Hướng dẫn lắp đặt
MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ
 Liên hệ với nhân viên trung tâm bảo hành độc quyền
để sửa chữa hoặc bảo trì máy.

 Liên hệ với nhân viên lắp đặt để lắp đặt máy.

Tríc khi l¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ph¶i ®îc sù ®ång ý
cña bªn cung cÊp ®iÖn
P/No.: 3828A90209F
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4. Giá treo điều khiển

Các thiết bị lắp đặt đi kèm

Lín h¬n

15cm

Ống lót

Lín h¬n 15cm

Đệm ống
Ma tít gắn khe hở (Loại dẻo)
Uốn ống bám sát tường
tránh làm gãy ống

Lín h¬n

15cm
Lín h¬n 2.3m

Băng bảo ôn bọc ống loại bản rộng

KÑp gi÷ èng

Lín h¬n 60cm

Cụm ống đồng dẫn Gas

Lín h¬n 10cm

Lín h¬n 10cm

Ống thoát nước
Băng bảo ôn (bản hẹp)
Dây điện (Tuỳ chọn)

Các thiết bị lắp đặt khách hàng cần phải mua riêng
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Lín h¬n 70cm

Lín h¬n
60cm

Híng dÉn l¾p ®Æt
Tính toán, lựa chọn máy và chọn vị trí lắp đặt phù hợp
Chú ý: Khi lắp đặt máy điều hoà, cần chú ý tính toán diện tích phòng và năng suất lạnh của máy điều hoà.
• Chú ý phòng lắp điều hoà cần phải đảm bảo khả năng giữ nhiệt tốt. Phòng cần phải kín, không chứa các nguồn
nhiệt, không để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào trong phòng.
• Khoảng cách lắp đặt cục trong và cục ngoài phải phù hợp, đảm bảo không che chắn luồng gió ra của cục trong
và cục ngoài.
Cục ngoài cần phải lắp đặt tại vị trí phù hợp và đảm bảo
• Đảm bảo thoát được khí nóng. Khí nóng không ảnh hưởng đến đồ dùng, cây trồng, vật nuôi.
• Đảm bảo tiếng ồn không ảnh hưởng đến xung quanh.
• Do trọng lượng của cục ngoài tương đối lớn, nên cần được lắp đặt ở nơi đảm bảo độ vững chắc.
• Nếu có sử dụng tấm che nắng mưa, cần chú ý không để che hướng toả nhiệt.

Tính toán và lựa chọn ống
N¨ng suÊt
(Btu/h)
7k~14k

18k~28k

KÝch thíc èng

K/c¸ch
K/c¸ch
èng
Tiªu chuÈn Tiªu chuÈn Tèi ®a
(m)
B(m)
A(m)

Côc ngoµi
Lîng Gas
N¹p thªm
(g/m)

KhÝ

Láng

9.52

6.35

5

12.7

6.35

5

7

15

20

12.7

6.35

5

15

30

20

15.88

6.35

5

15

30

20

15.88

9.52

5

15

30

30

7

15

A

BÉy dÇu

20

Côc trong

B

Chú ý : Cứ 5~7m khoảng cách lắp đặt thì cần có bẫy dầu như trên hình vẽ

Cố định giá treo
• Gi¸ treo ph¶i ch¾c ch¾n ®Ó chèng rung.

Kho¶ng c¸ch (mm)

Lo¹i ®Õ

• C¸c bíc tiÕn hµnh:
• LÊy c©n b»ng gi¸ treo b»ng Li-v«.

S4
S5

• Khoan lç b¾t vÝt (Sö dông vÝt në ®Ó cè ®Þnh ®îc tèt).

A

B

C

D

55
100

110
122

59
235

110
122

Gi¸ treo

Gi¸ treo

D

Ø70mm

A

C

Đi ống về phía
sau bên phải

Đi ống về phía
sau bên trái

VÝt cè ®Þnh gi¸ treo

B

Khoan lỗ lắp ống
Têng

• §o vÞ trÝ luån èng vµ d©y ®iÖn.

Côc trong

Côc ngoµi

5-7mm

• Khoan lç luån èng víi ®êng kÝnh kho¶ng 70mm h¬i
nghiªng ra phÝa ngoµi
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Ø70mm

Híng dÉn l¾p ®Æt
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Cắt và loe ống
A Cắt ống và dây điện
• Khi c¾t èng cÇn chó ý, tiÕt diÖn ngang cña èng ph¶i vu«ng gãc
víi trôc èng th¼ng.
• §o kho¶ng c¸ch gi÷a côc trong vµ côc ngoµi, c¾t èng dµi h¬n
kho¶ng c¸ch ®o 1 chót.
• C¾t d©y ®iÖn dµi h¬n èng kho¶ng 1,5m.

èng
®ång

èng
Dông cô mµi
Híng
xuèng

90°

B Tẩy bỏ Bavia
C Lắp rắc co.

Thanh kÑp

"A"

• Mµi nh½n c¸c mÐp c¾t. Khi mµi cÇn chó ý h¬i dèc ngîc ®Çu èng
xuèng phÝa díi ®Ó tr¸nh cho m¹t ®ång r¬i vµo trong èng.
Tay vÆn
Thanh kÑp

Vai kÑp

• Tríc khi loe èng cÇn ph¶i th¸o r¾c co cña côc trong vµ côc
ngoµi sau ®ã luån vµo trong èng.

D Loe ống
• §a ®Çu èng ®ång cÇn loe vµo dông cô loe, kÑp chÆt.
• Chó ý thao t¸c nhÑ nhµng tr¸nh lµm nøt vì miÖng loe. Chó ý loe
®óng kÝch thíc miÖng kÑp trªn dông cô loe.
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Chãp lµm loe

èng ®ång
Tay vÆn ª-t«

Mòi tªn ®á

Nối ống cục trong

1

• ChuÈn bÞ èng cho côc trong vµ èng tho¸t níc xuyªn qua têng.
• Th¸o kÑp èng b»ng nhùa (xem h×nh vÏ) ®Ó kÐo èng ra vµ uèn
(sao cho phï hîp víi tõng ®Þa h×nh).
• Cµi kÑp èng vµo vÞ trÝ cò.

A Lắp ống cục trong và ống thoát nước

2

§ai buéc

èng dÉn khÝ

D©y ®iÖn

• èng ®îc l¾p vµ híng sang ph¶i nh h×nh vÏ.

èng dÉn láng
èng níc

B Luồn ống dây điện nối cục trong và cục ngoài
vào khe lắp ống
• Kh«ng nèi d©y ®iÖn víi côc trong ngay.
• Dïng ®ai buéc d©y ®iÖn l¹i ®Ó tiÖn cho viÖc nèi sau nµy.

C Bó ống đồng, ống thoát nước và dây điện với nhau

C¸p ®iÖn

• Chó ý bã èng tho¸t níc ë díi cïng. NÕu l¾p ë trªn cã thÓ lµm
níc trµn vµo trong m¸y.
• NÕu èng tho¸t níc ®îc thiÕt kÕ ®i trong phßng ph¶i bäc èng
b»ng 1 líp b¶o «n ®Ó tr¸nh níc ngng tô nhá xuèng lµm háng
®å ®¹c vµ ít sµn nhµ.

èng tho¸t
níc

D Lắp cục trong

• Mãc côc trong vµo gi¸ treo (cµi 2 mãc ë phÝa sau côc trong vµo
mãc cña gi¸ treo). KiÓm tra l¹i xem côc trong ®îc l¾p ch¾c ch¾n
hay cha.
• Ên phÇn díi cña côc trong vµo gi¸ treo cho ®Õn khi r·nh cña
côc trong khíp víi khe cña gi¸ treo.

R¾c co

èng ®ång
Má lÕt

E Nối ống đồng với cục trong và lắp ống nước thải
• C¨n th¼ng t©m hai ®Çu èng sau ®ã dïng tay vÆn r¾c co ®Ó cè
®Þnh hai ®Çu èng.
• Sau ®ã xiÕt chÆt b»ng cê lª.
• Lùc xiÕt èng nªn tham kh¶o theo b¶ng (trang 10)
• Nèi èng níc th¶i cña côc trong víi èng tho¸t níc (khi cÇn kÐo
dµi). Cuèn b¨ng dÝnh ®Ó bÞt kÝn chç nèi.
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R¾c co
Cê lª
èng côc trong

èng nèi

Híng dÉn l¾p ®Æt
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Côc ngoµi

Nối ống với cục ngoài

èng dÉn ga khÝ

• §Æt hai ®Çu èng nèi th¼ng trôc, vÆn võa ph¶i r¾c
co b»ng tay. Sau ®ã xiÕt chÆt r¾c co b»ng cê lª.

8

èng dÉn
ga láng

Cê lª

Nối dây điện với cục trong.
• Nèi d©y ®iÖn víi côc trong b»ng c¸ch nèi d©y ®iÖn víi cÇu ®Êu d©y trªn b¶ng ®iÒu khiÓn theo ®óng c¸ch ®Êu víi
côc ngoµi (Chó ý mµu cña d©y víi sè ghi trªn cÇu ®iÖn cña côc ngoµi ph¶i khíp víi mµu cña d©y ®iÖn vµ sè trªn
cÇu ®iÖn cña côc trong).
• D©y nèi ®Êt ph¶i dµi h¬n c¸c d©y thêng.
• Khi l¾p ®Æt, cÇn xem s¬ ®å chØ dÉn ®Êu d©y trªn n¾p hép ®iÒu khiÓn bªn trong côc trong vµ côc ngoµi.

Chú ý

Chú ý
• Kh«ng nªn dïng phÝch c¾m ®Ó cÊp ®iÖn nguån cho
m¸y. Ph¶i sö dông cÇu dao hoÆc ¸p t« m¸t ®Ó ®ãng
nguån cho m¸y.

• S¬ ®å ®Êu d©y cã thÓ thay ®æi mµ kh«ng th«ng b¸o.
• B¶o ®¶m nèi d©y theo ®óng s¬ ®å.
• Nèi c¸c d©y thËt ch¾c ch¾n, kh«ng ®Ó láng c¸c ®Çu
vÝt d©y ( cã thÓ lµm chËp chên, g©y ch¸y).
• Nèi d©y theo ®óng mµu b»ng c¸ch tham kh¶o s¬ ®å
®Êu d©y.

Nguån ®iÖn chung

M¸y
®iÒu hoµ

¸p t« m¸t

Chú ý
• D©y nguån cÊp cho m¸y ph¶i ®ñ tiªu chuÈn. D©y sö
dông ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®îc t¸c động cña m«i
trêng (ma, n¾ng...) hoÆc hái ý kiÕn cña nhµ cung
cÊp, d©y cã th«ng sè kü thuËt nh sau:

Côc ngoµi

CÇu đấu dây

H¬n 5mm

D©y ®iÖn
D©y ®iÖn
Lo¹i (mm2)
DiÖn tÝch
mÆt c¾t d©y
Côc

5k~9k

12K~14k

18k

0,75

1,0

1,5

2,5

2,5

5,5

Trong

Trong

Trong

Trong

Ngoµi

Ngoµi

N¾p hép ®iÒu khiÓn

24k~28k 30k, 32k 36k, 38k

KiÓu d©y (B) H05VV-F H05VV-F H05VV-F H05VV-F H05RN-F H05RN-F
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Híng dÉn l¾p ®Æt

9

Cố định hệ thống ống đồng
Bọc phần nối tiếp giữa cục trong với ống đồng bằng tấm
bảo ôn sau đó bọc ngoài bằng băng bảo ôn.
• Có thể nối thêm ống thoát nước nếu cần

B¨ng cuèn

B

Trong trường hợp cục ngoài đặt thấp hơn cục trong
• Cuốn băng bọc ống đồng, ống thoát nước và cáp điện theo
chiều từ dưới lên trên.
• Cố định ống dọc theo tường bằng quai nhê.

èng dÉn
D©y dÉn

C

Trong trường hợp cục ngoài đặt cao hơn cục trong
• Cuốn băng bọc ống đồng, ống thoát nước và cáp điện theo
chiều từ dưới lên trên.
• Kiểm tra việc bọc ống phía bên ngoài, cần có bẫy nước để
ngăn nước lọt vào trong phòng.
• Cố định ống dọc theo tường bằng quai nhê.

A
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Tr¸t kÝn vßng quanh
lç xuyªn têng.

èng
tho¸t níc

CÇn cã bÉy ®Ó ng¨n níc lät vµo b¶ng ®iÖn
Tr¸t kÝn vßng quanh
lç xuyªn têng
BÉy níc

X¶ khÝ vµ kiÓm tra rß rØ
• Kh«ng khÝ ph¶i ®îc x¶ hÕt tr¸nh ®Ó kh«ng khÝ, h¬i Èm tån
t¹i trong hÖ thèng lµm l¹nh.

BÉy

A ChuÈn bÞ
Côc trong

• KiÓm tra èng h¬i vµ èng láng ®¶m b¶o chóng ®· ®îc nèi gi÷a
côc trong vµ côc ngoµi mét c¸ch chÝnh x¸c, c¸c d©y ®iÖn ®·
®îc nèi s½n sµng ®Ó ch¹y thö. Më nắp van hót vµ van đẩy ë
côc ngoµi. Chú ý rằng c¶ 2 van đẩy vµ van hót luôn đóng ở
bước này.

B KiÓm tra rß rØ
• Nèi èng cña ®ång hå nạp ga víi b×nh Nit¬ vµ đầu nạp cña van
hót.
• ¸p lùc cña hÖ thèng kh«ng ®îc vît qu¸150 P.S.I.G. Sau ®ã
kiÓm tra rß rØ b»ng nước xµ phßng.
• Ph¶i kiÓm tra ®é kÝn cho tÊt c¶ c¸c mèi nèi, c¶ côc trong vµ côc
ngoµi. NÕu cã hiÖn tîng sïi bong bãng tøc lµ cã sù rß rØ.
• NÕu kÕt qu¶ cho thÊy hÖ thèng Nit¬ kh«ng bÞ rß rØ th× gi¶m dÇn
¸p lùc cña Nit¬. Khi ¸p suÊt cña hÖ thèng trë l¹i b×nh thêng.
Th¸o èng ra khái chai Nit¬.

Côc ngoµi

Van ¸p suÊt thÊp
§ång hå n¹p ga
Lo

Hi

Chú ý
Chú ý phải sử dụng van áp suất thấp trong quá
trình này, nếu không thì phải sử dụng van chặn.
Van cao áp của đồng hồ nạp ga luôn phải đóng.

èng n¹p

Chú ý
Tránh để cho Nitơ lọt vào trong hệ thống làm lạnh
trong trạng thái lỏng. Đỉnh chai luôn quay lên trên,
nên để chai thẳng đứng.
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Chai Nit¬
(§Æt th¼ng ®øng)

Híng dÉn l¾p ®Æt
• KiÓm tra rß rØ b»ng nước xµ phßng.
• Më n¾p ®êng phô cña van ba ng¶.
• Më van đẩy b»ng c¸ch vÆn ngîc chiÒu kim ®ång hå kho¶ng 90
®é, ®îi kho¶ng 2~3 gi©y. Sau ®ã ®ãng l¹i.
• Dïng níc xµ phßng quÐt nhÑ vµo c¸c ®iÓm nèi èng ®Ó kiÓm tra
®é kÝn.
• NÕu cã bät xµ phßng sïi lªn th× kiÓm tra l¹i v× cã thÓ bÞ rß rØ.

èng h¬i

èng láng
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Xả khí bằng bơm chân không

Van 3 ng¶
(§ãng)
Van 2 ng¶
(Më)

A Các bước tiến hành
• Nèi ®Çu n¹p (nh ®· m« t¶ ë bíc tríc) víi b¬m ch©n kh«ng ®Ó
hót ch©n kh«ng cho èng vµ côc trong. Më van ¸p suÊt thÊp cña
®ång hå sau ®ã khëi ®éng b¬m ch©n kh«ng.
• Thêi gian hót ch©n kh«ng phô thuéc vµo ®é dµi cña èng, c«ng
suÊt b¬m (tham kh¶o theo b¶ng).

Cê lª lôc l¨ng

Côc trong

Thời gian hút chân không
(Áp dụng cho máy hút 30 gal/giờ)
èng dµi díi 10m

èng dµi trªn 10m

10 phót hoÆc l©u h¬n

15 phót hoÆc l©u h¬n

• Sau khi hót ®¹t ®îc ®é ch©n kh«ng yªu cÇu, ®ãng van ¸p suÊt
thÊp l¹i, sau ®ã t¾t b¬m.

Côc ngoµi

B Kết thúc
• Më hÕt van ®Èy (vÆn ngîc chiÒu kim ®ång hå).
• Më hÕt van hót (vÆn ngîc chiÒu kim ®ång hå).
• Níi láng tõ tõ èng n¹p, sau ®ã më h¼n.
• VÆn chÆt ®Çu r¾c co cña van hót, chó ý vÆn chÆt tr¸nh ®Ó hë ga.
• §ãng c¸c n¾p van l¹i vµ xiÕt chÆt.
• TiÕn hµnh ch¹y thö.
Van ¸p suÊt thÊp

Chú ý : Thu ga khi sửa chữa.
• Khi chuyển vị trí lắp sau khi đã vận hành chạy thử, hoặc sửa chữa
bảo dưỡng (Thu ga nghĩa là thu hết ga vào cục ngoài).
• Thu ga chỉ thực hiện được khi vận hành chế độ chạy lạnh.
Các bước tiến hành:
• Nối ống của đồng hồ áp suất thấp với đầu nạp của van hút.
• Mở một nửa van hút và đuổi không khí trong ống của đồng hồ nạp
ga.
• Đóng van đẩy.
• Bật máy và vận hành chức năng làm lạnh.
• Khi đồng hồ áp suất thấp chỉ từ 1~0,5kg/cm2 (hoặc 14,2~7,1
P.S.I.G). Đóng van hút rồi tắt máy ngay. Lúc này ga được hút hết
ra cục ngoài

¸p kÕ

Lo

Hi

Më

M¸y hót ch©n kh«ng
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§ãng

N¾p
van

Híng dÉn l¾p ®Æt
• Kiểm tra lại đường ống và dây điện đã được nối chính xác hay chưa.
• Kiểm tra lại các van đẩy, van hút đã được mở hay chưa.
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Chạy thử
A Chuẩn bị điều khiển từ xa
• Mở nắp đậy pin theo đúng chiều mũi tên như trên hình vẽ.
• Lắp pin theo đúng cực âm (-) và cực dương (+).
• Đậy nắp pin lại như cũ.

B Lắp cố định cục ngoài

Bu l«ng

Chú ý:
• Cố định cục ngoài bằng bulông ốc vít (F10) theo phương
thẳng đứng trên nền bê tông hoặc khung cứng.
• Nếu lắp trên tường nhà, mái nhà hoặc nóc nhà cần đảm bảo
độ tin cậy. Cần tính toán đến các điều kiện bất lợi tự nhiên
(gió, bão, động đất).
Nèi èng

C Kiểm tra chức năng
Vận hành máy trong vòng 15~20 phút sau đó kiểm tra lượng
ga nạp.
• Đo áp suất ga ở van hút.
• Đo nhiệt độ không khí vào và ra ở cục trong.
• Đảm bảo độ chênh lệch nhiệt độ giữa không khí vào và
không khí ra ở cục trong phải lớn hơn 8oC.
Tham khảo theo bảng sau.

Lo¹i ga

NhiÖt ®é ngoµi

R-22

35oC (95oF)

4~5 kg/cm2G(56,8~71,0 P.S.I.G)

R-410A

35oC (95oF)

8,5~9,5 kg/cm2G(120~135 P.S.I.G)

NhiÖt ®é vµo

Kh«ng khÝ ra

¸p suÊt ở van hút

Chú ý: Nếu áp suất thực tế cao hơn tiêu chuẩn, có thể là do
ga nạp thừa và cần phải xả bớt. Nếu áp suất thực tế thấp hơn
tiêu chuẩn, tức là ga nạp vào hệ thống bị thiếu cần phải nạp
thêm vào.
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NhiÖt ®é ra

Híng dÉn kiÓm tra
Híng dÉn kiÓm tra
Kiểm tra lắp đặt cục ngoài.
Cục ngoài không làm việc bình thường khi vùng
đối lưu không khí bị bao bọc (máy sẽ bị quá tải và
kém lạnh).

Vùng không khí đối lưu phải đủ rộng và không bị
bao bọc.

M¸i hiªn
M¸i hiªn
Trong phßng

Trong phßng

Che đậy cục ngoài sai quy cách.

Che đậy cục ngoài đúng quy cách.

M¸y bÞ nãng
g©y qu¸ t¶i

Lưu thông gió không hiệu quả do đặt máy quá sát
tường. Máy sẽ kém lạnh.

Đảm bảo khoảng cách để lưu thông gió sẽ tăng
hiệu quả trao đổi nhiệt.
10 Cm
Têng

0,7 m

Têng
Têng

Têng

§óng

Sai

Kiểm tra lắp đặt cục trong.
Cục trong lắp không cân bằng.

Đảm bảo cục trong phải treo cân bằng. (để nước
thoát tốt hơn, nên lắp đặt cục trong nghiêng 2~3o
về bên phải).

Gi¸ treo
côc trong
Nhá níc

Träng lîng

Ống nước thải lắp không kín.

Để chắc chắn đường thoát nước hoạt động tốt
hay không, ta nên dùng một cốc nước đổ vào khay
hứng nước để thử.

Dµn l¹nh

Khay høng níc

Chỗ nối giữa khay hứng nước và ống nước thải
phải được làm kín bằng keo hoặc băng ngăn
nước.

Chç nèi èng
níc th¶i

§óng

Sai
9

Híng dÉn kiÓm tra
Kiểm tra phần loe ống đồng.
Các kích cỡ phần loe ống thích ứng với một số cỡ
ống đồng:
a

c

b

b

Nếu phần loe ống quá
lớn thì không thể vừa cỡ
ốc nối.

Nếu phần loe ống quá
nhỏ thì bề mặt tiếp xúc
với ốc nối sẽ nhỏ đi dễ
làm rò rỉ ga lạnh khi có
rung động.

§¬n vÞ tÝnh: mm
a

§K èng

Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,70
Ø 15,88
Ø 19,05

b ChiÒu cao

c §K miÖng loe

0~0,5
0,5~0,8
0,5~0,8
0,8~1,0
1,0~1,3

8,3~8,7
12,0~12,4
15,4~15,8
18,6~19,0
22,9~23,3

§óng

Sai

Kiểm tra tình trạng vặn ốc nối.
PhÇn loe èng bÞ nøt do vÆn èc qu¸ lùc

Khi vặn ốc nối phải kiểm tra lực vặn phù hợp của
ốc nối :

§K èng (mm)

Lùc vÆn (kg f.cm)
160~180
230~270
430~470
620~680

6,35
9,52
15,88
19,05

PhÝa côc
ngoµi

PhÝa côc trong

Ga lạnh bị rò rỉ do vặn ốc nối không chặt hoặc vặn
quá chặt.

Dùng nước xà phòng để kiểm tra 4 vị trí vặn ốc và
các mối hàn.
- Phía áp suất cao: Kiểm tra khi máy nén đang hoạt
động.
- Phía áp suất thấp: Kiểm tra lúc máy nén không
hoạt động.

§óng

Sai
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Híng dÉn kiÓm tra

5

Kiểm tra đường thoát nước.
Ống nước thải bị dốc vào trong do khoan
tường không đúng.

Lỗ khoan tường phải dốc từ trong ra ngoài (góc
nghiêng > 10o).

Nước ngưng tụ
không thể chảy
ra ngoài được
Ống nước thải
dốc từ trong ra
ngoài

Ống nước thải bị tắc do đầu ra bị chìm trong
thùng nước.

Không được đặt ống nước thải ngập trong nước.

Tạo ra một
khoảng trống

Nước ngưng tụ
không thể chảy
xuống theo ống.

§óng

Sai

6

Kiểm tra đường ống dẫn ga lạnh.
Nước ngưng tụ chảy vào trong nhà dọc theo
đường ống dẫn ga.

Làm bẫy nước để ngăn nước chảy vào phòng
và dầu lạnh tràn vào cục trong.

Cục ngoài

Cục ngoài

Hướng nước
chảy
Cục trong

Bẫy nước

Cục trong

Sai hướng quấn băng bảo ôn cũng là nguyên
nhân nước chảy vào phòng.

Quấn băng bảo ôn từ dưới lên trên.
Hướng quấn
bảo ôn
Từ dưới lên

Từ trên xuống

§óng

Sai
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Kiểm tra đầu nối dây điện.
Không bắt chặt vít khi nối dây có
thể gây cháy chập hoặc điện giật.

Bắt chặt vít giữ khi nối dây.

ON

Sử dụng áp tô mát để đóng cắt
nguồn điện cho máy.

OFF

Áp tô mát
(riêng biệt)

Vít giữ dây

1
1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

6

§óng

Sai
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ON

OFF

Híng dÉn sö dông
M¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é
B¹n h·y ®äc cÈn thËn toµn bé cuèn s¸ch nµy tríc khi vËn
hµnh m¸y.
Kh«ng ®Ó trÎ em hoÆc ngêi èm yÕu sö dông m¸y mµ thiÕu
sù gi¸m s¸t.

Tríc khi l¾p ®Æt m¸y ®iÒu hoµ ph¶i ®îc sù ®ång ý
cña bªn cung cÊp ®iÖn
P/No.: 3828A90209F

Híng dÉn sö dông

môc lôc

- C¸c l−u ý vÒ an toµn..................................................................3

- ChuÈn bÞ tr−íc khi vËn hµnh m¸y..............................................4

- Bé ®iÒu khiÓn tõ xa....................................................................5

- C¸ch sö dông nót chän chÕ ®é vËn hµnh..................................6

- Ch¨m sãc vµ b¶o tr× m¸y.........................................................12
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Híng dÉn sö dông
C¶nh b¸o
Th«ng giã tríc khi vËn hµnh m¸y khi khÝ đốt
bị tho¸t ra ngoµi.

Kh«ng tù ý th¸o, söa m¸y.

Cã thÓ g©y háng m¸y hoÆc ®iÖn giËt.

Cã thÓ g©y næ, ch¸y.

Chó ý
Kh«ng ch¹m tay vµo phÇn
kim lo¹i cña m¸y khi thay
líi läc.
Nã cã thÓ lµm b¹n bÞ th¬ng.

Kh«ng lau m¸y b»ng níc.

Th«ng giã khi sö dông m¸y
l¹nh cïng víi bÕp lß trong
nhµ.

Níc cã thÓ ngÊm vµo m¸y vµ lµm
gi¶m sù c¸ch ®iÖn, g©y giËt ®iÖn.

NÕu kh«ng, cã thÓ x¶y ra sù thiÕu
«xy.

CÇn ph¶i t¾t nguån ®iÖn
tríc khi lau m¸y.

Kh«ng nªn ®Ó vËt nu«i hoÆc
c©y c¶nh ë n¬i tiÕp xóc trùc
tiÕp víi luång khÝ.

Kh«ng nªn sö dông m¸y cho c¸c
môc ®Ých ®Æc biÖt nh b¶o qu¶n
c¸c thiÕt bÞ chÝnh x¸c, rau qu¶,
vËt nu«i vµ c¸c ®å mü nghÖ.

Trong khi m¸y ho¹t ®éng, qu¹t giã
quay víi tèc ®é cao nªn rÊt dÔ g©y
ra chÊn th¬ng.

§iÒu nµy cã thÓ lµm h¹i vËt nu«i
hoÆc c©y c¶nh.

§iÒu nµy cã thÓ g©y nguy hiÓm cho
®éng vËt, c©y trång hoÆc háng m¸y.

Dõng m¸y vµ ®ãng c¸c cöa
sæ khi giã b·o.

Kh«ng cÇm d©y ®iÖn nguån
®Ó rót phÝch c¾m ra.

T¾t nguån ®iÖn chÝnh khi
kh«ng dïng m¸y trong thêi
gian dµi.

NÕu vËn hµnh víi cöa sæ më cã
thÓ g©y thÊm ít bªn trong m¸y
vµ ít ®å dïng trong nhµ.

Nã cã thÓ g©y giËt ®iÖn, nguy hiÓm.

Nã cã thÓ g©y ra háng m¸y hoÆc
ch¸y.

Kh«ng ®îc ®Æt c¸c vËt c¶n
xung quanh cöa hót hoÆc
®êng thæi giã ra.

Ph¶i ®¶m b¶o r»ng gi¸ ®ì m¸y
kiÓu c«ng xon cña côc ngoµi
kh«ng bÞ háng do sö dông l©u.

L¾p líi läc mét c¸ch ch¾c
ch¾n. VÖ sinh líi läc 2 tuÇn 1
lÇn.

Nã cã thÓ g©y háng m¸y hoÆc tai
n¹n.

NÕu gi¸ ®ì háng, cÇn quan t©m tíi
nh÷ng nguy hiÓm cã thÓ g©y ra do
r¬i m¸y.

Líi läc bÈn sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶
ho¹t ®éng cña m¸y. VËn hµnh thiÕu
líi läc cã thÓ g©y háng m¸y.

Kh«ng sö dông c¸c chÊt tÈy,
dung m«i qu¸ m¹nh vµ ph¶i
dïng v¶i mÒm ®Ó vÖ sinh
m¸y.
Nã cã thÓ lµm háng c¸c linh kiÖn
(bé phËn) cña m¸y.

Ph¶i dïng nguån ®iÖn riªng
vµ l¾p ¸p t« m¸t ®óng tiªu
chuÈn.

Kh«ng nªn ®Ó híng giã l¹nh
chiÕu th¼ng vµo ngêi

NÕu kh«ng l¾p cã thÓ g©y ch¸y
hoÆc t¹i n¹n do ®iÖn giËt.

§iÒu nµy ¶nh hëng xÊu ®Õn søc
khoÎ cña b¹n.

Lu ý khi më hép vµ khi ®ang l¾p ®Æt. C¸c c¹nh
s¾c nhän cã thÓ lµm b¹n bÞ th¬ng.

NÕu nh níc r¬i vµo m¸y, cÇn ph¶i t¾t c«ng t¾c
nguån. Sau khi rót phÝch c¾m ra khái nguån, liªn
hÖ ngay víi trung t©m b¶o hµnh.
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Híng dÉn sö dông
ChuÈn bÞ tríc khi vËn hµnh
C¸ch l¾p pin cho ®iÒu khiÓn tõ xa
Th¸o n¾p ®Ëy pin ra b»ng c¸ch kÐo theo chiÒu
A mòi
tªn.

B L¾p pin míi ®¶m b¶o l¾p theo ®óng dÊu (+) vµ (-)
gi÷a pin vµ æ pin.

C L¾p l¹i n¾p ®Ëy pin b»ng c¸ch ®Èy ngîc l¹i vµo vÞ trÝ cò.
Ghi nhí:
Dïng 2 pin lo¹i AAA (1,5 V). Kh«ng dïng pin s¹c l¹i.

B¶o qu¶n, sö dông bé ®iÒu khiÓn tõ xa
®iÒu khiÓn tõ xa cã thÓ ®îc gi÷ b»ng c¸ch
treo lªn têng.

®Ó ch¹y m¸y ®iÒu hßa, híng ®iÒu khiÓn vµo
m¾t nhËn tÝn hiÖu.

M¾t nhËn tÝn hiÖu
NhËn tÝn hiÖu tõ ®iÒu khiÓn. (¢m thanh nhËn tÝn hiÖu lµ 2 tiÕng “pÝp pÝp” hoÆc mét tiÕng “pÝp” dµi).
C¸c ®Ìn chØ thÞ vËn hµnh
On/ Off (BËt/T¾t) : §Ìn s¸ng trong khi hÖ thèng ho¹t ®éng.
Timer (HÑn giê) : §Ìn s¸ng trong khi ®Ó chÕ ®é hÑn giê.
: §Ìn s¸ng trong khi côc ngoµi ho¹t ®éng.
(cho c¸c lo¹i m¸y chØ lµm l¹nh).

§Ìn b¸o ho¹t ®éng

4

Híng dÉn sö dông

Giíi thiÖu vÒ ®iÒu khiÓn tõ xa
C¸c ®Æc ®iÓm cña bé ®iÒu khiÓn tõ xa
Phát tín hiệu
Tín hiệu được phát ra tới phòng có điều hoà.

TEM P .

OFF

1

TIME h r .

1

Mµn h×nh hiÓn thÞ
HiÓn thÞ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng.

2

Nót ®iÒu chØnh híng giã

3

Dïng ®Ó ®Æt hoÆc dõng híng chuyÓn
®éng cña c¸nh giã.

Nót lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng.

Nót nµy dïng ®Ó lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng.

4

HÑN Giê T¾T
Dïng ®Ó ®Æt thêi gian t¾t m¸y.

4
8

2

3
8

5

Nót bËt/ t¾t.
Khi nhÊn nót nµy m¸y sÏ ho¹t ®éng, nhÊn nót nµy lÇn
n÷a m¸y sÏ t¾t.

5

7

6

6

Nót ®iÒu chØnh nhiÖt ®é phßng.
Dïng ®Ó ®iÒu chØnh nhiÖt ®é phßng.

7

Nót chän tèc ®é qu¹t giã côc trong

8

Nót lùa chän chÕ ®é lµm l¹nh nhanh
Nót nµy cã chøc n¨ng chän, hoÆc dõng chÕ ®é lµm
l¹nh nhanh (chÕ ®é lµm l¹nh nhanh ho¹t ®éng víi tèc
®é qu¹t giã cao nhÊt).

(1) ChÕ §é vËn hµnh
Chế độ làm lạnh

Chế độ làm lạnh

Chế độ hút ẩm
Chế độ hút ẩm

(M¸y mét chiÒu)
ChÕ ®é sëi Êm

(2) thø tù vËn hµnh

1st

NhÊn nót bËt m¸y

2nd

Lùa chän chÕ ®é ho¹t ®éng

3rd

§Æt nhiÖt ®é phßng

4th

Chän tèc ®é qu¹t côc trong

(M¸y hai chiÒu)

TEM P .

2
4

1
3

5

Híng dÉn sö dông

VËn hµnh chÕ ®é l¹nh

Ên nót BËt/ T¾t (m¸y sÏ ph¸t ra tiÕng bÝp).

Beep

, Be e

p

TEMP .

NhÊn nót chÕ ®é ho¹t ®éng ®Ó chän chÕ ®é l¹nh.
Sau mçi lÇn nhÊn chÕ ®é ho¹t ®éng sÏ chuyÓn theo
híng mòi tªn.

TEMP.
OFF

TIME

TEMP.
OFF

hr.

ChÕ ®é l¹nh

TIME

TEMP.
OFF

hr.

ChÕ ®é hót Èm

TIME

hr.

ChÕ ®é sëi Êm

NhÊn nót ®Æt nhiÖt ®é phßng ®Ó ®Æt nhiÖt ®é thÊp h¬n.
NhiÖt ®é cã thÓ ®Æt trong kho¶ng18oC ~30oC
víi møc t¨ng gi¶m 1oC cho mét lÇn nhÊn.

TEM P.
OFF

TIME

T¨ng nhiÖt ®é

hr.

Gi¶m nhiÖt ®é

§Æt tèc ®é qu¹t

TEM P.
OFF TIME

6

hr.

* §Æt tèc ®é qu¹t theo 4 møc:
- ChËm, trung b×nh, cao vµ
CHAOS .
* Mµn h×nh hiÓn thÞ tèc ®é cao.

Híng dÉn sö dông

Vận hành chế độ sưởi (Chỉ có ở loại máy 2 chiều)

Ấn nút Bật/ Tắt (máy sẽ phát ra tiếng bíp).

,B
Beep

eep

TEMP .

Nhấn nút chế độ hoạt động để chọn chế độ sưởi.
Sau mỗi lần nhấn chế độ hoạt động sẽ chuyển theo
hướng mũi tên.

TEM P.
OFF

TIME

hr.

ChÕ ®é l¹nh

TEM P.
OFF

TIME

hr.

OFF

TIME

hr.

ChÕ ®é hót Èm ChÕ ®é sëi Êm

Nhấn nút đặt nhiệt độ phòng để đặt nhiệt độ cao hơn.
Nhiệt độ có thể đặt trong khoảng 16oC ~30oC với mức
tăng giảm 1oC cho mỗi lần nhấn.

TEM P.
OFF

TIME

T¨ng nhiÖt ®é

hr.

Gi¶m nhiÖt ®é

§Æt tèc ®é qu¹t

* §Æt tèc ®é qu¹t theo 4 møc:
- ChËm, trung b×nh, cao vµ CHAOS.
* Mµn h×nh hiÓn thÞ tèc ®é cao.
TEM P.

OFF

7

TIME

hr.

Híng dÉn sö dông

VËn hµnh chÕ ®é hót Èm

Ấn nút Bật/ Tắt (máy sẽ phát ra tiếng bíp).

Beep

p
, Bee

TEM P .

NhÊn nót chÕ ®é ho¹t ®éng ®Ó chän chÕ ®é hót Èm.
Sau mçi lÇn nhÊn chÕ ®é ho¹t ®éng sÏ chuyÓn theo
híng mòi tªn.

TEM P.
OFF

TIME

TEM P.
OFF

hr.

ChÕ ®é l¹nh

§Æt tèc ®é qu¹t
TEM P.

TIME

OFF

hr.

ChÕ ®é hót Èm

TIME

ChÕ ®é sëi Êm

* §Æt tèc ®é qu¹t theo 4 møc:
- ChËm, trung b×nh, cao vµ CHAOS.
* Mµn h×nh hiÓn thÞ tèc ®é cao.

Trong khi vËn hµnh chÕ ®é hót Èm
- Tèc ®é qu¹t côc trong sÏ tù ®éng ®Æt ë møc thÊp nhÊt, khi ®ã ta kh«ng thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é qu¹t
bëi v× m¸y ®· lùa chän tèc ®é tèi u nhÊt cho chÕ ®é nµy.
- Tèc ®é qu¹t côc trong cã thÓ dõng khi nhiÖt ®é phßng qu¸ l¹nh.

8

hr.

Híng dÉn sö dông

Vận hành chế độ làm lạnh nhanh

TEMP .

NhÊn nót vËn hµnh chÕ ®é lµm l¹nh nhanh, khi ®ã ®iÒu hoµ
sÏ vËn hµnh ë chÕ ®é l¹nh víi tèc ®é qu¹t cực cao trong
vßng 30 phót.

Để hủy bỏ chế độ làm lạnh nhanh, nhấn lại vào nút này,
nút chọn tốc độ quạt gió cục trong hoặc nút đặt nhiệt độ phòng
và máy sẽ hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao.

Hẹn giờ tắt

TEMP .

OFF

TIME 7 hr.

NhÊn nót hẹn giờ tắt

B ee p
1. Nhấn nút hẹn giờ tắt, máy sẽ phát tiếng Píp.
2. Kiểm tra đèn hẹn giờ tắt của điều hoà.
3. Có thể hẹn giờ từ 1~7 tiếng. Mỗi lần nhấn nút thời gian hẹn sẽ
tăng lên 1 tiếng .
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Híng dÉn sö dông

§iÒu chØnh luång giã theo chiÒu th¼ng ®øng
Dùng điều khiển từ xa để điều chỉnh luồng gió thổi ra
theo hướng lên/xuống.

1

Nhấn nút Bật / Tắt để khởi động máy.

2

NhÊn nót ®iÒu chØnh híng giã, vµ khi ®ã
c¸nh giã sÏ tù ®éng ®iÒu chØnh lªn xuèng.

3

NhÊn nót ®iÒu chØnh híng giã mét lÇn n÷a,
khi ®ã c¸nh giã sÏ ®Æt ®óng híng mµ b¹n
mong muèn.

§iÒu chØnh luång giã ra theo chiÒu ngang
– Luồng gió ra theo chiều ngang (trái/phải) có thể được điều chỉnh bằng tay.

Chó ý
– ChØ sö dông ®iÒu khiÓn tõ xa ®Ó ®iÒu chØnh híng

giã lªn xuèng, nÕu ®iều chØnh b»ng tay th× m¸y sÏ bÞ
lçi.
–Khi m¸y ®iÒu hoµ t¾t, c¸nh giã lªn xuèng
sÏ ®ãng l¹i.
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Híng dÉn sö dông

Chế độ vận hành cưỡng bức
– Sử dụng chế độ này khi không sử dụng được điều
khiển từ xa.

– Máy sẽ hoạt động khi nhấn nút nguồn ON/OFF
– Nếu bạn muốn dừng vận hành thì nhấn lại nút này lần
nữa.

Nót nguån
ON/OFF

Lo¹i 1 chiÒu

Lo¹i 2 chiÒu
o

ChÕ ®é vËn hµnh

Lµm l¹nh

NhiÖt ®é phßng >24 C
Lµm l¹nh

Tèc ®é qu¹t trong nhµ
NhiÖt ®é ®Æt

Cao
o

22 C

o

21 C < NhiÖt ®é phßng < 24 o C NhiÖt ®é phßng < 21oC

Cao

Hót Èm
Cao

Sëi Êm
Cao

22oC

23oC

24oC

Chạy thử
– Trong

khi chạy thử, máy hoạt động ở chế độ lạnh với tốc độ quạt cao bất kể nhiệt độ phòng là bao nhiêu và
đặt lại trong 18 phút.
– Trong khi chạy thử, nếu tín hiệu ở điều khiển từ xa được nhận, máy sẽ vận hành theo các thiết lập đặt ở điều khiển từ xa.
Nếu bạn muốn dùng chế độ vận hành này, bạn hãy nhấn và giữ nút công tắc nguồn ON/OFF trong khoảng 3 ~ 5 giây, khi
®ã cßi sÏ kªu BÝp.
– Nếu muốn ngừng chạy máy, bạn hãy nhấn nút lần nữa.

Chế độ tự khởi động lại
–Trong trường hợp nguồn điện có trở lại sau khi mất, chế độ tự khởi động lại sẽ vận hành các bước một cách

tự động theo

các chế độ vận hành như trước khi mất điện.

– Khi ở chế độ khởi tạo ban đầu, quạt sẽ chạy ở tốc độ thấp và máy nén khởi động 2,5-3 phút sau đó. Khi máy nén đã chạy,
tốc độ quạt lại tiếp tục chạy theo chế độ đã đặt trước đó.

Thông tin trợ giúp :
– Năng suất lạnh chỉ định trên bảng thông số là giá trị ứng với khi quạt chạy với tốc
độ cao, năng suất sẽ giảm xuống thấp hơn ở tốc độ quạt thấp hoặc trung bình.

– Tốc độ quạt cao chỉ nên dùng khi bạn muốn làm lạnh nhanh.
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Híng dÉn sö dông

Chăm sóc và bảo trì máy
Chú ý: Trước khi thực hiện bất kỳ một việc bảo trì nào, phải ngắt điện nguồn của máy.

Côc trong
Khung lưới, thân và điều khiển từ xa
Tắt máy trước khi làm sạch. Làm sạch, lau chùi bằng vải
khô và mềm. Không dùng chất tẩy hoặc chất mài mòn.

- Không được sử dụng các chất sau:
Nước nóng hơn 40oC
Nó có thể gây biến dạng và hỏng màu
- Các chất bay hơi
Nó có thể gây hư hỏng mặt máy.

Ghi nhí:
Nguồn điện phải được ngắt trước khi vệ sinh cục trong.

Cöa hót giã

Cöa thæi giã

Läc khÝ (sau vá m¸y
phÝa tríc)
C¸nh chao giã däc C¸nh giã ngang

Bé läc khÝ

A

Kéo nhẹ 2 bên cạnh để tháo mặt trước máy. Nhấc
lưới lọc bụi ra.

5
B

Làm sạch lưới lọc bụi bằng máy hút bụi hoặc nước xà
phòng ấm (Nếu nước nóng hơn 40oC, có thể gây biến
dạng).

C

Sau khi rửa sạch lại bằng nước, thì phơi khô trong
bóng râm.

7
D

Lắp lại lưới lọc về vị trí cũ.

Bé läc plasma,
läc khö mïi (ChØ cã ë mét sè lo¹i m¸y)

A

Sau khi tháo lưới lọc bụi ra, kéo nhẹ ra phía trước để
tháo bộ lọc PLASMA.

Bộ lọc PLASMA ở phía sau bộ lọc khí cần được kiểm tra
và làm sạch 3 tháng 1 lần hoặc hơn nếu cần.

B

Nhúng bộ lọc PLASMA vào nước xà phòng trung tính,
trong 20-30 phút.

Bộ lọc khí nằm ở phía sau của tấm lưới trước cần được
kiểm tra và làm sạch ít nhất 2 tuần 1 lần hoặc thường
xuyên hơn nếu cần.

Làm khô bộ lọc PLASMA trong bóng râm 1 ngày (đặc
C0
C biệt
hơi ẩm phải được loại bỏ hết)

11
D Lưu ý các dây phóng điện.

Bé läc khö mïi

12
E Lắp lại bộ lọc PLASMA như cũ.
Bé läc PLASMA

A

Sau khi tháo bộ lọc khí, kéo nhẹ ra phía trước
để tháo bộ lọc khử mùi.

B

Làm khô bằng ánh nắng mặt trời trong 2 giờ.

C

Lắp lại vào vị trí cũ.

Không sờ vào bộ lọc PLASMA trong
vòng 10 giây sau khi mở khung hút
gió, nó có thể gây ra điện giật.
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Híng dÉn sö dông
Cục ngoài
Các tấm trao đổi nhiệt và khung thông gió bên
ngoài máy cần được kiểm tra định kỳ. Nếu nó bị
tắc do các chất bẩn hoặc muội thì bộ trao đổi nhiệt
và các khung thông gió cần được làm sạch bằng
hơi nước một cách cẩn thận.

Cöa
hót
giã

(MÆt
bªn)

(PhÝa sau)
èng ®ång
èng th¶i

Cöa
thæi giã

GHI NhỚ:
Nếu bộ trao đổi nhiệt này bị bẩn hay tắc sẽ làm
giảm hiệu suất của máy và làm cho chi phí vận
hành tăng lên.

(PhÝa sau)

Cöa hót giã

(PhÝa sau)

(MÆt
bªn)

Cöa hót giã

(MÆt
bªn)

èng ®ång
èng th¶i

èng ®ång
èng th¶i

Cöa thæi giã

Cöa thæi giã

Trường hợp máy điều hoà không sử dụng trong thời gian dài
Trường hợp máy điều hòa sắp không sử
dụng trong thời gian dài.

Trường hợp máy điều hòa sắp chạy lại.

A

Vận hành máy điều hoà theo chế độ tuần hoàn
khí trong 2 đến 3 giờ .
* Việc này sẽ làm khô các chi tiết bên trong máy.

A

Làm sạch bộ lọc khí và lắp nó vào trong.

B

Ngắt cầu dao và rút ổ cắm điện.

B

Kiểm tra xem cửa hút và thổi gió của cả cục
trong và cục ngoài phải không bị tắc.

Chó ý
Nhớ ngắt cầu dao điện khi ngưng sử
dụng máy điều hòa trong thời gian dài.
Các chất bẩn có thể tích tụ và gây ra cháy.

C

Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa.
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Híng dÉn sö dông

Trước khi bạn gọi dịch vụ sửa chữa
Các mẹo xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền!
Hãy kiểm tra các điểm sau đây trước khi gọi tới dịch vụ sửa chữa. Nếu như các trục trặc
vẫn còn thì liên hệ với các đại lý hoặc trung tâm bảo hành.

Trường hợp
Máy điều hòa không chạy.

Giải thích

Xem trang

Bạn có đặt nhầm chế độ hẹn giờ không?

9

Có thể cầu chì bị đứt hoặc cầu dao điện bị
ngắt
Phòng có mùi khác thường.

Kiểm tra đó có phải là mùi ẩm ướt từ tường,
thảm, đồ dùng hoặc quần áo trong phòng.

Hơi nước bị ngưng tụ và
thoát ra từ máy.

Hơi nước ngưng tụ xuất hiện khi luồng khí
từ máy điều hòa làm lạnh không khí của
phòng ấm.

Máy không chạy khoảng 3
phút sau khi khởi động lại.

Đây là cơ cấu bảo vệ máy.
Đợi khoảng 3 phút sau máy sẽ bắt đầu vận
hành lại.

Máy làm lạnh hoặc làm
nóng không hiệu quả.

Bộ lọc bị bẩn. Xem chỉ dẫn làm sạch bộ lọc.
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Nhiệt độ đặt không đúng.

6, 7, 8

Lối khí vào và ra của cục trong (cục ngoài)
bị cản trở
Máy điều hòa vận hành bị
ồn.

Với tiếng ồn giống tiếng nước chảy.
- Đây là tiếng ồn của khí freon chảy trong
máy.
Với tiếng ồn giống như khí nén thoát ra ngoài
trời.
- Đây là tiếng ồn do quá trình hút ẩm xảy ra
trong máy.

Điều khiển từ xa bị mờ
hoặc không hiển thị.

Pin yếu.
Pin lắp ngược các cực (+) và (-).

Nghe tiếng kêu răng rắc.

Đây là tiếng kêu phát sinh bởi sự co giãn của
khung nắp trước do thay đổi nhiệt độ.

Ghi chó:
Cục ngoài của máy chịu được nước.
Cục trong của máy không chịu được nước, vì vậy không nên để tiếp xúc với nước.
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