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Luôn sử dụng phích cắm và ổ điện có nối đất.
Không sử dụng áp tô mát hỏng hoặc non tải.

Chắc chắn môi chất làm lạnh phải hoạt động. Vui
lòng đọc kỹ tem hướng dẫn trên máy.

Dùng áp tô mát và đường điện riêng để cấp điện
cho máy.

Không sử dụng dây nguồn, giắc cắm hoặc ổ cắm
đã bị hư hỏng.

Sửa chữa phải do người có chuyên môn thực hiện.
Không được tự ý tháo hoặc sửa chữa máy.

Không được chạm tay vào máy, vận hành máy khi
tay bị ướt. Khi tháo giắc cắm, phải giữ chúng bằng
tay.

Nối đất cho máy theo đúng sơ đồ. Không nối dây đất
vào ống dẫn ga, ống nước hoặc cột chống sét.
Hộp điều khiển và nắp hộp điều khiển phải được
lắp đặt chắc chắn.

Không được để nước tiếp xúc với các chi tiết điện.
Lắp đặt máy ở xa nguồn nước.

Sử dụng áp tô mát và cầu chì đúng thông số.

Không lưu trữ, sử dụng hoặc để các loại khí hoặc
vật dễ cháy, dễ bắt lửa gần máy.

Không thay đổi hoặc nối dài dây điện. Phải thay đổi
dây điện nếu nó bị trầy xước bong vỏ bọc hoặc bị
hỏng
Khi lắp đặt, di chuyển hoặc lắp đặt lại máy phải liên hệ
với nhà cung cấp, trung tâm dịch vụ.
Giá đỡ phải chắc chắn và bền vững.
Không đặt cục ngoài lên giá đỡ di động hoặc nơi nó
dễ bị đổ.
Khi máy bị ngâm trong nước (do lụt hoặc bị ngập
nước) phải liên hệ với trung tâm bảo hành để sửa
chữa trước khi sử dụng.
Cục ngoài có tụ tích điện áp cao. Phải xả hết điện
trong tụ này trước khi sửa chữa.
Khi lắp đặt máy, phải sử dụng linh kiện lắp đặt được
cấp theo máy.
Chỉ sử dụng linh kiện ghi trong danh sách linh kiện
thay thế.

.

Không đặt lò sưởi hoặc thiết bị phát nhiệt gần cáp
nguồn của máy.

Phải đảm bảo dây nối cục trong và cục ngoài được
chặt chẽ và lộ tuyến của dây phải được bố trí thích
hợp sao cho sẽ không có lực tác động kéo dây khỏi
cầu đấu dây.
Cẩn thận khi tháo các vật liệu đóng gói như ốc, vít
đinh, pin hoặc các vật liệu bị bỏ đi sau khi lắp đặt
hoặc sửa chữa. Sau đó xé túi nylong đóng gói rồi bỏ
đi. Phải kiểm tra, chắc chắn rằng phích nguồn không
bẩn, lỏng lẻo, hư hỏng, khi cắm phải chắc chắn.
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Không sử dụng máy ở nơi chật chội trong thời gian
dài. Phải thông gió thường xuyên.
Không được mở cửa hút gió của máy khi máy
đang chạy. (Không được sờ vào phin lọc tĩnh điện
nếu máy có bộ phận này).
Khi nghe thấy tiếng động cơ lạ hoặc khói bốc ra
từ máy, phải cắt nguồn điện hoặc áp tô mát ngay
lập tức.
Thông gió thường xuyên khi máy vận hành cùng
lò vi sóng, thiết bị sưởi ấm.
Ngắt cầu dao hoặc áp tô mát tổng khi vệ sinh hoặc
bảo dưỡng máy.
Khi không sử dụng máy trong thời gian dài phải
ngắt áp tô mát hoặc cầu dao điện.
Chú ý không để ai (đặc biệt là trẻ em) giẫm lên hoặc
ngã vào cục ngoài của máy.
Phải đảm bảo dây điện không bị kéo căng hoặc hư
hại trong thời gian vận hành máy.
Không đặt, để bất kỳ vật gì lên dây điện.
Không cắm hoặc rút phích điện để mở hoặc tắt máy.
Khi bị rò rỉ khí đốt, phải đóng bình ga và mở cửa sổ
để thông gió rồi mới bật máy.

Cần phải có hai người trở lên để mang vác và vận chuyển máy.
Tránh gây chấn thương.
Không được lắp đặt máy tại nơi tiếp xúc trực tiếp với gió biển (có hơi muối).
Máy có thể bị ăn mòn.
Lắp đặt ống thoát nước để đảm bảo việc thoát nước.
Nếu không có thể gây rò rỉ nước.
Giữ bề mặt bằng phẳng khi lắp đặt máy.
Nếu không có thể khiến máy bị rung, gây rò rỉ nước.
Không lắp đặt máy tại nơi tiếng ồn và hơi nóng cục ngoài của máy làm ảnh hưởng
đến hàng xóm xung quanh.
Có thể gây phiền phức đến hàng xóm xung quanh.
Phải kiểm tra sự rò rỉ của ga lạnh sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa máy.
Lượng ga thấp có thể làm hỏng máy.
Không được dùng máy vào những mục đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ vật
mang tính nghệ thuật.
Có thể làm hỏng máy.
Không để vật cản ở cửa hút gió, thổi gió.
Có thể làm hỏng máy.
Sử dụng vải mềm để vệ sinh máy, không dùng dung môi hoặc chất tẩy rửa mạnh.
Có thể gây cháy, điện giật hoặc làm những bộ phận bằng nhựa của máy bị hỏng.
Không sờ vào những bộ phận kim loại của máy khi thay lưới lọc, chúng rất sắc nhọn.
Có thể gây chấn thương.
Không đứng lên hoặc đặt bất cứ vật gì lên máy.
Có thể gây nguy hiểm cho người hoặc làm hư hỏng máy.
Lắp lưới lọc cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc hai tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu cần thiết.
Lưới lọc bị bẩn có thể làm giảm hiệu suất của máy.
Không đưa tay, vật khác vào cửa hút, thổi gió khi máy đang hoạt động.
Những cạnh sắc hoặc chuyển động có thể gây chấn thương.
Cẩn thận khi tháo dỡ hoặc lắp đặt máy.
Nước bên ngoài có thể tràn vào.
Không được dùng ga trộn với không khí hoặc các chất làm lạnh.
Nếu lẫn khí vào ga lạnh có thể làm áp suất trong đường ống quá cao dẫn đến hư hỏng thiết bị.
Nếu ga lạnh rò trong quá trình cài đặt, ngay lập tức tiến hành thông gió.
Nếu không sẽ gây hại cho sức khỏe.
Tháo dỡ máy, tiến hành xử lí dầu làm lạnh và các chi tiết theo tiêu chuẩn.
Có thể gây cháy hoặc hỏng máy.
Thay thế pin trong điều khiển bằng loại pin như mẫu. Không được dùng lẫn lộn pin mới
với pin cũ hoặc pin khác loại nhau.
Có thể gây cháy hoặc hỏng máy.
Nếu dung dịch từ pin dính vào da và quần áo, cần tiến hành rửa sạch bằng nước sạch.
Không dùng điều khiển có pin bị rò rỉ như vậy.
Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc có hại cho sức khỏe.
Nếu nuốt phải chất lỏng chảy ra từ pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác sĩ. Không sử
dụng điều khiển nếu pin bị chảy nước.
Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc có hại cho sức khỏe.
Không để máy chạy trong thời gian quá dài, khi độ ẩm cao và các cửa mở.
Độ ẩm cao làm nước ngưng tụ gây hỏng đồ đạc.
Không được để da trẻ em tiếp xúc trực tiếp với dòng khí nóng hoặc lạnh.
Có thể gây hại cho sức khỏe.
Không được uống nước từ máy chảy ra.
Nước này không vệ sinh và có hại cho sức khỏe.
Không chạm vào điều hòa khi có sấm chớp.
Có thể gây điện giật.

ả

Hình ảnh này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại máy

có thể mạ thêm các lớp chống ăn mòn lên bộ trao đổi nhiệt.

có thể mạ thêm các lớp chống ăn mòn lên bộ trao đổi nhiệt.

có thể mạ thêm các lớp chống ăn mòn lên bộ trao đổi nhiệt.
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Hình ảnh này có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại máy
Các thiết bị lắp đặt khách hàng cần phải mua riêng.

(9.000 Btu/h)
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(12.000 Btu/h)

(Chú ý: Ống đồng dẫn ga phải được bọc trong ống cách nhiệt
riêng biệt. Không bọc chung 2 ống đồng trong 1 ống cách nhiệt)

Để vệ sinh bên trong máy, hãy liên hệ với các trung
tâm bảo hành hoặc đại lí. Không sử dụng các chất
tẩy rửa mạnh vì nó sẽ gây ăn mòn và hư hỏng máy.

Lẫy
ở đế

(Đơn vị: mm)

Model 1
chiều

Lẫy
ở đế

Vít loại A

Vít loại A

(Đơn vị: mm)

Model 2
chiều
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,
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Loại máy Công suất
(kW)

,

mm

inch

Độ dài
tiêu
chuẩn
(m)

Độ cao
lớn nhất
B
(m)

Kích thước ống
Đường lỏng
Ga
mm

inch

Độ dài
Lượng
lớn nhất ga nạp
A
(g/m)
(m)

Máy 1
chiều

2,5

Ø9,52

3/8

Ø6,35

1/4

5

7

15

20

3,5

Ø12,7

1/2

Ø6,35

1/4

5

7

15

20

Máy 2
chiều

2,5

Ø9,52

3/8

Ø6,35

1/4

5

7

15

25

3,5

Ø12,7

1/2

Ø6,35

1/4

5

7

15

35

,

,

,

Cẩn thận khi tháo các vật liệu đóng gói,
như ốc vít, đinh, pin hoặc các vật liệu bỏ

Không được dùng máy vào những mục
đích đặc biệt như bảo quản thức ăn, đồ
vật mang tính nghệ thuật...

Không để bất kì vật gì cản ở cửa hút
hoặc thổi gió.

Sử dụng vải mềm để vệ sinh máy.
Không dùng dung môi hoặc chất tẩy
rửa mạnh để vệ sinh máy.

Không được sờ vào bộ phận kim loại
của máy khi thay lưới lọc vì chúng rất
sắc nhọn.

Không đứng lên hoặc đặt bất kỳ vật gì
lên máy

Lắp lưới lọc cẩn thận. Vệ sinh lưới lọc
hai tuần một lần hoặc nhiều hơn nếu
cần thiết.

Không cho tay hoặc các vật khác vào
cửa hút gió hoặc thổi gió khi máy đang
vận hành.

Cẩn thận khi tháo dỡ và lắp đặt máy
điều hòa.

Nếu ga trong máy bị rò khi sửa chữa,
không được chạm vào ga bị rò ra.

Ga có thể gây bỏng lạnh.
Không được để nghiêng khi tiến hành
tháo và lắp máy.

Không được dùng ga trộn với không
khí hoặc các chất làm lạnh.

(Tùy từng model)

Nếu ga lạnh rò trong quá trình cài đặt
thì ngay lập tức phải tiến hành thông gió.

Nếu lẫn khí vào ga lạnh thì có thể làm
áp suất trong đường ống quá cao dẫn
đến hư hỏng các thiết bị.
Tháo dỡ máy tiến hành xử lí dầu làm
lạnh và các chi tiết theo tiêu chuẩn.

Thay thế pin trong điều khiển bằng loại
pin như mẫu. Không được dùng pin cũ
mới lẫn lộn hoặc pin khác loại nhau.

Nếu dung dịch từ pin dính vào da và
quần áo, cần tiến hành rửa bằng nước
sạch. Không dùng điều khiển mà bị rò
như vậy.

Không được sạc lại hoặc tháo rời pin.
Không được vứt pin vào trong ngọn
lửa.

* Cấu tạo có thể thay đổi tùy từng loại máy

Không được để da trẻ em, thực vật tiếp
xúc trực tiếp với dòng khí lạnh hoặc
nóng.

Đèn sáng trong suốt quá trình sưởi ấm.
Không uống nước chảy ra từ máy.

Dùng giá đỡ hoặc thang chắc chắn khi
lau chùi, bảo dưỡng máy.

Nếu bạn nuốt phải chất lỏng chảy ra từ
pin, hãy đánh răng ngay và đến gặp bác
sĩ. Không sử dụng điều khiển nếu pin bị
rò.
Hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

Không chạm vào điều hòa khi có sấm
chớp.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC TỐT NHẤT.

tự

MFL68821201

30°C

18°C

43°C

21°C

30°C

16°C

24°C

1°C

* Cấu tạo có thể thay đổi tùy từng loại máy

Tự động vệ sinh máy (A/CLEAN)

Chế độ khi ngủ (SLEEP)
Chức năng tiết kiệm năng lượng (E/SAVING)

