื�อที�จะทาํใหแ้ผง 

Cooling แห้ง หลงัจากปิดเครื�องแลว้ และจอควบคุมจะแจง้เตือนหาก ระบบ VENT ทาํงานครบตามที�ตั�ง

เวลาไวแ้ลว้ จากนั�น เครื�องจะหยดุทาํงาน และกลบัเขา้สู่โหมด เตรียมพร้อม (standby) 

Note: when cooler in auto control, this function will be invalid. ขอ้ควรจาํ หากเครื�องอยูใ่นระบบ

ควบคุมอตัโนมติั ฟังกช์ั�นนี�จะถูกยกเลิกทนัที 

Setting steps for the function: ขั�นตอนการตั�งค่าสาํหรับการทาํงาน 

10.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will 

show in compound display area. เครื�องอยูใ่นสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP คา้งไว ้3 วินาที 

จากนั�นจะปรากฎตวัเลขบนหนา้ LCD, และมีเลข 01 ปรากฎที�หนา้จอรวม 

10.2 press SETUP continuously until 15 shows in compound display area. กดปุ่ ม SETUP คา้งไวจ้น
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กระทั�งปรากฎเลข 15 ในหน้าจอแสดงผลรวม 

10.3 to select by "▲" or "▼", from 00-30 minutes, 00 means the function off.  เลือก "▲" 

หรือ "▼" จาก 00-30 นาที และ 00 หมายถึง เปิดฟังกช์ั�น 

        10.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลงัจากตั�งระบบแลว้ กด ON/OFF1 เพื�อ SAVE 

และออกจากตั�งระบบนี�  

 

11. Timer mode setting (factory default: all modes allow timer on/off) โหมดการตั�งเวลาทาํงาน 

(โรงงานตั�งระบบไวใ้หใ้ชไ้ดท้ั�ง เปิดและปิด) 

This item is used to set the modes for timer-on/off, steps as follows: ระบบนี�  ไดต้ั�งแลว้ในโหมด

สําหรับเวลา เปิด/ปิด 

11.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will 

show in compound display area. เครื�องอยูใ่นสถานะstandby (เตรียมพร้อม) กด SETUP คา้งไว ้3 วินาที 

จากนั�นจะปรากฎตวัเลขบนหนา้ LCD และมีเลข 01 ปรากฎที�หนา้จอรวม 

11.2  press SETUP continuously until 16 shows in compound display area. กด SETUP คา้งไว้

จนกระทั�งปรากฎเลข 16 ในหนา้จอรวม 

11.3 to select by "▲" or "▼", from 00-03, 00 means timer function is prohibited for all modes, 

01 means only in auto control, timer is allowed, 02 means only in manual control, timer is allowed, 03 

means in all modes, timer is allowed. เลือก"▲" หรือ "▼" จาก 00-30 นาที และ 00 หมายถึง ฟังกช์ั�นตั�ง

เวลา ถูกหา้มใชก้บัทุกโหมด, 01 หมายถึง เฉพาะการตั�งเวลาระบบอตัโนมติั และ 02 หมายถึง การตั�งเวลา

ระบบ MANUAL เท่านั�น, 03 หมายถึง การตั�งเวลาสาํหรับทุกๆ โหมด 

  11.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลงัจากตั�งระบบแลว้ กด ON/OFF เพื�อ SAVE 

และออกจากการตั�งระบบนี�  
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12. Function: when the power is switched off and after some time when the power is switched on 

machine will start up automatically ( factory default: off) ฟังกช์ั�น : เมื�อปิดเครื�องแลว้ หลงัจากนั�นสัก

ระยะ เมื�อเปิดเครื�องขึ�นมาใหม่ ระบบจะทาํงานเองอตัโนมติั (โรงงาน ตั�งค่า ปิดไว)้ 

When this function is on, the controller will record the running state when power is switched off, 

and when power is switched on, the machine will start up automatically as previous running state. 

Setting steps as follows: เมื�อปิดการใชง้านฟังกช์ั�น จอควบคุมจะบนัทึกการตั�งระบบ เมื�อเครื�องถูกปิด 

และเมื�อเปิดเครื�องอีกครั� ง ระบบจะเริ�มทาํงานแบบอตัโนมติัเหมือนกบัการทาํงานก่อนการปิดเครื�อง และ

การตั�งระบบ มีดงันี�  

12.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will 

show in compound display area. เครื�องอยูใ่นสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP คา้งไว ้3 วินาที 

จากนั�นจะปรากฎตวัเลขบนหนา้ LCD และมีเลข 01 ปรากฎที�หนา้จอรวม 

12.2  press SETUP continuously until 17 shows in compound display area. กดปุ่ ม SETUP คา้ง

ไวจ้นกระทั�งปรากฎเลข 17 ในหนา้จอแสดงผลรวม 

12.3 to select by "▲" or "▼", 00 means the function off, 01 means the function on. เลือก "▲" 

หรือ "▼" และ 00 หมายถึง ปิด ฟังกช์ั�น ส่วน 01 หมายถึง เปิด ฟังกช์ั�น 

   12.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลงัจากตั�งระบบแลว้ กด ON/OFF เพื�อSAVE 

และออกจากการตั�งระบบนี�  

Warning: please use this function with much caution as to prevent unnecessary running or 

accidents! 

คาํเตือน : โปรดใชฟั้งกช์ั�นนี�  ดว้ยความระมดัระวงัเพื�อป้องกนัอุบตัิเหตุ อนัอาจเกิดขึ�น 


