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TIPS FOR SAVING ENERGY
Here are some tips that will help you minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below:
• Do not cool excessively indoors. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
• Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
• Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
• Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
• Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
• Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
• Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the
air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

For your records
Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty
purposes. Write the model number and the serial number here:
Model number :
Serial number :
You can find them on a label on the side of each unit.
Dealer’s name :
Date of purchase :

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.
Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product

! WARNING
It can result in serious injury or death when the directions are ignored

! CAUTION
It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored
This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on
farms, or for commercial use by lay persons.

! WARNING
• Always ground the product. There is a risk of electric shock.
• Do not use a defective or underrated circuit breaker. Use the correctly rated breaker and fuse.
There is risk of fire or electric shock .
• Do not use a multi consent. Always use this appliance on a dedicated cicuit and breaker.
Otherwise it can cause electric shock or fire.
• For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service Center. Do not disassemble or repair the product by yourself. There is risk of fire or electric shock.
• Always ground the product as per the wiring diagram. Do not connect the ground wire to gas or
water pipes lightening rod or telephone ground wire. There is risk of fire or electric shock.
• Install the panel and the cover of control box securely. There is risk of fire or electric shock due to
dust , water etc.
• Use the correctly rated breaker or fuse. There is risk of fire or electric shock.
• Do not modify or extend the power cable. If the power cable or cord has scrathes or skin peeled
off or deteriorated then it must be replaced. There is risk of fire or electric shock.
• For installation, removal or reinstall , always contact the dealer or an Authorized Service Center.
There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.
• Do not install the product on a defective installation stand. Be sure that the installation area does
not deteriorate with age. It may cause product to fall.
• Never install the outdoor unit on a moving base or a place from where it can fall down.
The falling outdoor unit can cause damage or injury or even death of a person.
• When the product is soaked (flooded or submerged) in water , contact an Authorized Service Center for repair before using it again. There is risk of fire or eletric shock.
• Be sure to check the refrigerant to the used. Please read the label on the product. Incorrect refrigerant used can prevent the normal operation of the unit.
• Don't use a power cord, a plug or a loose socket which is damaged. Otherwise it may cause a fire
or electrical shock.
• Do not touch , operate, or repair the product with wet hands. Hold the plug by hand when taking
out. There is risk of electric shock or fire.
• Do not place a heater or other heating appliances near the power cable. There is risk of fire and
electric shock.
• Do not allow water to run into electric parts. Install the unit away from water sources. There is risk
of fire, failure of the product, or electric shock.
• Do not store or use or even allow flammable gas or combustibles near the product.
There is risk of fire.
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• Indoor/outdoor wiring connections must be secured tightly and the cable should be routed properly so that there is no force pulling the cable from the connection terminals. Improper or loose
connections can cause heat generation or fire.
• Safely dispose off the packing materials. Like screws, nails, batteries, broken things etc after installation or svc and then tear away and thraw away the plastic packaging bags. Children may play
with them and cause injury.
• Make sure to check that the power cable plug is not dirty, loose or broken and then only insert
the plug completely. Dirty, loose or broken power plug can cause electric shock or fire.
• In outdoor unit the step-up capacitor supplies high voltage electricity to the electrical components.
Be sure to discharge the capacitor completely before conducting the repair work.
An charged capacitor can cause electrical shock.
• When installing the unit, use the installation kit provided with the product. Otherwise the unit may
fall and cause severe injury.
• Be sure to use only those parts which are listed in the svc parts list. Never attempt to modify the
equipment. The use of inappropriate parts can cause an electrical shock, excessive heat generation
or fire.
• Do not use the product in a tightly closed space for a long time. Perform ventilation regularly. Oxygen deficiency could occur and hence harm your health.
• Do not open the front grille of the product during operation. (Do not touch the electrostatic filter, if
the unit is so equipped.) There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.
• If strange sounds, smell or smoke comes from product.Immediately turn the breaker off or disconnect the power supply cable. There is risk of electric shock or fire.
• Ventilate the product room from time to time when operating it together with a stove, or heating
element etc. Oxygen deficiency can occur and hence harm your health.
• Turn the main power off and unplug the unit when cleaning or repairing the product. There is risk
of electric shock.
• When the product is not to be used for a long time, disconnect the power supply plug or turn off
the breaker. There is risk of product damage or failure, or unintended operation.
• Take care to ensure that nobody especially kids could step on or fall onto the outdoor unit. This
could result in personal injury and product damage.
• Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation. There
is risk of fire or electric shock.
• Do not place ANYTHING on the power cable. There is risk of fire or electric shock.
• Do not plug or unplug the power supply plug to turn the unit ON/OFF. There is risk of fire or electric shock.
• When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window for ventilation before turn the
product on. Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of explosion or fire.
• Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control
box cover are removed or opened. Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion or death.
• Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress
air or Oxygen and Do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion. There is
the risk of death, injury, fire or explosion.

! CAUTION
• Two or more people must lift and transport the product. Avoid personal injury.
• Do not install the product where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may cause
corrosion on the product.
• Install the drain hose to ensure that the condensed water is drained away properly. A bad connection may cause water leakage.
• Keep level even when installing the product. To avoid vibration or noise.
• Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage or disturb
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the neighborhoods. It may cause a problem for your neighbors and hence dispute.
• Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product. Low refrigerant levels may cause failure of product.
• Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a
consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. There is risk of damage or loss of
property.
• Do not block the inlet or outlet of air flow. It may cause product failure.
• Use a soft cloth to clean. Do not use harsh detergents, solvents or splashing water etc. There is
risk of fire, electric shock, or damage to the plastic parts of the product.
• Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. There is risk of personal
injury.
• Do not step on or put anyting on the product. (outdoor units) There is risk of personal injury and
failure of product.
• Always insert the filter securely after cleaning. Clean the filter every two weeks or more often if
necessary. A dirty filter reduces the efficiency.
• Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the product is operating.
There are sharp and moving parts that could cause personal injury.
• Be cautious when unpacking and installing the product. Sharp edges could cause injury.
• If the refrigerant gas leaks during the repair, do not touch the leakaing refrigerant gas. The refrigernat gas can cause frostbite (cold burn)
• Do not tilt the unit when removing or uninstalling it. The condensed water inside can spill.
• Do not mix air or gas other than the specified refrigerant used in the system. If air enters the refrigerant system, an excessively high pressure results, causing equipment damage or injury.
• If the refrigerant gas leaks during the installation, ventilate the area immediately. Otherwise it can
be harmfull for your health.
• Dismantling the unit, treatment of the refrigerant oil and eventual parts should be done in accordance with local and national standards.
• Replace the all batteries in the remote control with new ones of the same type. Do not mix old and
new batteries or different types of batteries. There is risk of fire or product failure.
• Do not recharge or disassemble the batteries. Do not dispose off batteries in a fire. They may burn
or explode.
• If the liquid from the batteries gets onto your skin or clothes, wash it well with clean water. Do not
use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns or other
health hazards.
• If you eat the liquid from the batteries, brush your teeth and see doctor.
Do not use the remote if the batteries have leaked. The chemicals in batteries could cause burns
or other health hazard.
• Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a
window is left open. Moisture may condense and wet or damage furniture.
• Do not expose your skin or kids or plants to the cool or hot air draft. This could harm to your
health.
• Do not drink the water drained from the product. It is not sanitary and could cause serious health
issues.
• Use a firm stool or ladder when cleaning, maintaining or repairing the product at an height. Be
careful and avoid personal injury.
• The air conditioner is not intended for use by young children or invalids without supervision.
• Young children should be supervised to ensure that they do not play with the air conditioner.
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Preparing for operation
• Contact an installation specialist for installation.
• Use a dedicated circuit.

Usage
• Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do
not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.
• Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or
other heating devices.
• Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices,
food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and maintenance
• Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling
sharp metal edges.
• Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation,
leading to possible electric shock.
• When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at
a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit’s power is accidentally
triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service
For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.

ENGLISH
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PRODUCT INTRODUCTION
Name and function of parts (CELING CONCEALED DUCT)
1
4

Air intake
vents

5

Air outlet
vents

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

67
2

Remote
Controller

3

8

Indoor unit
Outdoor unit
Remote controller
Inlet air
Discharge air
Refrigerant piping, connection electric wire
Drain pipe
Ground wire
wire to ground outdoor unit to prevent electrical
shocks.

PRODUCT INTRODUCTION

A

1

2

If your installation has a customized control
system, ask your LG dealer for
the operation that corresponds to your system.
1: Unit with remote controller
2: Unit without remote controller (when used as
simultaneous operation)

B

1

1
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Wired Remote Controller

1
8
7
9

14
2

10
11
12

4
5

13

6

15

3

1
2
3
4
5
6

OPERATION INDICATION SCREEN
SET TEMPERATURE Button
FAN SPEED Button
ON/OFF Button
OPRATION MODE SELECTION Button
WIRELESS REMOTE CONTROLLER RECEIVER
• Some products don't receive the wireless
signals.
7 AIR FLOW Button
8 SUBFUNCTION Button
9 FUNCTION SETTING Button
10 VENTILATION Button
11 RESERVATION
12 UP,DOWN,LEFT,RIGHT Button
• To check the indoor temperature, press
button.

Please attach the inform label inside of the door.
Please choose proper language depend on your
country.

13 ROOM TEMPERATURE Button
14 SETTING/CANCEL Button
15 EXIT Button
* Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

!

NOTE

• Display temperature can be different from
actual room temperature if the remote
controller is installed at the place where
sun-rays are falling directly or the place
nearby heat source.
• The actual product can be different from
above contents depending upon model
type.
• When using simultaneous operation system, whenever press remote controller
button, system will approximately operate
after 1~2 minutes.

OPERATING INSTRUCTIONS
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OPERATING INSTRUCTIONS
Standard Operation - Standard Cooling
It cools the room by comfortable and clean wind.

1 Press
indoor.

11

button to turn on the

button to select
2 Press
Cooling operation mode.

the desired temperature
3 Adjust
by pressing
buttons.
Press
button to check the
Room temperature.
When setting the desired
temperature higher than room
temperature, only ventilation
wind is blow out instead of
cooling wind.

12 OPERATING INSTRUCTIONS
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Standard Operation - Power Cooling
It makes the room cool using pleasant and fresh air quickly.

1 Press
indoor.

button to trun on the

button to select
2 Press
cooling operation mode.
button continuously
3 Press
until 'Po' displayed.

}

What is Power Cooling?
• Desired temperature: Po (actually 18 °C)
It make room temperature
• Wind flow: power wind
drop fast by running
• Wind direction: fix to air-cooling position
Partial product has no power air-cooling function.

Standard Operation - Heating Mode
It supplies warm wind to the indoor.

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select
2 Press
Heating mode.

(To check the indoor temperature,
press the room temperature button.)

the desired temperature
3 Adjust
by pressing
buttons.
When setting the desired
temperature lower than room
temperature, there is only
ventilation wind.
• Heating drive only operates at the cooling and heating model.
• Heating doesn't operate at cooling exclusive model.

OPERATING INSTRUCTIONS

It removes humidity while air-cooling weakly.

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select
2 Press
Dehumidification mode.

The temperature setting can not be
adjusted during operation this mode.

the
button to select
3 Press
airflow rate feeble weak

medium strong automatic.
(The initial wind powerfulness of
humidity removal drive is 'weak'.)

• In rainy season or high humidity climate, it is possible to operate simultaneously dehumidifier
and cooling mode to remove humidity effectively.
• The menu item of wind powerfulness might not be partially selected according to the product.

Auto Changeover Mode

1 Press

button to turn on the indoor.

2

button to select Auto Changeover Mode.

Press

setting temperature as the right side picture can be set in
3 The
both cooling/ heating model.

ENGLISH

Standard Operation - Dehumidification Mode
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Standard Operation - Fan Mode
It blows the air as it is in the indoor, not the cold wind.

1 Press
indoor.

button to turn on the

2 Press
Mode.

button to select Fan

time pressing
button, you
3 Every
can select wind flow in order of
feeble → weak → medium → strong
→ automatic.
When running ventilation,
compressor of AHU doesn't work.

• Ventilation drive does not release cool wind but general fan
• Because it releases the wind that has no temperature difference from the room, it functions to
circulate the inside air.
• The menu item of wind powerfulness might not be partially selected according to the product.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Standard Operation - Auto Operation Mode

1 Press
indoor.

button to turn on the

button to select
2 Press
Artificial intelligence Mode.

can adjust
3 You
the temperature

as the picture on
the right for
cooling and
heating model.

the case of
4 For
cooling exclusive,

as the picture on
the right, you can
adjust the
temperature from
hot to cold, from
"-2" to "2" based
on "00".

During operating Auto Operation mode:
• We can use the FAN SPEED button
• We can change manually to other operation mode.

15

When cold
When cool
When appropriate
When warm
When hot
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Standard Operation - Airflow Setting
Wind powerfulness : You can simply adjust desired
wind powerfulness.

1

Please setup desired wind
powerfulness by wind powerfulness
button.
• Every time you press wind
powerfulness, you can select the wind flow in
order of ‘feeble → weak → weak medium →
medium → medium strong → strong →
power → automatic’.
• The menu item might not be partially
selected according to product function.

Wind direction : You can simply adjust desired
wind direction.

1

Please set desired wind direction
by pressing
button.
You can select wind direction of
(comfortable wind → Up/Down
and Right/Left → Right/Left →
Up/Down) by pressing
button.
Partial item of wind directions
might not be selected according
to product function.

* Some functions may not be operated and displayed
depending on the product type.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Temperature Setting
can simply adjust the desired
1 We
temperature.
• Press the
buttons to adjust the
desired temperature.

: Increase 1 ˚C or 2 ˚F per one time
pressing
: Decrease 1 ˚C or 2 ˚F per one time
pressing
• Room temp: Indicate the current
room temperature.
• Set temp: Indicate the temperature
that user want to set.
* Depend on what kind of controller,
the desired temperature can be
adjusted at 0.5 ˚C or 1 ˚F.

Cooling operation:
- The cooling mode doesn't work if
desired temperature is higher than room
temperature Please lower the desired
temperature.
Heating operation:
- The heating mode doesn't work if desired
tempera ture is lower than room
temperature Please increase the desired
temperature.

Room Temperature Check
Whenever press
button, the room
1 temperature
will be displayed within 5
seconds.

After 5 seconds, it turns to display the
desired temperature.
Because of location of remote controller,
the real room temperature and the this
displayed value can be different.

• 5 °C is proper for the difference between room and outside temperature.

ENGLISH

Standard Operation - Temperature Setting/Room Temperature Check
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Function Setting - Child Lock
It is the function to use preventing children or others from careless using.

1 Press
until the

button repeatedly
is flashing.

moving to 'setup' icon area by
2 Ifusing
button, 'setup' icon
blinks, and child lock function is
setup if pressing
button at
that time.

cancelling lock function, if moving
3 When
to 'cancel' icon by pressing
button
and then, pressing
button, child lock
function is cancelled.

button to exit.
4 Press
❈ After setup, it automatically gets out of
setup mode if there is no button input
for 25 seconds.
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is not
reflected.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Change temperature is the function to setup air-cooling and heating drive automatically changeable
according to the temperature at artificial intelligence drive mode.

1 Repeaticonpressing
flash.

button until

button to change.
2 ❈Press
Converting temp value : 1~7

button to complete
3 Press
and active the setting process.
Press
button to exit or
4 system
will automatically release

without any input after 25
seconds.
❈ When exiting without pressing
set button, the manipulated
value is not reflected.

ENGLISH

Function Setting - Change Temp
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Function Setting - Filter Sign Clear
This function is to clear the indicator of indoor filter cleaning.

1 Press
until the

button repeatedly
is flashing.

the
is flashing, press
2 When
the
to clear this display

• When filter is covered by dust, it will reduce cooling/heating efficiency and accumulate more
electric power. Therefore. do clean the filter whenever cleaning time is expired.
* Filter cleaning indication is automatically cancelled without the separate cancellation after certain
period of time.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Function Setting - Vane Angle Control
This function is to adjust angle at which airflow is blow out.
* Some functions may not be operated and displayed depending on the product type.

pressing
1 Repeat
icon flash.

button until

button to select active vane :
2 Press
1 / 2 / 3 / 4 / All / Standard

Select Vane number using
buttons.
❈ Vane number : No. 1, 2, 3, 4, all, or
standard
- Selected vane is in operation.
- Please verify the operating vane.
- To set the angle of all the vanes,
select 'all'.
- To set as the factory default settings,
select 'standard'.

wind angle using
3 Select
and press
button.

button,

- The boundary of wind angle settings
can be changed to 5 levels or 6 levels
according to the product.
- When selecting 'standard' for Vane
number, the wind angle does not move.

Set the wind angles for the remaining
4 vanes
as the same as above.

❈ There are products with vanes with
no. 1 and no. 2 only according to the
product types.
Press

button to exit.

After setup, it automatically
5 ❈ gets
out of setup mode if there

is no button input for 60 seconds.
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is not
reflected.

button to complete and
6 Press
active the setting process.

(Airflow direction function will be
released whenever setting vane angle)

button to exit or
7 Press
system will automatically release
without any input after 25
seconds.

21
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Function Setting - Changing Current Time
press function setup
1 Please
button. If pressing function

setup button repeatedly, it
moves to time setup menu.
‘Time setup’ icon is indicated at that time
and date blinks at current time indication
area.
Ex) Changing Current Time as
'Monday / AM 10:20'.

2 Press
day.

key to adjust the current

key to move to AM/ PM
3 Press
setting mode (the 'AM/ PM segment will
flash).

AM/ PM value by
4 Setting
pressing
button.

button to move to 'Hour'
5 Press
setting mode. (the 'Hour' segment will
flash)

Hour value by pressing
6 Setting
button.

OPERATING INSTRUCTIONS
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flash)

Minute value by pressing
8 Setting
button.

9 Press
10

button to finish.

In the process, press
button to release and exit
from setting mode.
(In case of exit with
incomplete information, it will
return to the previous setting)
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is
not reflected.

ENGLISH

button to move to 'Minute'
7 Press
setting mode. (the 'Minute' segment will
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Programming - Simple Reservation
You can set the reservation conveniently in the units of 1 hour from 1 hour to 7 hours.

button to enter the
1 Press
Programming mode.
(the

segment flashing)

Ex) Setting Simple Reservation
time as '3'.

2 Press
time.

3 Press

button to adjust reservation

button to finish setting.

button to exit.
4 Press
❈ After setup, it automatically gets out
of setup mode if there is no button
input for 25 seconds.
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is not
reflected.

* When simple reservation setup, product automatically runs or stops after the time that is set.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Programming : Weekly Reservation
You can set the daily reservation in weekly unit.
Weekly reservation keeps operating until before you cancel it once you setup.

move to reservation setup mode by pressing reservation button.
1 Please
❈ You can setup two weekly reservations for one day, and up to fourteen

reservations for a week.
For example, to setup (Tuesday morning 11:30 turned on ~ afternoon 12:30
turned off), you setup in order below.

move to 'weekly' by
2 Please
repeatedly pressing reservation

button. 'Weekly' blinks at this time.

select weekly reservation or
3 Please
by using
weekly reservation
button.
❈ You can setup two reservations,
weekly reservation 1 and weekly
reservation 2, for a day.

move to 'date' setup part by
4 Please
using
button. If 'date'

indication blinks, please setup date.
You can setup date from Monday to
Sunday.

move to 'AM/PM' setup part
5 Please
of turning on by using
button.

move to 'hour' setup part of
6 Please
turning on by using
button.

- It is the part to setup the time at
which air-conditioner is turned on.

change time by using
button.
7 Please
- You can setup hour 0~12.
8 Please move to 'minute' setup part of turning on by using
9 If 'minute' indication blinks, please setup 'minute' by using

25

button.
button
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move to 'AM/PM' setup part
10 Please
of turning off by using
button.
- AM/PM setup is identical with
turning on time setup.

11

Please move to 'hour' setup part
of turning off by using Right
button.
- It is the part to reserve the
time at which air-conditioner is
turned off.
- If 'hour' indication blinks,
please setup 'hour'.
h Please setup 'hour' and 'minute'
identically with the method to
setup turning on time.

finishing weekly reservation setup, please press setup/cancellation button.
12 IfWeekly
reservation setup for the day that you set is finished.
If you setup with the method identical with above by selecting the day that
13 you'd
like to setup, it operates weekly reservation.

If you setup both turning on reservation time and turning off reservation time
identically, it doesn't operate reservation drive.
Weekly reservation explanation

Reservation number

Turning off time

Turning on time

Under bar: the indication that there is weekly reservation for
corresponding day
* Indoor unit is turned on to desired temperature if it is configured using up/down button during preset
of weekly operation time.
- When desired temperature is not set, it is turned on automatically with desired temperature
of previous operation.

OPERATING INSTRUCTIONS
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Sleep reservation is the function of air-conditioner to run and stop after certain period of time at sleep
mode before sleep. When connected to a ventilation product and set the sleep reservation, when it
goes to the sleep mode, after the set time has elapsed.

button to enter the
1 Press
Programming mode.

Ex) Setting Sleep Reservation
time as '3'.

pressing
button to enter
2 Repeat
the SLEEP reservation setting mode.
(

3 Press
time.

segment flashing)

button to adjust reservation

The SLEEP reservation time is from 1 to
7 hours.

button to finish setting.
4 Press
Whenever reservation is done.
button to exit.
5 Press
❈ After setup, it automatically gets out

of setup mode if there is no button
input for 60 seconds.
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is not
reflected.
- If reservation is setup, 'sleep'
indication shows up at the lower part
of LCD screen.

finishing sleep reservation setup,
6 Ifair-conditioner
product operates sleep

drive and stops after the time that is set.

! CAUTION
Please reserve proper time at sleeping. (Too much air-cooling is not good for your health.)
• Because it automatically adjusts desired temperature for comfortable air-cooling at sleep drive,
there could be difference between remote controller's desired temperature and air-conditioner
body's desired temperature.
• Sleep reservation operates as off reservation for the product whose temperature adjustment
isn't controlled by unit of 0.5 °C.

ENGLISH

Programming - Sleep Reservation
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Programming - ON Reservation
Automatically turned On at reserved time that you set.

1 Press

button.

Ex) Setting ON Reservation
Time as 'AM 10:20'.

pressing
button to
2 Repeat
enter the ON reservation
setting mode.
(
segment flashing)

3 Press
setting.

button to adjust AM/ PM

button to Hour setting
4 Press
mode. When the Hour icon flash, please
setting time.
The setting range is within 1~12.

button to shift to Minute
5 Press
setting mode. When the Minute icon

flash, please setting minute the setting
range is within 00~59.

6 Press

button to finish setting.

OPERATING INSTRUCTIONS

of setup mode if there is no button
input for 25 seconds.
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is not
reflected.
- If reservation is set, 'turned on'
indication shows up at the lower part
of LCD screen, and air-conditioner
product runs at the time that is set.
- If reservation is cancelled, 'turned
on' indication disappears.

ENGLISH

button to exit.
7 Press
❈ After setup, it automatically gets out
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Programming - OFF Reservation
Automatically turned Off at reserved time that you set.

1 Press

button.

Ex) Setting OFF Reservation
Time as 'AM 10:20'.

pressing
button
2 Repeatedly
to enter the OFF reservation
setting mode.
(
segment flashing)

3 Press
setting.

button to adjust AM/ PM

button to shift to Hour
4 Press
setting mode. When the Hour icon flash,
please setting time.
The setting range is within 1~12.

button to shift to Minute
5 Press
setting mode. When the Minute icon

flash, please setting minute the setting
range is within 00~59.

6 Press

button to finish setting.

OPERATING INSTRUCTIONS

of setup mode if there is no button
input for 25 seconds.
❈ When exiting without pressing set
button, the manipulated value is not
reflected.
- If reservation is set, 'turned off'
indication shows up at the lower part
of LCD screen, and air-conditioner
product runs at the time that is set.
- If reservation is cancelled, 'turned
off' indication disappears.

ENGLISH

button to exit.
7 Press
❈ After setup, it automatically gets out
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Programming : Holiday Reservation
It automatically stops at reserved day that you set.

press
button.
1 Please
It enters into reservation
setup mode.

move to 'holiday' by repeatedly
2 Please
pressing
button.

move to 'date' that
3 Please
you want to setup holiday
by using

button.

or cancel holiday by using
4 Pleaseorappointbutton.
For example, when you setup
Monday/Friday to holiday
- 'Monday', 'Friday' letter disappears.

press
5 Please
holiday setup.

button if finishing

❈ If it comes to appointed holiday,
air-conditioner automatically stops.
Once you setup holiday appointment,
until before you cancel holiday setup,
air-conditioner automatically stops
within one hour even though you run
air-conditioner.

MAINTENANCE AND SERVICE
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MAINTENANCE AND SERVICE
! CAUTION
Before performing any maintenance, turn
off the main power to the system.

Indoor Unit
Grille, Case and Remote Control
- Turn the system off before cleanining, To
clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use
bleach or abrasives.

!

- Never use any of the followings:
Water hotter than 40 °C.
Could cause deformation and/or discoloration.
Volatile substances.
Could damage the surfaces of the air
conditioner.
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NOTE

Supply power must be disconnected before
cleaning the indoor unit.

Air Filters
The air filters behind the front grille should be
checked and cleaned once every 2 weeks or
more often if neccessary.

1 Remove the Air filters.
- Take hold of the tab and pull slightly
forward to remove the filter.

! CAUTION
When the air filter is to be removed, do not
touch the metal parts of the indoor unit.
It may cause an injury.

2 Clean dirt from the air filter using a vacuum
cleaner or washing with water.

Air outlet vent

- If dirt is conspicuous, wash with a neutral
detergent in lukewarm water.
- If hot water (50 °C or more) is used, it may
be deformed.
3 After washing with water, dry well in the
shade.
- Do not expose the air filter to direct
sunlight or heat from a fire when drying it.
4 Install the air filter.
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Operation Tips!
Do not overcool the room.
This is not good for the health
and wastes electricity.

Keep blinds or curtains closed.
Do not let direct sunshine enter
the room when the air
conditioner is in operation.

Keep the room temperature
uniform.
Adjust the vertical and
horizontal airflow direction
to ensure a uniform
temperature in the room.

M ake sure that the doors
and windows are shut tight.
Avoid opening doors and
windows as much as possible
to keep the cool air in the room.

Clean the air filter regularly.
Blockages in the air filter reduce
the airflow and lower cooling
and dehumidifying effects.
Clean at least once every two
weeks.

Ventilate the room occasionally.
Since windows are kept closed,
it is a good idea to open them
and ventilate the room now and
then.

When the air conditioner is not
going....
When air conditioner is not going to
be used for a long time.
1 Operate the air conditioner at the following
settings for 2 to 3 hours.
- Type of operation: Fan operation mode.
- This will dry out the internal mechanisms.
2 Turn off the breaker.

! CAUTION
Turn off the breaker when the air
conditioner is not going to be used for
a long time.
Dirt may collect and may cause a fire.

3 Remove the batteries from the Remote
Controller.

Helpful information
The air filters and your electiric bill.
If the air filters become clogged with dust, the
cooling capacity will drop, and 6 % of the
electricity used to operate the air conditioner
will be wasted.

When the air conditioner is to be
used again.
1 Clean the air filter and install it in the indoor
unit.

2 Check that the air inlet and outlet of the
indoor/outdoor unit are not blocked.

3 Check that the ground wire is connected
correctly. It may be connect to the indoor
unit side.
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Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please
contact your dealer.
Case

E xplanation

The air conditioner does
not operate.

• Have you made a mistake in timer operation?

The room has a peculiar
odor.

• Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture
or cloth items in the room.

• Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?

It seems that condensation
• Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the
is leaking from the air
warm room air.
conditioner.
Air conditioner does not
• This is the protector of the mechanism.
operate for about 3 minutes
• Wait about three minutes and operation will begin.
when restart.
• Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions.
Does not cool or heat
effectively.

• The room may have been very hot when the room air conditioner was first
turned on. Allow time for it to cool down.
• Has the setting temperature been set incorrectly?
• Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?

The air conditioner
operation is noisy.

• For a noise that sounds like water flowing.
-This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit.
• For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere.
-This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the
air conditioning unit.

Crack sound is heard.

• This sound is generated by the expansion/contraction of the inlet grille,
etc. due to changes of temperature.

Filter sign lamp (LED) is
ON.

• Cleaning the filter, press the Timer button and ◀ button of wired remote
controller at the same time for 3 seconds.

Remote control display is
faint, or no display at all.

• Has the circuit breaker been tripped?
• Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?

The error code is occurred
after lightning struck

• This product has been applied to the over current protection circuit.
Error can occur, but it is normal behavior.
After few minutes, It will operate normally.

Call the service immediately in the following situations
- Anything abnormal such as burning smell, loud noise etc. happen. Stop the unit and turn the breaker
off. Never try to repair by yourself or restart the system in such cases.
- Main power cord is too hot or damaged.
- Error code is generated by self diagnosis.
- Water leaks from indoor unit even if the humidity is low.
- Any switch, breaker (safety, earth) or fuse fails to work properly
User must carry routine checkup & cleaning to avoid unit’s poor performance.
In case of special situation, the job must be carried out by service person only.

ENGLISH

Troubleshooting Tips! Save time and money!
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Tiếng Việt
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Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi vận hành thiết bị của bạn và giữ
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HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN

HƯỚNG DẪN TIẾT KIỆM ĐIỆN
Tiếng Việt

Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện khi bạn sử dụng điều hòa không
khí. Bạn có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn dưới
đây:
• Không được làm mát quá mức trong nhà. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và có
thể tiêu hao nhiều điện hơn.
• Ngăn chặn ánh nắng mặt trời bằng mành hoặc rèm trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không
khí.
• Luôn đóng chặt các cửa ra vào và cửa sổ trong khi bạn đang sử dụng điều hòa không khí.
• Điều chỉnh hướng luồng không khí theo hướng dọc hoặc ngang để lưu thông không khí trong nhà.
• Tăng tốc độ quạt để làm mát hoặc làm ấm không khí trong nhà nhanh chóng, trong thời gian ngắn.
• Mở các cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể giảm xuống
nếu sử dụng máy điều hòa trong nhiều giờ.
• Vệ sinh bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Bụi bẩn và tạp chất tích tụ bên trong bộ lọc không khí có
thể làm tắc luồng khí hoặc làm giảm chức năng làm mát / khử ẩm.

Các chứng từ mua hàng của bạn
Đính phiếu thu của bạn vào trang này trong trường hợp bạn cần nó để chứng minh ngày mua hoặc phục
vụ bảo hành. Ghi số dòng máy và số sêri tại đây:
Số dòng máy :
Số sêri :
Bạn có thể tìm thấy chúng trên nhãn ở mặt bên cạnh của mỗi thiết bị.
Tên đại lý bán hàng :
Ngày mua hàng :

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
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CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.

! CẢNH BÁO
Nó có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn

! THẬN TRỌNG
Nó có thể dẫn đến tổn thương nhẹ hoặc hư hỏng sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn
Thiết bị này phải do các chuyên gia hoặc người dùng có trình độ sử dụng trong các cửa hàng, trong
ngành công nghiệp nhẹ và trên các nông trại, hoặc cho mục đích sử dụng thương mại của người lắp
đặt.

! CẢNH BÁO
• Luôn tiếp đất sản phẩm. Có nguy cơ bị điện giật.
• Không được sử dụng một cầu dao ngắt mạch bị lỗi hoặc được đánh giá thấp. Sử dụng bộ ngắt mạch
và cầu chì được đánh giá chính xác. Có nguy cơ cháy và bị điện giật.
• Không sử dụng multi consent. Luôn sử dụng thiết bị này trên một mạch và bộ ngắt mạch chuyên dụng.
Nếu không nó có thể gây điện giật hoặc cháy nổ.
• Đối với thao tác điện, hãy liên hệ với đại lý, người bán, một thợ điện có trình độ, hoặc một Trung tâm
Dịch vụ được Ủy quyền. Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ cháy nổ hoặc
bị điện giật.
• Luôn nối đất sản phẩm theo sơ đồ đi dây. Không kết nối dây nối đất với các đường ống khí hoặc nước,
cột thu lôi hoặc đường dây nối đất điện thoại. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Lắp đặt bảng điều khiển và vỏ hộp điều khiển một cách an toàn. Có nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật do
bụi, nước, v.v.
• Sử dụng bộ ngắt mạch hoặc cầu chì được đánh giá chính xác. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Không sửa hoặc kéo dài dây cáp điện. Nếu cáp hoặc dây điện bị trầy xước hoặc bong vỏ hoặc bị hư
hỏng, thì phải thay thế ngay. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Để lắp đặt, luôn liên hệ với đại lý bán hàng hoặc Trung tâm Dịch vụ Được ủy quyền. Có nguy cơ cháy
nổ, điện giật hoặc tổn thương.
• Không được lắp đặt sản phẩm trên bệ lắp đặt hư hỏng. Cần đảm bảo rằng khu vực lắp đặt không gây
ra lão hóa. Nó có thể làm sản phẩm rơi xuống.
• Tuyệt đối không lắp đặt dàn nóng trên đế di chuyển hoặc nơi có thể làm nó rơi xuống.
Dàn nóng bị rơi có thể gây ra thiệt hại hoặc thương tổn hoặc thậm chí là gây tử vong cho con người.
• Khi sản phẩm bị ngâm (lụt hoặc bị ngập) trong nước, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ được Ủy
quyền để sửa chữa trước khi sử dụng lại. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Đảm bảo kiểm tra môi chất lạnh dành cho dòng máy được sử dụng. Hãy đọc nhãn trên sản phẩm. Sử
dụng không đúng môi chất lạnh có thể làm thiết bị vận hành không như bình thường.
• Không được sử dụng dây điện, phích cắm hoặc ổ cắm lỏng đã bị hư hỏng. Nếu không, nó có thể gây
ra cháy hoặc điện giật.
• Không được chạm vào, vận hành, hoặc sửa chữa thiết bị bằng tay ướt. Dùng tay giữ phích cắm khi rút
ra. Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc cháy.
• Không được để bộ tản nhiệt hoặc các thiết bị tản nhiệt khác gần dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ và
bị điện giật.
• Không được để nước chảy vào các bộ phận điện. Lắp đặt thiết bị tránh xa các nguồn nước. Có nguy
cơ xảy ra cháy, hư hỏng sản phẩm hoặc bị điện giật.

Tiếng Việt

Luôn tuân thủ các lưu ý sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm bảo hiệu quả hoạt động
cao nhất của sản phẩm
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Tiếng Việt

• Không được bảo quản hoặc sử dụng hoặc thậm chí để khí dễ cháy hoặc vật liệu dễ cháy gần sản
phẩm. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
• Các điểm nối dây điện của dàn nóng / dàn lạnh phải được bảo vệ chắc chắn và phải đi cáp phù hợp
sao cho không tạo ra lực kéo cáp từ các điểm kết nối. Các điểm nối lỏng hoặc không đúng có thể sinh
ra nhiệt hoặc cháy nổ.
• Tiêu hủy một cách an toàn các vật liệu đóng gói. Như ốc vít, đinh, pin, những thứ bị hỏng, vv., sau khi
lắp đặt hoặc svc và sau đó xé đi và vứt bỏ các túi bao bì nhựa. Trẻ em có thể chơi với chúng và gây ra
thương tích.
• Đảm bảo kiểm tra phích cắm cáp điện không bị bẩn, lỏng hoặc vỡ và sau đó cắm hết phích cắm. Phích
điện bị bẩn, lỏng hoặc vỡ có thể gây ra bị điện giật hoặc cháy nổ.
• Trong dàn nóng, tụ điện nâng cao cung cáp nguồn điện có điện áp cao cho các bộ phận điện. Đảm
bảo xả hết tụ điện trước khi tiến hành công tác sửa chữa.
Một tụ điện có điện có thể gây ra điện giật.
• Khi lắp đặt thiết bị, hãy sử dụng bộ dụng cụ lắp đặt đi kèm với sản phẩm. Nếu không, thiết bị có thể rơi
xuống và gây ra thương tích nghiêm trọng.
• Đảm bảo chỉ sử dụng các bộ phận được liệt kê trong danh mục các bộ phận svc. Tuyệt đối không cố
sửa đổi thiết bị. Sử dụng các bộ phận không phù hợp có thể gây ra điện giật, quá nhiệt hoặc cháy nổ.
• Không được sử dụng sản phẩm ở nơi kín đáo trong thời gian dài. Thực hiện thông gió thường xuyên.
Có thể xảy ra hiện tượng thiếu oxy và do đó gây tổn hại sức khỏe của bạn.
• Không được mở lưới dẫn khí trước của sản phẩm trong khi vận hành. (Không được sờ vào bộ lọc tĩnh
điện, nếu thiết bị được trang bị bộ lọc đó.) Có nguy cơ xảy ra tổn thương cơ thể, điện giật hoặc hư
hỏng sản phẩm.
• Nếu có âm thanh, mùi hoặc khói lạ thoát ra từ sản phẩm. Hãy tắt bộ ngắt mạch ngay hoặc rút cáp
nguồn điện ngay. Có nguy cơ xảy ra điện giật hoặc cháy.
• Thông gió phòng chứa thiết bị thường xuyên khi vận hành nó cùng với một bếp lò, hoặc bộ phận tản
nhiệt, v.v., Có thể xảy ra hiện tượng thiếu oxy và làm tổn hại sức khoẻ của bạn.
• Tắt nguồn điện chính và rút phích điện thiết bị khi vệ sinh hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ bị
điện giật.
• Khi không sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, hãy rút phích cắm nguồn điện hoặc tắt cầu giao. Có
nguy cơ hư hỏng hoặc lỗi sản phẩm hoặc vận hành không mong muốn.
• Cần cẩn thận để đảm bảo không ai, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể giẫm lên hoặc ngã vào thiết bị ngoài
trời. Việc này có thể gây tổn thương ở người và làm hư hỏng sản phẩm.
• Cần cẩn thận để đảm bảo cáp điện không bị kéo ra ngoài hoặc bị hư hỏng trong khi vận hành. Có
nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Không được đè BẤT KỲ VẬT GÌ lên dây cáp điện. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Không cắp hoặc rút phích điện để BẬT / TẮT thiết bị. Có nguy cơ cháy nổ hoặc bị điện giật.
• Khi khí dễ cháy rò rỉ, hãy tắt nguồn khí và mở cửa sổ để thông gió trước khi bật nguồn sản phẩm.
Không được sử dụng điện thoại để bật hoặc tắt các công tắc. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
• Không được bật cầu giao hoặc nguồn điện trong trường hợp bảng điều khiển phía trước, vỏ máy, nắp
trên, nắp hộp điều khiển đã bị tháo ra hoặc đang mở. Nếu không, nó có thể gây ra cháy, điện giật, nổ
hoặc tử vong.
• Sử dụng bơm chân không hoặc Khí trơ (khí nitơ) khi thực hiện thử rò hoặc xả khí. Không được nén
không khí hoặc Ôxi và Không được sử dụng các Khí dễ cháy. Nếu không, nó có thể gây ra cháy hoặc
nổ. Có nguy cơ gây tử vong, tổn thương, cháy hoặc nổ.

! THẬN TRỌNG
• Cần có hai hoặc nhiều người để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh tổn thương ở người.
• Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi có thể chịu gió biển (bụi nước muối) trực tiếp. Nó có thể gây ra
sự ăn mòn trên sản phẩm.
• Lắp đặt ống thoát nước để đảm bảo nước ngưng tụ được thoát ra đúng cách. Kết nối kém có thể gây
ra rò rỉ nước.
• Giữ thăng bằng ngay cả khi đang lắp đặt sản phẩm. Để tránh rung hoặc tiếng ồn.

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG
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Tiếng Việt

• Không được lắp đặt sản phẩm tại nơi mà tiếng ồn hoặc không khí nóng sinh ra từ sản phẩm có thể làm
bị thương hoặc gây phiền toái cho hàng xóm. Nó có thể gây khó khăn cho hàng xóm của bạn và nảy
sinh xung đột.
• Luôn kiểm tra sự rò rỉ khí (môi chất lạnh) su khi lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm. Mức môi chất lạnh
thấp có thể làm hư hỏng sản phẩm.
• Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt, chẳng hạn như bảo quản các loại thực phẩm,
tác phẩm nghệ thuật... Đây chỉ là một máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là một hệ thống
làm lạnh chính xác. Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại tài sản.
• Không được làm tắc đầu vào hoặc đầu ra của luồng không khí. Nó có thể làm hư hỏng sản phẩm.
• Sử dụng dẻ lau mềm để vệ sinh. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh, dung môi hoặc làm nước bắn
tung tóe, vv. Có nguy cơ xảy ra cháy nổ, điện giật, hoặc làm hỏng các bộ phận nhựa của sản phẩm.
• Không chạm vào phần kim loại của cụm điều hòa khi tháo bộ lọc không khí. Có nguy cơ bị tổn thương
ở người.
• Không giẫm lên hoặc đặt bất cứ thứ gì trên sản phẩm. (các thiết bị ngoài trời) Có nguy cơ xảy ra tổn
thương ở người và hư hỏng sản phẩm.
• Luôn lắp bộ lọc chắc chắn sau khi vệ sinh. Vệ sinh bộ lọc 2 tuần một lần hoặc thường xuyên hơn nếu
cần. Bộ lọc bị bẩn sẽ làm giảm hiệu quả.
• Không được thò tay hoặc các vật khác vào đường khí vào hoặc ra trong khi sản phẩm đang hoạt động.
Có các bộ phận sắc cạnh và chuyển động có thể gây ra tổn thương ở người.
• Cần cẩn trọng khi mở kiện và lắp đặt sản phẩm. Các cạnh sắc có thể gây ra tổn thương.
• Nếu khí làm lạnh bị rò rỉ trong quá trình sửa chữa, không được tiếp xúc với khí làm lạnh rò rỉ đó. Khí
làm lạnh có thể gây tê cóng (bỏng lạnh)
• Không được nghiêng thiết bị khi gỡ hoặc tháo thiết bị. Các nước ngưng tụ bên trong có thể tràn ra.
• Không trộn lẫn không khí hay chất khí ngoài môi chất lạnh theo quy định được sử dụng trong hệ thống.
Nếu không khí lọt vào hệ thống môi chất lạnh, dẫn đến áp suất quá cao, gây ra hỏng hóc thiết bị hoặc
thương tích.
• Nếu rò rỉ khí làm lạnh trong quá trình lắp đặt, hãy thông gió khu vực đó ngay. Nếu không, nó có thể có
hại cho sức khoẻ của bạn.
• Tháo dỡ đơn vị, xử lý dầu môi chất lạnh và các bộ phận cuối cùng nên được thực hiện theo tiêu chuẩn
địa phương và quốc gia.
• Thay thế tất cả pin trong bộ điều khiển từ xa bằng các pin mới cùng loại. Không được sử dụng lẫn lộn
pin cũ và pin mới hoặc pin khác loại. Có nguy cơ cháy nổ và bị điện giật hoặc làm hư hỏng sản phẩm.
• Không được sạc lại hoặc tháo các pin ra. Không được vứt pin vào đống lửa. Chúng có thể cháy bùng
hoặc nổ.
• Nếu chất lỏng trong pin dính vào da hoặc quần áo, hãy rửa kỹ bằng nước sạch. Không được sử dụng
điều khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc các rủi ro sức khỏe khác.
• Nếu bạn uống phải chất lỏng của pin, hãy đánh răng và thăm khám bác sỹ ngay.
Không được sử dụng điều khiển nếu pin bị rỉ nước. Hóa chất trong pin có thể gây bỏng da hoặc rủi ro
sức khỏe khác.
• Không được để máy điều hòa chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm quá cao và cửa ra vào hay cửa
sổ đang mở. Hơi ẩm có thể ngưng tụ và làm ẩm ướt hoặc hư hỏng đồ nội thất.
• Không để da hoặc trẻ em hoặc các loại cây tiếp xúc với luồng gió nóng hoặc lạnh. Điều này có thể ảnh
hưởng đến sức khỏe của bạn.
• Không uống nước được xả từ sản phẩm. Nước không vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe
nghiêm trọng.
• Sử dụng ghế chắc chắn hoặc thang khi vệ sinh, bảo trì hay sửa chữa sản phẩm trên cao. Hãy cẩn
thận và tránh gây thương tích cá nhân.
• Điều hòa không khí này không được thiết kế cho trẻ nhỏ hoặc người khuyết tật sử dụng mà không
được giám sát.
• Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với điều hòa không khí.
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Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Làm mát
Vận hành Tiêu chuẩn - Làm mát nhanh
Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Sưởi ấm
Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Khử ẩm
Chế độ Chuyển đổi Tự động
Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Quạt
Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Vận hành Tự động
Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Luồng không khí
Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Nhiệt độ / Kiểm tra Nhiệt độ Phòng
Cài đặt chức năng - Khóa Trẻ em
Cài đặt chức năng - Thay đổi Nhiệt độ
Cài đặt chức năng - Xoá Tín hiệu Bộ lọc
Cài đặt chức năng - Kiểm soát Góc Cánh quạt
Cài đặt chức năng - Thay đổi Thời gian Hiện tại
Lập trình - Bảo quản Đơn giản
Lập trình : Bảo quản Hàng tuần
Lập trình - Bảo quản Khi ngủ
Lập trình - Bảo quản BẬT
Lập trình - Bảo quản TẮT
Lập trình : Bảo quản Ngày nghỉ
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Thiết bị Trong nhà
Các Hướng dẫn Vận hành!
Khi máy điều hòa không khí không hoạt động....
Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!
Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau

TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
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TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
• Liên hệ với kỹ thuật viên lắp đặt để lắp đặt sản phẩm.
• Sử dụng mạch được chỉ định.

Cách sử dụng
• Việc tiếp xúc với luồng không khí trực tiếp trong một khoảng thời gian dài có thể gây nguy hại cho
sức khỏe của bạn. Không để người sử dụng, vật nuôi hay cây cối tiếp xúc trực tiếp với luồng không
khí trong thời gian dài.
• Do có khả năng xảy ra thiếu ôxi, hãy thông gió căn phòng khi sử dụng máy điều hòa cùng với bếp lò
hoặc các thiết bị nhiệt khác.
• Không được sử dụng máy điều hòa không khí này cho các mục đích đặc biệt không được chỉ định
(như bảo quản thiết bị chính xác, thực phẩm, vật nuôi, cây trồng và đồ nghệ thuật). Việc sử dụng
như vậy có thể làm hư hỏng các đồ vật.

Vệ sinh và bảo trì
• Không chạm vào phần kim loại của thiết bị khi tháo bộ lọc không khí. Có thể gây ra các tổn thương
khi cầm nắm các cạnh kim loại sắc.
• Không được dùng nước để vệ sinh bên trong máy điều hòa. Việc nhiễm nước có thể làm hư hỏng
lớp cách điện, và có thể bị điện giật.
• Khi vệ sinh thiết bị, trước hết cần đảm bảo bạn đã tắt nguồn điện và cầu giao. Quạt quay ở tốc độ rất
cao trong khi hoạt động. Có thể gây ra tổn thương nếu nguồn điện của thiết bị được bật bất ngờ
trong khi đang vệ sinh các bộ phận bên trong của thiết bị.

Bảo dưỡng
Để sửa chữa và bảo trì, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền của bạn.

Tiếng Việt

Chuẩn bị vận hành
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GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
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Tên và chức năng của các bộ phận (ĐƯỜNG ỐNG ÂM
TRẦN)
1
4

Air intake
vents

5

Air outlet
vents

67
2

Remote
Controller

3

8

1: Thiết bị trong nhà
2: Thiết bị ngoài trời
3: Bộ điều khiển từ xa
4: Không khí vào
5: Không khí thoát
6: Ống dẫn môi chất lạnh, dây điện kết nối
7: Ống thoát nước
8: Dây nối đất
nối đất với thiết bị ngoài trời để phòng ngừa điện
giật.

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

9

Cần làm gì trước khi vận hành

1

2
1: Thiết bị có điều khiển từ xa.
2: Thiết bị không có điều khiển từ xa (khi được sử
dụng như hoạt động đồng thời)

B

1

1

Tiếng Việt

A

Nếu công tác lắp đặt của bạn có một hệ thống kiểm
soát tuỳ chỉnh, hãy hỏi đại lý LG của bạn để biết
cách vận hành tương ứng với hệ thống của bạn.

10 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

Bộ Điều Khiển Từ Xa Có Dây
Tiếng Việt

1
8
7
9

14
2

10
11
12

4
5

13

6

15

3

1
2
3
4
5
6

Màn hình biểu thị vận hành
Nút cài đặt nhiệt độ
Nút tốc độ quạt
Nút BẬT / TẮT
Nút CHỌN CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH
Bộ thu tín hiệu bộ điều khiển từ xa không dây
• Một số sản phẩm không nhận được các tín
hiệu không dây.
7 Nút luồng không khí
8 Nút chức năng phụ
9 Nút CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG
10 Nút thông gió
11 Bảo quản
12 UP,DOWN,LEFT,RIGHT ButtonNút LÊN,
XUỐNG, TRÁI, PHẢI
• Để kiểm tra nhiệt độ trong phòng, nhấn nút
.

Vui lòng dán nhãn thông tin bên trong cửa.
Vui lòng chọn ngôn ngữ phù hợp tùy thuộc
ngôn ngữ của bạn.

13 Nút nhiệt độ trong phòng
14 Nút Cài đặt/Hủy bỏ
15 Nút Thoát
* Một số chức năng có thể không hoạt động và
không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản
phẩm.

!

CHÚ Ý

• Nhiệt độ hiển thị có thể khác nhiệt độ thực
trong phòng nếu bộ điều khiển từ xa được
cài đặt tại nơi tia mặt trời chiếu trực tiếp
hoặc gần nguồn nhiệt.
• Sản phẩm thực tế có thể khác với nội
dung nêu trên phụ thuộc vào mẫu sản
phẩm.
• Khi sử dụng hệ thống vận hành đồng thời,
bất cứ khi nào bấm nút điều khiển từ xa,
hệ thống sẽ hoạt động sau khoảng 1 ~ 2
phút.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
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HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
Nó làm mát căn phòng bằng gió sạch và dễ chịu.

1 Nhấn
nhà.

để bật thiết bị trong

nút
để chọn Chế độ
2 Nhấn
vận hành làm mát.

chỉnh nhiệt độ mong muốn
3 Điều
bằng cách nhấn các nút
.
Nhấn nút
để kiểm tra Nhiệt
độ phòng.
Khi thiết lập nhiệt độ mong
muốn cao hơn nhiệt độ phòng,
chỉ gió thông gió được thổi ra
thay vì gió mát.

Tiếng Việt

Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Làm mát

12 HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Vận hành Tiêu chuẩn - Làm mát nhanh
Nó làm mát căn phòng bằng cách sử dụng không khí trong lành và dịu mát nhanh chóng.

Tiếng Việt

1 Nhấn
nhà.

để bật thiết bị trong

nút
để chọn Chế độ
2 Nhấn
vận hành làm mát.
nút
liên tục cho đến
3 Nhấn
khi 'Po' được hiển thị.

Công suất Làm mát là gì?
• Nhiệt độ mong muốn : Po (thực tế là 18 °C)
Nó làm nhiệt độ phòng giảm xuống
• Lưu lượng : công suất gió
nhanh chóng bằng cách vận hành
• Hướng gió: liên quan đến vị trí gió làm mát
Từng phần sản phẩm không có chức năng công suất khí làm mát.

}

Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Sưởi ấm
Nó cấp gió ấm cho trong nhà

1 Nhấn
nhà.
nút
2 Nhấn
Sưởi ấm.

để bật thiết bị trong

để chọn Chế độ

(Để kiểm tra nhiệt độ trong
phòng, nhấn nút nhiệt độ phòng.)

chỉnh nhiệt độ mong muốn
3 Điều
bằng cách nhấn các nút
.
Khi thiết lập nhiệt độ mong
muốn thấp hơn nhiệt độ phòng,
chỉ có gió thông gió.

• Thiết bị sưởi ấm chỉ vận hành ở các dòng làm ấm và làm mát.
• Chế độ sưởi ấm không vận hành ở dòng chỉ làm mát.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
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Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Khử ẩm
Nó loại bỏ độ ẩm trong khi làm mát không khí yếu.

để bật thiết bị trong

nút
2 Nhấn
khử ẩm

để chọn Chế độ

Không thể điều chỉnh được cài đặt
nhiệt độ trong khi đang vận hành chế
độ này.

nút
để chọn tốc độ
3 Nhất
lưu lượng gió nhẹ → yếu →

trung bình → mạnh → tự động.
(Cường độ gió ban đầu của điều khiển
khử độ ẩm là ‘yếu’.)

• Trong mùa mưa hoặc khí hậu có độ ẩm cao, có thể vận hành đồng thời chế độ khử ẩm và làm
mát để khử độ ẩm một cách hiệu quả.
• Mục trình đơn của cường độ gió có thể không chọn riêng được tùy theo từng sản phẩm.

Chế độ Chuyển đổi Tự động

1 Nhấn
2

Nhấn nút

để bật thiết bị trong nhà.

để chọn Chế độ Vận hành Tự động.

lập nhiệt độ như hình ảnh bên phải có thể được thiết lập trong
3 Thiết
cả hai dòng máy làm mát / làm ấm.

Tiếng Việt

1 Nhấn
nhà.
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Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Quạt
Nó thổi không khí khi ở trong nhà, chứ không phải gió lạnh.

nút
2 Nhấn
Quạt.

để bật thiết bị trong

để chọn Chế độ

lần nhấn nút
, bạn có thể
3 Mỗi
chọn lưu lượng gió theo thứ tự nhẹ
→ yếu → trung bình → mạnh → tự
động.
Khi chạy thông gió, máy nén khí
AHU sẽ không hoạt động.

• Điều khiển không khí không thoát ra gió lạnh mà là quạt thông thường.
• Bởi vì nó thoát ra luồng gió không chênh lệch nhiệt độ so với nhiệt độ trong phòng, nó hoạt
động để lưu thông không khí trong phòng.
• Mục trình đơn của cường độ gió có thể không chọn riêng được tùy theo từng sản phẩm.

Tiếng Việt

Tiếng Việt

1 Nhấn
nhà.
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Vận hành Tiêu chuẩn - Chế độ Vận hành Tự động
để bật thiết bị trong

nút
để chọn Chế độ
2 Nhấn
Trí tuệ Nhân tạo.

có thể điều
3 Bạn
chỉnh nhiệt độ

như hình ảnh bên
phải cho dòng
máy làm mát và
làm ấm.

trường hợp
4 Trong
chỉ làm mát, như
hình bên phải,
bạn có thể điều
chỉnh nhiệt độ từ
ấm về mát, từ
"-2" về "2" dựa
trên "00".

Trong quá trình vận hành chế độ Vận hành Tự động:
• Chúng ta có thể sử dụng nút TỐC ĐỘ QUẠT
• Chúng ta có thể thay đổi bằng tay sang chế độ vận hành khác.

Khi trời lạnh
Khi trời mát mẻ
Khi trời dễ chịu
Khi trời ấm áp
Khi trời nóng

Tiếng Việt

1 Nhấn
nhà.
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Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Luồng không khí
Tiếng Việt

Công suất gió : Bạn có thể điều chỉnh đơn giản
công suất gió mong muốn.

1

Hãy thiết lập công suất gió mong
muốn bằng nút công suất gió.
• Mỗi lần bạn nhấn nút công suất gió,
bạn có thể chọn lưu lượng gió theo
thứ tự ‘nhẹ → yếu → trung bình yếu → trung
bình → mạnh trung bình → mạnh → rất mạnh
→ tự động’.
• Mục menu không chọn riêng được tùy theo
chức năng của sản phẩm.

Hướng gió : Bạn có thể điều chỉnh đơn giản
hướng gió mong muốn.

1

Hãy thiết lập hướng gió mong
muốn bằng cách nhấn nút
.
Bạn có thể chọn hướng gió (gió
thoải mái → Lên / Xuống và Phải
/ Trái → Phải / Trái → Lên /
Xuống) bằng các nhấn nút
.
Mục từng phần hướng gió có thể
không chọn được tùy theo chức
năng của sản phẩm.

* Một số chức năng có thể không hoạt động và không
được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.
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Vận hành Tiêu chuẩn - Thiết lập Nhiệt độ/Kiểm tra Nhiệt độ Phòng

ta có thể điều chỉnh nhiệt độ
1 Chúng
mong muốn một cách đơn giản.
• Nhấn nút
để điều chỉnh nhiệt độ
mong muốn.

: Tăng 1 °C hoặc 2 °F mỗi lần nhấn
: Giảm 1 °C hoặc 2 °F mỗi lần nhấn
• Nhiệt độ Phòng : Cho biết nhiệt độ
phòng hiện tại.
• Thiết lập nhiệt độ : Cho biết nhiệt độ
người dùng muốn thiết lập.
* Tùy thuộc vào kiểu bộ điều khiển,
nhiệt độ mong muốn có thể được
điều chỉnh ở 0,5 °C hoặc 1 °F.

Vận hành làm mát :
- Chế độ làm mát không hoạt động nếu nhiệt
độ mong muốn cao hơn nhiệt độ phòng,
hãy hạ thấp nhiệt độ mong muốn.
Vận hành Sưởi ấm :
- Chế độ làm ấm không hoạt động nếu nhiệt
độ mong muốn thấp hơn nhiệt độ phòng,
hãy tăng nhiệt độ mong muốn.

Kiểm tra Nhiệt độ Phòng
lần nhấn nút
, nhiệt độ phòng sẽ
1 Mỗi
được hiển thị trong vòng 5 giây.
Sau 5 giây, nó chuyển sang hiển thị
nhiệt độ mong muốn.
Vì vị trí của điều khiển từ xa, nhiệt độ
phòng thực tế và giá trị được hiển thị
này có thể khác nhau.

• 5 °C là phù hợp với sự chênh lệch nhiệt độ trong phòng và ngoài trời.

Tiếng Việt

Thiết lập Nhiệt độ
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Cài đặt chức năng - Khóa Trẻ em
Sử dụng chức năng này để phòng ngừa trẻ em hoặc người khác do sử dụng bất cẩn.

Tiếng Việt

1 Nhấnnhấpnútnháy.liên tục cho đến khi
chuyển đến vùng biểu tượng
2 Nếu
'setup' bằng cách sử dụng nút

, biểu tượng 'setup' nhấp nháy,
và chức năng khoá trẻ em được thiết
lập nếu nhấn nút
lúc đó.

huỷ bỏ chức năng hoá, nếu chuyển
3 Khi
đến biểu tượng 'cancel' bằng cách nhấn
nút
và sau đó nhấn nút
năng khoá trẻ em sẽ bị huỷ bỏ.

, chức

nút
để thoát.
4 Nhấn
❈ Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi
chế độ thiết lập nếu không nhấn nút
nào trong 25 giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập,
giá trị được thao tác không được phản
ánh.
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Cài đặt Chức năng - Thay đổi Nhiệt độ
Thay đổi nhiệt độ là chức năng để thiết lập điều khiển làm mát và làm ấm không khí có thể thay đổi tự
động theo nhiệt độ ở chế độ điều khiển trí tuệ nhân tạo.

nút
để thay đổi.
2 Nhấn
❈ Chuyển đổi giá trị nhiệt độ : 1~7

nút
để hoàn thành và
3 Nhấn
kích hoạt quy trình thiết lập.
nút
để thoát hoặc hệ
4 Nhấn
thống sẽ tự động thoát khỏi nếu
không nhấn nút nào trong 25
giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút
thiết lập, giá trị được thao tác
không được phản ánh.

Tiếng Việt

liên tục nút
cho đến khi
1 Nhấn
biểu tượng
nhấp nháy.
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Cài đặt chức năng - Xoá Tín hiệu Bộ lọc
Chức năng này là để làm sạch đèn chỉ báo của chức năng vệ sinh bộ lọc của dàn lạnh.

Tiếng Việt

nút
liên tục cho đến
1 Nhấn
khi
nhấp nháy.
nhấp nháy, nhấn
2 Khi
xoá bỏ hiển thị này

để

• Khi bộ lọc bị phủ bụi, nó sẽ làm giảm hiệu quả làm mát / làm ấm và tiêu thụ nhiều điện năng
hơn. Do đó, vệ sinh bộ lọc khi hết hạn thời gian vệ sinh.
* Chỉ báo vệ sinh bộ lọc được huỷ bỏ tự động mà không có sự huỷ bỏ riêng sau khoảng thời gian nhất
định.
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Cài đặt chức năng - Kiểm soát Góc Cánh quạt

liên tục nút
cho đến khi
1 Nhấn
biểu tượng
nhấp nháy.
nút
để chọn cánh quạt kích hoạt
2 Nhấn
: 1 / 2 / 3 / 4 / Tất cả / Tiêu chuẩn

Chọn số cánh quạt bằng cách sử dụng nút
.
❈ Số cánh quạt : Số 1, 2, 3, 4, tất cả, hoặc
tiêu chuẩn
- Số cánh quạt được chọn đang vận hành.
- Hãy xác minh cánh quạt đang vận hành.
- Để thiết lập góc của tất cả các cánh
quạt, hãy chọn 'all'.
- Để thiết lập cài đặt mặc định của hãng,
hãy chọn 'standard'.

góc gió sử dụng nút
3 Chọn
nhấn nút
.

, và

- Ranh giới của các thiết lập góc gió có
thể được thay đổi đến 5 cấp hoặc 6 cấp
theo sản phẩm.
- Khi chọn 'standard' cho số cánh quạt,
góc gió không di chuyển.

lập góc gió cho các cánh quạt còn
4 Thiết
lại tương tự như trên.

❈ Có các sản phẩm chỉ có các cánh
quạt số 1 và số 2 theo loại sản phẩm.
Nhấn nút

để thoát.

Sau khi thiết lập, nó tự động
5 ❈ thoát
khỏi chế độ thiết lập nếu

không nhấn nút nào trong 60 giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập,
giá trị được thao tác không được phản
ánh.

nút
để hoàn thành và kích
6 Nhấn
hoạt quy trình thiết lập.

(Chức năng hướng lưu lượng không khí
sẽ được thả ra khi thiết lập góc cánh quạt)

nút
để thoát hoặc hệ
7 Nhấn
thống sẽ tự động thoát khỏi nếu
không nhấn nút nào trong 25
giây.

Tiếng Việt

Chức năng này là để điều chỉnh góc lưu lượng khí được thổi ra.
* Một số chức năng có thể không hoạt động và không được hiển thị tùy thuộc từng loại sản phẩm.
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Cài đặt chức năng - Thay đổi Thời gian Hiện tại
Tiếng Việt

nhấn nút thiết lập chức
1 Hãy
năng. Nếu nhấn nút thiết lập

chức năng liên tục, nó chuyển
đến menu thiết lập thời gian.
Biểu tượng ‘Time setup’ được chỉ báo ở
ngày và giờ đó nhấp nháy ở khu vực chỉ
báo thời gian hiện tại.
Ví dụ) Thay đổi thời gian hiện tại thành
'Thứ hai / AM 10:20'.

phím
2 Nhấn
hiện tại.

để điều chỉnh ngày

phím
để chuyển sang chế độ
3 Nhấn
thiết lập AM / PM (đoạn 'AM / PM sẽ
nhấp nháy).

lập giá trị AM / PM
4 Thiết
bằng cách nhấn nút
.

nút
để chuyển sang chế độ
5 Nhấn
Thiết lập 'Giờ'. (đoạn 'Giờ' sẽ nhấp nháy)

6 Thiết lập. giá trị Giờ bằng cách nhấn nút
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nút
để chuyển đến chế độ
7 Nhấn
thiết lập 'Phút'. (đoạn 'Phút' sẽ nhấp

Tiếng Việt

nháy)

8 Thiết lập. giá trị Phút bằng cách nhấn nút

9 Nhấn
10

để kết thúc.

Trong quy trình, nhấn nút
để giải phóng và thoát khỏi
chế độ cài đặt.
(Trong trường hợp thoát với
thông tin không đầy đủ, nó sẽ
quay trở về thiết lập trước)
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết
lập, giá trị được thao tác không
được phản ánh.
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Lập trình - Bảo quản Đơn giản
Bạn có thể thiết lập hẹn giờ một cách thuận tiện trong các thiết bị 1 giờ từ 1 giờ đến 7 giờ.

Tiếng Việt

nút
1 Nhấn
Lập trình.
(đoạn

để nhập chế độ
nhấp nháy)

Ví dụ : Thiết lập thời gian Hẹn giờ Đơn
giản là '3'.
nút
2 Nhấn
hẹn giờ.

nút
3 Nhấn
thiết lập.

để điều chỉnh thời gian

để điều chỉnh hoàn tất

nút
để thoát.
4 Nhấn
❈ Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi
chế độ thiết lập nếu không nhấn nút
nào trong 25 giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập,
giá trị được thao tác không được phản
ánh.

* Khi thời gian hẹn giờ đơn giản được thiết lập, sản phẩm sẽ tự động vận hành và dừng lại sau thời
gian được thiết lập.
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Lập trình : Bảo quản Hàng tuần
Bạn có thể thiết lập hẹn giờ hàng ngày ở thiết bị hàng tuần.
Hẹn giờ hàng tuần duy trì vận hành cho đến trước khi bạn hủy nó ngay sau khi bạn thiết lập.

Vui lòng chuyển đến chế độ thiết lập hẹn giờ bằng cách nhấn nút hẹn giờ.
❈ Bạn có thể thiết lập hai thời gian hẹn giờ hàng tuần cho một ngày, và tới
mười bốn thời gian hẹn giờ cho một tuần.
Ví dụ, để thiết lập (11:30 sáng thứ ba được bật ~ 12:30 chiều được tắt), bạn
thiết lập theo trình tự dưới đây.

lòng chuyển đến 'hàng tuần'
2 Vui
bằng cách nhấn lặp đi lặp lại nút hẹn
giờ. 'Hàng tuần' nhấp nháy lúc này.

lòng chọn hẹn giờ hàng tuần
3 Vui
bằng
hoặc hẹn giờ hàng tuần

cách sử dụng nút
.
❈ Bạn có thể thiết lập hai thời gian
hẹn giờ, hẹn giờ hàng tuần 1 và
hẹn giờ hàng tuần 2, cho một ngày.

lòng chuyển đến phần thiết lập
4 Vui
'ngày' bằng cách sử dụng nút

.
Nếu chỉ thị 'ngày' nhấp nháy, vui lòng
thiết lập ngày.
Bạn có thể thiết lập ngày từ thứ hai
đến chủ nhật.

lòng chuyển đến phần thiết lập
5 Vui
'AM/PM' khi bật bằng cách sử dụng
nút

.

chuyển đến phần thiết lập 'hour'
6 Hãy
bật bằng cách sử dụng nút
.
- Đó là phần để thiết lập thời gian
bật điều hoà không khí.

thay đổi thời gian bằng cách sử dụng nút
.
7 Hãy
- Bạn có thể thiết lập từ 0~12 giờ.
8 Hãy chuyển đến phần thiết lập 'minute' bật bằng cách sử dụng nút .
9 Nếu chỉ báo 'minute' nhấp nháy, hãy thiết lập 'minute' bằng cách sử dụng nút

Tiếng Việt

1
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lòng chuyển đến phần thiết lập
10 Vui
'AM/PM' khi tắt bằng cách sử dụng

Tiếng Việt

nút
.
- Thiết lập AM/PM giống với thiết lập
thời gian bật.

11

Vui lòng chuyển đến phần thiết
lập 'giờ' khi tắt bằng cách sử
dụng nút Phải.
- Đó là phần để hẹn giờ thời gian
mà điều hòa không khí được
tắt.
- Nếu chỉ thị 'giờ' nhấp nháy, vui
lòng thiết lập 'giờ'.
❈ Vui lòng thiết lập 'giờ' và 'phút'
giống với phương pháp thiết lập
thời gian bật.

kết thúc thiết lập hẹn giờ hàng tuần, vui lòng nhấn nút hủy / thiết lập.
12 Nếu
Hẹn giờ hàng tuần thiết lập cho ngày mà bạn đặt sẽ được hoàn thành.
bạn thiết lập bằng phương pháp giống như trên bằng cách chọn ngày
13 Nếu
mà bạn muốn thiết lập, hẹn giờ hàng tuần sẽ hoạt động.

Nếu bạn thiết lập thời gian hẹn giờ bật và thời gian hẹn giờ tắt giống nhau,
chế độ điều khiển hẹn giờ sẽ không hoạt động.
Giải thích hẹn giờ hàng tuần

Số hẹn giờ
Thời gian bật

Thời gian tắt

Dưới thanh: chỉ báo có hẹn giờ theo tuần cho ngày tương ứng

* Thiết bị trong nhà được bật đến nhiệt độ mong muốn nếu nó được cấu hình bằng cách sử dụng nút
lên / xuống trong khi thiết lập lại thời gian vận hành hàng tuần.
- Khi nhiệt độ mong muốn được thiết lập, nó được bật tự động với nhiệt độ mong muốn của vận
hành trước đó.
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Lập trình - Bảo quản Khi ngủ

nút
1 Nhấn
trình.

để vào chế độ Lập

Ví dụ) Thiết lập thời gian Hẹn giờ
Ngủ là '3'.

lặp lại nút
2 Nhấn
lập hẹn giờ NGỦ.
(đoạn

nút
3 Nhấn
hẹn giờ.

để vào chế độ thiết

nhấp nháy)
để điều chỉnh thời gian

Thời gian hẹn giờ NGỦ là từ 1 đến 7
giờ.

nút
để điều chỉnh
4 Nhấn
hoàn tất thiết lập.

Bất cứ khi nào hẹn giờ hoàn tất.

nút
để thoát.
5 Nhấn
❈ Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi
chế độ thiết lập nếu không nhấn nút
nào trong 60 giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập,
giá trị được thao tác không được phản
ánh.
- Nếu hẹn giờ được thiết lập, chỉ thị
'ngủ' sẽ hiển thị ở phần dưới của
màn hình LCD.

hoàn thành thiết lập hẹn giờ khi ngủ, sản
6 Nếu
phẩm điều hoà không khí vận hành điều khiển ngủ
và dừng lại sau khoảng thời gian được thiết lập.

! THẬN TRỌNG
Hãy duy trì thời gian phù hợp khi ngủ. (Quá nhiều không khí mát không tốt cho sức khoẻ của bạn.)
• Bởi vì nó điều chỉnh tự động nhiệt độ mong muốn để làm mát dễ chịu ở chế độ ngủ, nên sẽ có
sự khác biệt giữa nhiệt độ mong muốn của bộ điều khiển từ xa và nhiệt độ mong muốn của thân
điều hòa không khí.
• Hẹn giờ ngủ sẽ vận hành dưới dạng hẹn giờ tắt cho sản phẩm mà nhiệt độ điều chỉnh của nó
không được điều khiển bởi thiết bị có nhiệt độ 0.5 °C.

Tiếng Việt

Hẹn giờ ngủ là chức năng của điều hòa không khí để vận hành và dừng sau một khoảng thời gian
nhất định ở chế độ ngủ trước khi ngủ. Khi được kết nối với một sản phẩm thông khí và thiết lập hẹn
giờ ngủ, khi nó vào chế độ ngủ, sau khi thời gian thiết lập kết thúc.
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Lập trình - Bảo quản BẬT
Tự động được Bật ở thời gian đã hẹn giờ mà bạn thiết lập.

Tiếng Việt

1 Nhấn nút

.

Ví dụ) Thiết lập Thời gian Hẹn giờ
BẬT là '10:20 AM'.

lặp lại nút
để vào
2 Nhấn
chế độ thiết lập hẹn giờ BẬT.
(đoạn

nút
3 Nhấn
AM/ PM.

nhấp nháy)

để điều chỉnh thiết lập

nút
để điều chỉnh Chế độ
4 Nhấn
Thiết lập Giờ. Khi biểu tượng Giờ nhấp
nháy, vui lòng thiết lập giờ.
Khoảng thiết lập là 1~12.

nút
để điều chỉnh Chế độ
5 Nhấn
Thiết lập Phút. Khi biểu tượng Phút nhấp
nháy, vui lòng thiết lập phút Khoảng thiết
lập là 00~59.

nút
6 Nhấn
thiết lập.

để điều chỉnh hoàn tất
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nút
để thoát.
7 Nhấn
❈ Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi

Tiếng Việt

chế độ thiết lập nếu không nhấn nút
nào trong 25 giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập,
giá trị được thao tác không được phản
ánh.
- Nếu hẹn giờ được thiết lập, chỉ thị
'được bật' sẽ hiển thị ở phần dưới
của màn hình LCD, và điều hòa nhiệt
độ vận hành ở thời gian được thiết
lập.
- Nếu hẹn giờ bị hủy, chỉ thị 'được bật'
sẽ biến mất.
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Lập trình - Bảo quản TẮT
Tự động được Tắt ở thời gian đã hẹn giờ mà bạn thiết lập.

Tiếng Việt

1 Nhấn nút

.

Ví dụ) Thiết lập Thời gian Hẹn giờ
TẮT là '10:20 AM'.

lặp lại nút
để vào chế
2 Nhấn
độ thiết lập hẹn giờ TẮT.
(đoạn

nút
3 Nhấn
AM/ PM.

nhấp nháy)

để điều chỉnh thiết lập

nút
để điều chỉnh Chế độ
4 Nhấn
Thiết lập Giờ. Khi biểu tượng Giờ nhấp
nháy, vui lòng thiết lập giờ.
Khoảng thiết lập là 1~12.

nút
để điều chỉnh Chế độ
5 Nhấn
Thiết lập Phút. Khi biểu tượng Phút nhấp
nháy, vui lòng thiết lập phút Khoảng thiết
lập là 00~59.

nút
6 Nhấn
thiết lập.

để điều chỉnh hoàn tất
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nút
để thoát.
7 Nhấn
❈ Sau khi thiết lập, nó tự động thoát khỏi

Tiếng Việt

chế độ thiết lập nếu không nhấn nút
nào trong 25 giây.
❈ Khi thoát mà không nhấn nút thiết lập,
giá trị được thao tác không được phản
ánh.
- Nếu hẹn giờ được thiết lập, chỉ thị
'được tắt' sẽ hiển thị ở phần dưới
của màn hình LCD, và điều hòa nhiệt
độ vận hành ở thời gian được thiết
lập.
- Nếu hẹn giờ bị hủy, chỉ thị 'được tắt'
sẽ biến mất.
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Lập trình : Bảo quản Ngày nghỉ
Nó sẽ tự động dừng lại ở ngày đã hẹn giờ mà bạn thiết lập.

Tiếng Việt

lòng nhấn nút
.
1 Vui
Nó sẽ vào chế độ thiết lập hẹn
giờ.

lòng chuyển đến 'ngày nghỉ' bằng
2 Vui
cách nhấn lặp đi lặp lại nút
.

lòng chuyển đến 'ngày' mà
3 Vui
bạn muốn thiết lập ngày nghỉ
bằng cách sử dụng nút

.

lòng chỉ định hoặc hủy ngày nghỉ bằng
4 Vui
cách sử dụng nút
hoặc
.
Ví dụ: khi bạn thiết lập Thứ hai / Thứ sáu
thành ngày nghỉ
- Các từ 'Monday', 'Friday' biến mất.

nhấn nút
5 Hãy
ngày nghỉ.

nếu hoàn thành thiết lập

Nếu nó đến ngày nghỉ đã được thiết lập,
điều hoà không khí sẽ dừng vận hành.
Sau khi bạn thiết lập lịch nghỉ, cho đến
trước khi bạn huỷ thiết lập ngày nghỉ,
điều hoà không khí dừng tự động trong
vòng một giờ mặc dù bạn đang vận
hành điều hoà không khí.
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Trước khi thực hiện bảo trì, hãy tắt nguồn
điện chính vào hệ thống.

- Tuyệt đối không sử dụng :
Nước nóng trên 40 °C.
Có thể làm biến dạng và / hoặc bạc màu.
Các chất dễ bay hơi.
Có thể làm hư các bề mặt của máy điều hòa.

Thiết bị Trong nhà
Lưới, Vỏ và Điều khiển Từ xa
- Tắt hệ thống trước khi vệ sinh, lau bằng vài
mềm, khô. Không được dùng chất tẩy trắng
hoặc giấy ráp.

!

CHÚ Ý

Phải ngắt nguồn điện trước khi vệ sinh thiết
bị trong nhà.

Bộ lọc Không khí
Cần phải kiểm tra và vệ sinh các bộ lọc không
khí ở sau lưới phía trước 2 tuần một lần hoặc
thường xuyên hơn nếu cần.
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1 Tháo các Bộ lọc không khí ra.
- Giữ vấu hãm và kéo nhẹ về phía trước để
tháo bộ lọc ra.

! THẬN TRỌNG
Khi bộ lọc không khí đã được tháo ra, không
được sờ vào các bộ phận kim loại của thiết
bị trong nhà.
Nó có thể gây ra tổn thương.

2 Vệ sinh bụi bẩn trong bộ lọc không khí bằng
Air outlet vent

cách sử dụng máy hút bụi hoặc rửa sạch
bằng nước.

- Nếu là bụi bẩn nhìn thấy được, hãy rửa bộ
lọc bằng chất tẩy rửa trung tính ngâm với
nước ấm.
- Nếu dùng nước nóng (50 °C trở lên), bộ lọc
có thể bị biến dạng.
3 Sau khi rửa bằng nước, hãy sấy khô màn
chắn bộ lọc.
- Không được phơi bộ lọc không khí dưới
ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc hơ lửa để
sấy khô bộ lọc.
4 Lắp đặt bộ lọc không khí.

Tiếng Việt

! THẬN TRỌNG
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Các Hướng dẫn Vận hành!
Tiếng Việt

Không được bật quá lạnh
trong phòng.
Điều này không tốt cho sức
khỏe và làm lãng phí điện.

Luôn đóng mành che hoặc
rèm cửa.
Không được để ánh nắng trực
tiếp vào phòng khi điều hòa
không khí đang hoạt động.

Luôn giữ nhiệt độ trong
phòng tỏa đều.
Điều chỉnh luồng không khí
hướng dọc và ngang để đảm
bảo nhiệt độ tỏa đều trong
phòng.

Cần đảm bảo đóng chặt các
cửa ra vào và cửa sổ.
Cần tránh mở các cửa ra vào
và cửa sổ nếu có thể để giữ
không khí lạnh trong phòng.

Vệ sinh bộ lọc không khí
thường xuyên.
Việc tắc trong bộ lọc không khí
sẽ làm giảm dòng không khí và
làm giảm tác dụng làm mát và
khử ẩm. Vệ sinh tối thiểu hai
tuần một lần.

Để cho phòng thông khí
thường xuyên.
Do các cửa sổ được đóng kín,
tốt nhất thi thoảng nên mở các
cửa sổ và để cho phòng thông
khí.

Khi máy điều hòa không khí
không hoạt động....
Khi không định sử dụng điều hòa
không khí trong một thời gian dài.
1 Chạy điều hòa không khí ở các cài đặt sau
trong vòng từ 2 đến 3 tiếng.
- Kiểu vận hành : Chế độ vận hành quạt.
- Chế độ này sẽ sấy khô các bộ phận bên
trong.
2 Ngắt cầu dao.

!

THẬN TRỌNG

Ngắt cầu dao khi không định sử dụng máy
điều hòa trong một thời gian dài.
Bụi bẩn có thể tích tụ và có thể gây ra cháy.

3 Tháo pin ra khỏi bộ điều khiển từ xa.

Thông tin hữu ích
Bộ lọc không khí và hóa đơn tiền điện của bạn.
Nếu các bộ lọc không khi bị tắc do bụi bẩn, công
suất làm mát sẽ giảm, và sẽ gây lãng phí 6 %
lượng điện tiêu hao để vận hành điều hòa không
khí.

Khi dự định sử dụng lại điều hòa
không khí.
1 Hãy vệ sinh bộ lọc không khí và lắp nó ở
trong bộ phận bên trong.

2 Đảm bảo rằng các cửa nạp và cửa thông khí

của các bộ phận bên trong / bên ngoài không
bị tắc.
3 Đảm bảo kết nối đúng cách dây dẫn nối đất.
Có thể kết nối dây dẫn nối đất với phía bộ
phận bên trong.
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Hướng dẫn Xử lý sự cố! Tiết kiệm thời gian và tiền bạc!
Hãy kiểm tra các mục sau trước khi yêu cầu sửa chữa hay bảo dưỡng.... Nếu chưa khắc phục được
trục trặc, hãy liên hệ với đại lý bán hàng của bạn.
Giải thích

Điều hòa không khí không
hoạt động.

• Bạn có cài đặt sai chế độ hẹn giờ không?

Phòng có mùi khác
thường.

• Cần đảm bảo không có mùi khó chịu bốc ra từ tường, thảm, đồ nội thất
hoặc đồ vải trong phòng.

Có vẻ như có nước ngưng
rò ra từ điều hòa không khí.
Máy điều hòa không hoạt
động trong khoảng 3 phút
khi khởi động lại.

• Nước ngưng xảy ra khi luồng không khí từ máy điều hòa làm mát không
khí ấm trong phòng.

• Cầu chì có bị hở hoặc cầu dao có bị ngắt điện không?

• Đây là cơ chế bảo vệ của máy.
• Hãy chờ khoảng 3 phút và máy sẽ hoạt động.
• Bộ lọc không khí có bị bẩn không? Xem mục hướng dẫn vệ sinh bộ lọc
không khí.

Không có tác dụng làm mát • Phòng có thể quá nóng khi máy điều hòa không khí được bật lần đầu tiên.
Chờ một thời gian để máy làm mát.
hoặc làm ấm.
• Đã cài đặt sai nhiệt độ mong muốn?
• Các cửa nạp khí và thông khí của thiết bị trong nhà có bị tắc không?
Hoạt động của máy có
tiếng ồn.

• Đối với tiếng ồn giống như tiếng nước chảy.
- Đây là tiếng của freon đi vào bên trong bộ phận của máy điều hòa.
• Đối với tiếng ồn giống như khí nén xả ra không khí.
- Đây là tiếng của nước khử ẩm được xử lý bên trong bộ phận của máy
điều hòa.

Nghe thấy tiếng ồn lớn.

• Âm thanh này do sự giãn nở / co lại của bảng điều khiển phía trước, v.v.
sinh ra do sự thay đổi nhiệt độ.

Đèn tín hiệu của bộ lọc
(LED) đang BẬT.

• Vệ sinh bộ lọc, nhấn đồng thời nút Hẹn giờ và nút ◀ của bộ điều khiển từ
xa cài sẵn trong vòng 3 giây.

Màn hiển thị của điều khiển • Bộ ngắt mạch đã được nhả ra chưa?
từ xa mờ hoặc không hiển
• Đã lắp các pin theo các chiều ngược nhau (+) và (-) chưa?
thị.
Mã lỗi sẽ xảy ra sau khi bị
sét đánh

• Sản phẩm này được trang bị mạch bảo vệ quá dòng.
Lỗi có thể xảy ra, nhưng điều này là bình thường.
Sau một vài phút, Thiết bị sẽ hoạt động bình thường.

Hãy gọi điện ngay cho trung tâm dịch vụ trong các trường hợp sau
- Bất kỳ bất thường nào như mùi cháy khét, tiếng ồn lớn, v.v. xảy ra. Tắt thiết bị và ngắt cầu dao. Tuyệt
đối không tự ý sửa chữa hay khởi động lại hệ thống trong trường hợp đó.
- Dây nguồn chính quá nóng hoặc bị hư hỏng.
- Phát ra mã lỗi bằng chức năng tự chẩn đoán.
- Nước rò rỉ từ thiết bị trong nhà ngay cả khi độ ẩm thấp.
- Bất kỳ công tắc, cầu dao (an toàn, nối đất) hay cầu chì nào không hoạt động bình thường
Người dùng phải thực hiện kiểm tra & vệ sinh định kỳ để tránh sự hoạt động kém của thiết bị.
Trong trường hợp đặc biệt, chỉ nhân viên sửa chữa mới được thực hiện công việc.

Tiếng Việt

Vỏ

