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ก่อนเร่ิมการใช้งาน

ข้อควรรู้ส าหรับผู้ใช้งาน

• บางฟังกช์ัน่ของแอพพลิเคชัน่มีขอ้จ ากดัเร่ืองการใชง้านส าหรับโทรศพัทบ์างรุ่น

• แอพพลิเคชัน่น้ีควรใชก้บัแอนดรอยด์ (Andriod) เวอร์ชัน่ 4.1.2 หรือมากกวา่
และส าหรับแอปเป้ิลไอโอเอส (Apple IOS) เวอร์ชัน่ 8.0 หรือมากกวา่

• แอพพลิเคชัน่น้ีควรใชก้บัโทรศพัทมื์อถือท่ีมีหนา้จอขนาด 4 น้ิวหรือใหญ่กวา่

• แอพพลิเคชัน่น้ีสามารถมีการอพัเกรด เปล่ียนแปลง แกไ้ขเพื่อพฒันาการออกแบบใหดี้ยิง่ข้ึนได้

• แอพพลิเคชัน่น้ีอาจไม่สามารถใชง้านบนแทบเลตได้

• เราทเ์ตอร์กระจายสัญญาณไวไฟ (Wi-fi router) ควรติดตั้งใกล้ๆ กบัเคร่ืองปรับอากาศ
ถา้ติดตั้งไกลเกินไป ระยะการเช่ือมต่อสัญญาณอาจไม่เสถียร และอาจจะส่งผลต่อการใชง้านได้

1



การติดตั้ง

การตดิตั้งแอพพลเิคช่ัน LG Smart ThinQ

• แอพพลิเคชัน่ LG Smart ThinQ สามารถดาวน์โหลดจาก Google Play store 
หรือ App Store ดว้ยการเช่ือมต่อ ไวไฟ (Wi-fi) หรือการเช่ือมต่อ 3G/4G ได้

• แอพพลิเคชัน่ LG Smart ThinQ และโมเดมไวไฟ (Wi-fi modem) สามารถมีการอพัเกรด เปล่ียนแปลง แกไ้ขเพื่อ
พฒันาการออกแบบใหดี้ยิง่ข้ึนได้

• หนา้ตาของ แอพพลิเคชัน่ LG Smart ThinQ สามารถเปล่ียนแปลงไปจากเวอร์ชัน่ก่อนหนา้ได้

การสร้างบัญชีรายช่ือ (Account)

• หนา้ตาเร่ิมตน้ของแอพพลิเคชัน่ 
LG Smart ThinQ

• กดเลือก “สร้างบญัชีรายช่ือ” • หลงัจากตรวจสอบและเลือก “ตกลง”
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การติดตั้ง

user@mail.com

การสร้างบัญชีรายช่ือ (Account)

• หลงัจากยอมรับการใชง้าน
แลว้กด “OK”

• กรอกขอ้มูลในการลงทะเบียนจากนั้นกด “ตกลง”
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• ระบบจะท าการส่งอีเมลย์นืยนัไป
ยงัอีเมลข์องท่าน

user@mail.com

user@mail.com

• ตวัอยา่งหนา้ตาอีเมลย์นืยนั



การติดตั้ง

หมายเหตุ

• หากยงัไม่ไดท้  าการยนืยนั
อีเมลจ์ะยงัไม่สามารถกด
“เขา้ระบบ” ได้

• ถา้ท่านยงัไม่ไดท้  าการยนืยนัผา่นอีเมล ์การสมคัรจะไม่เสร็จสมบูรณ์ และท่านจะไม่สามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ 
LG Smart ThinQ ได ้ หากการยนืยนัยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถท าการ ล็อคอิน (Log in) เขา้แอพพลิเคชัน่ LG 
Smart ThinQ อีกคร้ัง และระบบจะเปล่ียนเขา้ไปหนา้ท่ียงัลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์ ใหท้  าการกดส่งอีเมลย์นืยนั
อีกคร้ัง
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• ให ้ท าการ “เขา้ระบบ” อีก
คร้ัง

• ระบบจะพาท่านไปยงัหนา้
ลงทะเบียนไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้
ท าการกดส่งอีเมลย์นืยนัอีกคร้ัง
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การติดตั้ง

การเช่ือมต่อสัญญาณไวไฟ

• กรอก ช่ือผูใ้ช้ และ
รหสัผา่นจากนั้นกด 
“เขา้สู่ระบบ”

• เม่ือท าการเขา้ระบบคร้ัง
แรก จะไม่มีผลิตภณัฑท่ี์ได้
ลงทะเบียนไว ้ใหเ้ลือก 
“ลงทะเบียน”

• กรุณาเลือกประเภทผลิตภณัฑ ์
“เคร่ืองปรับอากาศ” เพื่อ
ลงทะเบียน 
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• เม่ือท าการเปิดใชง้านคอยลเ์ยน็ ใหร้อสักครู่แลว้จึงท าการเช่ือมต่อสัญญาณไวไฟ (Wi-fi) หลงัจากท่ีผลิตภณัฑ์
ถูกบนัทึกลงเซิฟเวอร์แลว้ จึงจะสามารถใชง้านแอพพลิเคชัน่ LG Smart ThinQ ได้
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การติดตั้ง

การลงทะเบียนผลติภณัฑ์
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• กรุณาเลือกชนิดของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีตอ้งการใชง้าน

• กรุณาเลือกชนิดรีโมทท่ีใชง้าน • กรุณายนืยนัวา่มีโลโกเ้คร่ืองหมาย
ดงักล่าวอยูบ่นผลิตภณัฑข์องท่าน
• ถา้ไม่มี ไปหนา้ (11)

• ท่ีรีโมทเคร่ืองปรับอากาศกดปุ่มตาม
รูป คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที หรือ
จนกวา่จะไดย้นิเสียงสัญญาณ “ป๊ิป”
จากเคร่ืองปรับอากาศ

• สังเกตท่ีหนา้จอท่ีตวั
เคร่ืองปรับอากาศวา่มีสัญลกัษณ์
ไวไฟกระพริบหรือไม่ ถา้มี
ใหไ้ปท่ีขั้นตอนถดัไป

• ส าหรับ Android กรุณาเลือก
เครือข่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (เราท์
เตอร์) ในบา้นของท่าน



การติดตั้ง
การลงทะเบียนผลติภณัฑ์

• ถา้ตอ้งการรีเซ็ตขอ้มูลของเคร่ืองปรับอากาศใหม่ ใหต๊ิ้กเคร่ืองหมายถูกท่ีค าวา่ “การรีเซ็ตขอ้มูลเคร่ืองปรับอากาศ”
หลงัจากนั้นโปรดเลือก “ยนืยนัการเช่ือมต่อ”
หมายเหตุ : การรีเซ็ตขอ้มูลเคร่ืองปรับอากาศ คือการลบขอ้มูลทั้งหมดท่ีเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ีเคยลงทะเบียนไว้
อุปกรณ์มือถือเคร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเคยลงทะเบียนไวจ้ะถูกลบ และไม่สามารถใชง้านเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ีได ้จะตอ้งท าการลงทะเบียนใหม่

• ส าหรับ IOS ใหเ้ช่ือมต่อมือถือเขา้กบัเครือข่ายไวไฟของเคร่ืองปรับอากาศท่ีช่ือวา่
“LGE_AC-XX-XX-XX” ดว้ยรหสัผา่น “lge12345”
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การติดตั้ง

การลงทะเบียนผลติภณัฑ์

• ส าหรับ IOS กรุณาเลือกเครือข่ายอุปกรณ์
เน็ตเวร์ิค (เราทเ์ตอร์) ในบา้นของท่าน

• รอด าเนินการการลงทะเบียนผลิตภณัฑจ์นถึง 100 %
ระหวา่งลงทะเบียน เคร่ืองปรับอากาศจะส่งเสียง ป๊ิป เตือนเป็น
ระยะเพื่อเป็นการแจง้วา่ระบบก าลงัด าเนินการลงทะเบียน

• กรณีท่ีท่านไม่ได ้ต๊ิก รีเซ็ตขอ้มูลเคร่ืองปรับอากาศ  
ระบบจะท าการแจง้เตือนท่านวา่ เคร่ืองปรับอากาศ
เคร่ืองน้ีมีผูใ้ดเคยท าการลงทะเบียนไวบ้า้ง

• ผลิตภณัฑไ์ดท้  าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

user@mail.com

ช่ืออีเมลย์สูเซอร์ของท่าน

ช่ืออีเมลย์สูเซอร์ของผูอ่ื้นท่ีเคยท าการ
ลงทะเบียนเคร่ืองปรับอากาศเคร่ืองน้ีไว้

8



การติดตั้ง

การลงทะเบียนผลติภณัฑ์ (ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศรุ่นที่ไม่มี ไวไฟ)
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• กรณีเคร่ืองปรับอากาศของ
ท่านไม่มีไวไฟ

• ทดสอบยนืยนัอีกคร้ังโดยกดปุ่มตามรูป 
คา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาที ถา้
เคร่ืองปรับอากาศของท่านไม่มีไวไฟ จะไม่
มีเสียงสัญญาณ “ป๊ิป”จากเคร่ืองปรับอากาศ 
และไฟเคร่ืองหมายไวไฟจะไม่ติดข้ึนมา

• รอด าเนินการการลงทะเบียน
ผลิตภณัฑจ์นถึง 100 %

• ผลิตภณัฑไ์ดท้  าการ
ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

• หมายเหตุ : กรณีท่ีเคร่ืองปรับอากาศของท่านไม่มีไวไฟ ท่านจะ
สามารถใชแ้อพลิเคชัน่ Smart ThinQ ไดเ้ฉพาะเมนู ค าสั่งวนิิจฉยั
อจัฉริยะ (Smart Diagnosis) เท่านั้น
ส าหรับ การใชง้าน ค าสั่งวินิจฉยัอจัฉริยะ (Smart Diagnosis)

ส าหรับรุ่นท่ีไม่มีไวไฟ  โปรดดูค าแนะน าการใชง้านไดจ้ากหนา้ 20



การติดตั้ง

• ถา้เราทเ์ตอร์ของท่านเป็นระบบความปลอดภยัแบบ WEP ท่านอาจจะไม่สามารถตั้งค่าการเช่ือมต่อ
เครือข่ายได ้แนะน าวา่ใหเ้ปล่ียนไปใชร้ะบบความปลอดภยัของเราทเ์ตอร์เป็นแบบ WPA2 แลว้จึงลองท าการ
บนัทึกลงทะเบียนผลิตภณัฑอี์กคร้ัง

• ช่ือเครือข่ายเราทเ์ตอร์ (SSID) ใหใ้ชเ้ฉพาะ ตวัอกัษร และตวัเลขเท่านั้น ตวัอกัขระพิเศษแบบอ่ืนไม่สามารถ
น ามาตั้งช่ือได้

หมายเหตุ
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การติดตั้ง

การรีเซ็ตรหัสผ่าน

• ท่ีหนา้เขา้สู่ระบบ ใหเ้ลือก
“รีเซ็ตรหสัผา่น”

• ใส่ขอ้มูล ID อีเมลข์องท่าน 
และกด “ตกลง”

•ขอ้มูลการเปล่ียนรหสัผา่น จะถูก
ส่งไปยงัอีเมลท่ี์ท าการกรอกไว้

user@mail.com

user@mail.com
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• ตวัอยา่งหนา้ตาอีเมลรี์เซ็ตรหสัผา่น

user@mail.com



การแก้ปัญหา

ข้อควรปฏิบัตก่ิอนโทรตดิต่อศูนย์บริการลูกค้า

ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ แนวทางการแก้ไข

แอพลิเคชัน่ LG Smart ThinQ
ไม่สามารถเช่ือต่อกบั
เคร่ืองปรับอากาศได ้

• เคร่ืองปรับอากาศถกูปิดอยู่ • เปิดการใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ

• เราทเ์ตอร์ไวไฟ ท่ีใชเ้ช่ือมต่อ
เคร่ืองปรับอากาศถกูปิดอยู่

• เปิดการใชง้านเราทเ์ตอร์ไวไฟ

เคร่ืองปรับอากาศไม่สามารถ
เช่ือต่อกบั
ไวไฟได้

• เราทเ์ตอร์ไวไฟติดตั้งห่างจากตวั
เคร่ืองปรับอากาศมากเกินไป

• ยา้ยเร้าเตอร์ไวไฟมาติดตั้งใกล้
เคร่ืองปรับอากาศ

• เราทเ์ตอร์ไวไฟผิดปกติ • ลองทดสอบโดยใชเ้ราทเ์ตอร์ตวัอ่ืนมา
ลองเช่ือมต่อดู ถา้ใชไ้ดแ้สดงวา่เราทเ์ตอร์
ตวัท่ีไม่สามารถเช่ือมต่อกบั
เคร่ืองปรับอากาศขา้งตน้ มีปัญหา
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การใช้งานแอพพลเิคช่ัน

LG Smart ThinQ
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• เปิดแอพพลิเคชัน่ LG Smart 
ThinQ

• กรอก ช่ือผูใ้ช้ และ
รหสัผา่นจากนั้นกด “เขา้สู่
ระบบ”

user@mail.com

• ระบบจะแสดงช่ือ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีท่านไดเ้คยท า
การลงทะเบียนไว้



การใช้งานแอพพลเิคช่ัน

อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังทั่วไป

14

ตั้งค่าต่างๆ

ปุ่มค าสั่งเปิด/ปิด
เคร่ืองปรับอากาศ
(ไปหนา้ 14)

อุณหภูมิหอ้ง ณ ปัจจุบนั

ตั้งค่าการใชง้าน
เคร่ืองปรับอากาศ
(หนา้15)

รายการและสถานะ
เคร่ืองปรับอากาศ
ท่ีท่านไดเ้คยท าการลงทะเบียนไว้

เขา้สู่การลงทะเบียน
เคร่ืองปรับอากาศ

(หนา้ 6)
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เปิดเมนูค าสั่งเพิ่มเติม

เลือกโหมดการท างาน

ปรับตั้ง
อุณหภูมิ

ปรับตั้งความแรงลม

เปิด/ปิดระบบฟอกอากาศ
(มีเฉพาะบางรุ่น)

ปุ่มท าความเยน็อยา่งรวดเร็ว
(Jet Mode)

เลือกทิศทางของลม

ปุ่มปิด/เปิดเคร่ืองปรับอากาศ

ตั้งค่าการใชง้านเคร่ืองปรับอากาศ
(หนา้15)

อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังทั่วไป

• โหมดการท างาน
• อุณหภูมิท่ีตั้งไว้
• ความแรงลม
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อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังก าหนดการต่างๆ
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• ค าสั่งก าหนดการต่างๆ

ตั้งเวลานอนหลบั 0.5~7 ชม.

ตั้งเวลาปิด 1~24 ชม.

ตั้งเวลาเปิด 1~24 ชม.

ก าหนดใหท้ าซ ้ ารายสัปดาห์

• ตวัอยา่งหนา้จอแสดงผลถา้มีการตั้ง
ก าหนดการ

• ตวัอยา่งการตั้งเวลาเปิด



การใช้งานแอพพลเิคช่ัน

อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังการตรวจสอบค่าการใช้พลงังาน
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• ค าสั่งการตรวจสอบค่าการใชพ้ลงังาน
(มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

• ถา้เคร่ืองปรับอากาศของท่านถูกเปิดใชง้านอยู่
แต่ค่าการตรวจสอบพลงังานเป็น 0 kW แสดงวา่
เคร่ืองปรับอากาศของท่านไม่สามารถใชง้าน

ฟังกช์นัน้ีได้



การใช้งานแอพพลเิคช่ัน

อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังตวัจดัการแผ่นกรอง
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• ค าสัง่ตวัจดัการแผน่กรอง

จ านวนชัว่โมงการท างาน
ของเคร่ืองปรับอากาศของ
ท่าน

อายกุารใชง้านของ
ฟิลเตอร์ท่ีเหลืออยู่ เม่ือ
ครบ 0 แนะใหใ้หถ้อด
ฟิลเตอร์มาท าความสะอาด

เม่ือกดปุ่มน้ี จ  านวน 
ชัว่โมงการใชง้าน
จะถูกรีเซ็ตเร่ิมใหม่

หมายเหตุ ฟังชัน่ตวัจกัการแผน่กรองน้ีเป็นเพียงค าแนะน าและการแจง้เตือนเท่านั้น
แทจ้ริงแลว้ อายกุารใชง้านแผน่กรองฟิลเตอร์ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มหอ้งของเคร่ืองปรับอากาศ
โปรดอ่านจากคู่มือผูใ้ชง้านท่ีแถมมากบัผลิตภณัฑ์
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อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังวนิิจฉัยอจัฉริยะ (Smart Diagnosis)
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• ค าสั่งวนิิจฉยัอจัฉริยะ
(Smart Diagnosis)

เร่ิมตน้การวนิิจฉยั

ดูประวติัเก่าๆท่ีเคย
ไดท้  าการวนิิจฉยัมา

ก่อน

ตวัอยา่ง : กรณีเคร่ืองปรับอากาศ
ท างานปกติ

ตวัอยา่ง : กรณีพดัลมอินดอร์ท างาน
ผิดปกติ



การใช้งานแอพพลเิคช่ัน

อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังวนิิจฉัยอจัฉริยะ (Smart Diagnosis) ส าหรับรุ่นที่ไม่มีไวไฟ
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เร่ิมตน้การ
วนิิจฉยั

ดูประวติัเก่าๆท่ีเคย
ไดท้  าการวนิิจฉยัมาก่อน

เปิดสวติซ์เบรกเกอร์เพื่อ
จ่ายไฟเขา้เคร่ืองปรับอากาศ
หรือเปิดเคร่ืองปรับอากาศ

น าโทรศพัทมื์อถือไปใกล้
บริเวณเคร่ืองปรับอากาศ

ท่ีรีโมทกดปุ่มท่ีเขียนวา่ 
DIAGNOSIS คา้งไว ้5 วนิาที

เคร่ืองปรับอากาศของท่านจะ
ส่งเสียงออกมาเป็นชุดรหสั 
รอจนกวา่เสียงจะเงียบไป
การวนิิจฉยัเป็นอนัเสร็จ
สมบูรณ์
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อธิบายหน้าจอการใช้งาน : ค าส่ังตั้งค่า
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• ค าสั่งตั้งค่า

• ท่านสามารถแกไ้ขช่ือเคร่ืองปรับอากาศท่ีลงทะเบียน
ไว ้(ความยาวสูงสุดไม่เกิน 16 ตวัอกัษร)

• แกไ้ขหน่วยของอุณหภูมิ

• แกไ้ขการเช่ือมต่อไวไฟ


