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MẸO GIÚP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Dưới đây là một vài mẹo sẽ giúp bạn giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng khi bạn sử dụng điều hòa. Bạn
có thể sử dụng điều hòa không khí hiệu quả hơn bằng cách tham khảo các hướng dẫn bên dưới:

•
•
•
•
•

Không đặt nhiệt độ quá thấp. Điều này có thể có hại cho sức khỏe của bạn và có thể tiêu thụ nhiều điện hơn.
Ngăn ánh sáng mặt trời bằng màn che hoặc rèm trong khi bạn đang bật điều hòa.
Giữ cửa ra vào hoặc cửa sổ đóng chặt trong khi bạn đang bật điều hòa.
Điều chỉnh hướng gió thổi theo chiều dọc hoặc chiều ngang để lưu thông không khí trong nhà.
Tăng tốc độ quạt để làm lạnh hoặc sưởi ấm không khí trong nhà một cách nhanh chóng, trong một
khoảng thời gian ngắn.
• Mở cửa sổ thường xuyên để thông gió vì chất lượng không khí trong nhà có thể bị suy giảm nếu sử dụng
điều hòa trong nhiều giờ.
• Làm sạch tấm lọc 2 tuần một lần. Bụi và các tạp chất tích tụ trong tấm lọc có thể ngăn luồng gió hoặc làm
suy yếu chức năng làm lạnh / hút ẩm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

ĐỌC KỸ TẤT CẢ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÀY.
Luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây để tránh các trường hợp nguy hiểm và đảm
bảo hiệu quả hoạt động tối ưu của sản phẩm

! CẢNH BÁO

Có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong khi bỏ qua các chỉ dẫn.

! THẬN TRỌNG

Có thể xảy ra thương tích nhỏ hoặc hư hại sản phẩm khi bỏ qua các chỉ dẫn.

! CẢNH BÁO
• Công việc lắp đặt hoặc sửa chữa thực hiện bởi những người không đủ năng lực có thể dẫn đến
nguy hiểm cho bạn và người khác.
• Thông tin có trong hướng dẫn này dành cho kỹ thuật viên bảo trì có năng lực, nắm rõ các quy
tắc an toàn và được trang bị những công cụ và dụng cụ kiểm tra thích hợp.
• Việc không đọc kỹ và làm theo tất cả các hướng dẫn trong hướng dẫn này có thể dẫn đến hỏng
hóc thiết bị, hư hỏng tài sản, thương tích cá nhân hoặc tử vong.
• Thiết bị này không dành cho người sử dụng (kể cả trẻ em) bị giảm khả năng về thể chất, giác
quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng
dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị bởi một người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

Lắp đặt
• Không tự ý lắp đặt ống gió thông qua việc tháo rời hoặc tự sửa chữa sản phẩm.
- Sản phẩm này không thể lắp đặt ống gió.
• Không sử dụng cầu dao bị lỗi hoặc kém chất lượng. Sử dụng thiết bị này trên một cầu dao chuyên dụng.
- Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Đối với việc đi dây điện, liên hệ với đại lý, người bán, thợ điện có trình độ hoặc trung tâm dịch
vụ ủy quyền.
- Không tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Luôn nối đất sản phẩm.
- Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Lắp đặt bảng điều khiển và nắp hộp điều khiển một cách an toàn.
- Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Luôn lắp đặt cầu dao chuyên dụng.
- Đấu dây hoặc lắp đặt không đúng cách có thể gây cháy hoặc điện giật.
• Sử dụng cầu dao hoặc cầu chì phù hợp.
- Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Không sửa đổi hoặc kéo dài dây nguồn.
- Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Không để điều hòa chạy trong một thời gian dài khi độ ẩm rất cao và cửa hoặc cửa sổ bị mở.
- Độ ẩm có thể ngưng tụ và ẩm ướt hoặc làm hỏng đồ đạc.
• Cẩn trọng khi mở bao bì và lắp đặt sản phẩm.
- Các cạnh sắc nhọn có thể gây thương tích. Đặc biệt cẩn thận với các cạnh vỏ và cánh tản nhiệt
trên thiết bị ngưng tụ và thiết bị bay hơi.
• Để lắp đặt, luôn luôn liên hệ với đại lý hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền.
- Có nguy cơ cháy, điện giật, nổ hoặc chấn thương.
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• Không lắp đặt sản phẩm trên giá lắp đặt bị lỗi.
- Nó có thể gây thương tích, tai nạn hoặc làm hỏng sản phẩm.
• Đảm bảo khu vực lắp máy luôn chắc chắn
- Nếu khu vực lắp máy bị đổ sập, điều hòa có thể rơi cùng với nó, gây thiệt hại tài sản, hỏng sản phẩm và
thương tích cá nhân.
• Sử dụng bơm chân không hoặc khí trơ (nitơ) khi thực hiện kiểm tra rò rỉ hoặc đuổi khí. Không nén không
khí hoặc Oxy và không sử dụng khí dễ cháy. Nếu không, nó có thể gây cháy hoặc nổ.
- Có nguy cơ tử vong, thương tích, cháy nổ.
• Không được bật cầu dao 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.

Vận hành
• Cẩn thận để đảm bảo rằng dây nguồn không thể bị kéo ra hoặc bị hỏng trong quá trình vận hành.
Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Không đặt bất cứ thứ gì lên dây nguồn. Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Không chạm (vận hành) sản phẩm bằng tay ướt. Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Không đặt lò sưởi hoặc các thiết bị khác gần dây nguồn. Có nguy cơ hỏa hoạn và điện giật.
• Không để nước chảy vào các bộ phận điện. Có nguy cơ hỏa hoạn, hỏng sản phẩm hoặc điện giật.
• Không lưu trữ hoặc sử dụng khí dễ cháy hoặc chất dễ cháy gần sản phẩm. Có nguy cơ cháy hoặc
hỏng sản phẩm.
• Không sử dụng sản phẩm trong một không gian kín trong một thời gian dài. Thiếu oxy có thể xảy ra.
• Khi rò rỉ khí dễ cháy, ngắt khí gas và mở cửa sổ để thông gió trước khi bật sản phẩm. Không sử
dụng điện thoại hoặc bật hoặc tắt công tắc. Có nguy cơ nổ hoặc cháy.
• Nếu có âm thanh, mùi hoặc khói lạ phát ra từ sản phẩm, hãy tắt cầu dao hoặc ngắt kết nối dây
nguồn. Có nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Dừng hoạt động và đóng cửa sổ khi có bão. Nếu có thể, hãy tháo sản phẩm ra khỏi cửa sổ trước khi
cơn bão đến. Có nguy cơ thiệt hại tài sản, hư hỏng sản phẩm hoặc điện giật.
• Không mở lưới hút gió của sản phẩm trong khi vận hành (Không chạm vào bộ lọc tĩnh điện, nếu
thiết bị được trang bị.) Có nguy cơ bị thương vật lý, điện giật hoặc hỏng sản phẩm.
• Khi sản phẩm bị ngâm nước (lũ lụt hoặc ngập nước), hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ ủy quyền.
Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Hãy thận trọng để nước không thể vào sản phẩm. Có nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc hư hỏng
sản phẩm.
• Thỉnh thoảng thông gió cho sản phẩm khi vận hành gần bếp. Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
• Tắt nguồn chính khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm. Có nguy cơ bị điện giật.
• Khi sản phẩm không được sử dụng trong một thời gian dài hoặc sản phẩm sử dụng lần đầu tiên
sau khi chạy thử, hãy bật trước công tắc nguồn chính trước 6 giờ.
• Cẩn thận để đảm bảo rằng không ai có thể bước lên hoặc rơi vào cục ngoài. Điều này có thể dẫn
đến thương tích cá nhân và hư hỏng sản phẩm.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

• Luôn kiểm tra rò rỉ gas (chất làm lạnh) sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm. Lượng môi chất lạnh ít
có thể gây hư hỏng sản phẩm.
• Lắp đặt ống nước xả để đảm bảo nước được xả đúng cách. Kết nối không tốt có thể gây rò rỉ nước.
• Luôn cân bằng khi lắp đặt sản phẩm. Để tránh rung hoặc rò rỉ nước.
• Lắp đặt sản phẩm sao cho tiếng ồn hoặc gió nóng từ cục ngoài không gây ảnh hưởng đến hàng xóm.
- Nếu không, có thể xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm.
• Sử dụng hai người trở lên để nâng và vận chuyển sản phẩm. Tránh thương tích cá nhân.
• Không lắp đặt sản phẩm ở nơi sẽ tiếp xúc trực tiếp với gió biển. Nó có thể gây ra sự ăn mòn trên sản
phẩm. Ăn mòn, đặc biệt là trên cánh tản nhiệt của dàn ngưng tụ và bay hơi, có thể gây hỏng sản phẩm
hoặc hoạt động không hiệu quả.

Vận hành
• Không để da tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh trong thời gian dài. Điều này có thể gây hại cho sức
khỏe của bạn.
• Không sử dụng sản phẩm cho các mục đích đặc biệt như bảo quản thực phẩm, tác phẩm nghệ thuật, v.v
... Đây là máy điều hòa không khí tiêu dùng, không phải là hệ thống làm lạnh chính xác. Có nguy cơ thiệt
hại hoặc mất mát tài sản.
• Không chặn cửa gió hút hoặc cửa gió thổi của luồng không khí. Nó có thể gây ra lỗi sản phẩm.
• Dùng khăn mềm để lau. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh, dung môi, v.v ... Có nguy cơ hỏa hoạn, điện
giật hoặc hư hỏng các bộ phận bằng nhựa của sản phẩm.
• Không chạm vào các bộ phận kim loại của sản phẩm khi tháo tấm lọc khí. Nó rất sắc nhọn! Có nguy cơ
chấn thương cá nhân.
• Không giẫm lên hoặc đặt bất kỳ vật gì lên sản phẩm (cục ngoài). Có nguy cơ thương tích cá nhân và hỏng
sản phẩm.
• Luôn gắn tấm lọc đúng cách. Làm sạch tấm lọc mỗi hai tuần hoặc thường xuyên hơn nếu cần thiết. Tấm
lọc bẩn làm giảm hiệu quả của điều hòa và có thể gây hỏng hóc hoặc hư hỏng sản phẩm.
• Không đưa tay hoặc các vật khác vào cửa gió hút hoặc cửa gió thổi trong khi sản phẩm vận hành.
Có những bộ phận sắc nhọn và chuyển động có thể gây thương tích cá nhân.
• Không uống nước thải ra từ sản phẩm. Nó không vệ sinh và có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm
trọng.
• Sử dụng ghế hoặc thang chắc chắn khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm. Hãy cẩn thận và tránh thương tích
cá nhân.
• Thay thế tất cả các pin trong điều khiển từ xa bằng pin mới cùng loại. Không trộn lẫn pin cũ và pin mới
hoặc các loại pin khác nhau. Có nguy cơ cháy nổ.
• Không sạc lại pin. Không bỏ pin vào trong lửa. Chúng có thể cháy hoặc nổ tung.
• Nếu chất lỏng từ pin dính vào da hoặc quần áo của bạn, hãy rửa sạch bằng nước sạch. Không sử dụng
điều khiển từ xa nếu pin bị rò rỉ. Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc các mối nguy hiểm khác
cho sức khỏe.
• Nếu bạn ăn chất lỏng từ pin, hãy đánh răng và gặp bác sĩ. Không sử dụng điều khiển từ xa nếu pin bị rò
rỉ. Các hóa chất trong pin có thể gây bỏng hoặc các mối nguy hiểm khác cho sức khỏe.
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Cài đặt nâng cao Cách vào Chế độ Cài đặt nâng cao
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Cài đặt nâng cao Bảng mã Cài đặt nâng cao
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Chức năng tự chẩn đoán
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VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
• Không nên để bất kỳ nguồn nhiệt hoặc hơi nước nào ở gần thiết bị.
• Không nên để các vật cản trước luồng tuần hoàn không khí.
• Phải lắp đặt thiết bị ở nơi tuần hoàn không khí trong phòng tốt.
• Phải lắp đặt thiết bị ở nơi thoát nước được dễ dàng.
• Cần phải quan tâm đến việc chống ồn ở nơi lắp đặt thiết bị.
• Không được lắp đặt thiết bị gần cửa ra vào.
• Đảm bảo không gian được chỉ định theo mũi tên tính từ tường, trần hoặc các vật cản khác.

Tối thiểu 10

1000
trở lên

500
trở lên

Tối thiểu 1800
3600 trở xuống (TP)
4200 trở xuống (TM/TN)

Ván trần

Ván trần

500
trở lên

300 trở xuống

800 trở xuống

• Cục trong phải có đủ không gian để bảo trì.

Trần nhà

7

Đơn vị: mm

Sàn

* Vui lòng sử dụng miếng các-tông nằm bên dưới
thùng như tấm bìa lắp đặt.

* Sử dụng dao để tách tấm bìa lắp đặt ra khỏi
bao bì sản phẩm như hình dưới đây.

hoặc
Miếng các-tông
nằm bên dưới thùng
Bảng phụ lục

8

LẮP ĐẶT CỤC TRONG

Trần nhà
Thước thủy
thăng bằng

Ván trần

TP/TN/TM Series
875(Mở trần)

1. Những nơi như nhà hàng và bếp vì lượng lớn
hơi dầu và bột sinh ra ở những nơi này. Hơi
dầu và bột có thể làm giảm hiệu quả trao đổi
nhiệt hoặc làm nước nhỏ giọt, làm trục trặc
bơm thoát nước. Trong trường hợp này, cần
thực hiện các hành động sau;
- Cần đảm bảo quạt thông gió đủ lớn để thổi
các khí độc ra khỏi khu vực này.
- Đảm bảo đủ khoảng cách tính từ phòng nấu
ăn khi lắp đặt điều hòa không khí ở nơi máy
không hút được hơi dầu.

Máy điều hòa
không khí

787 (Ty treo)

840 (Thiết bị)

840 (Thiết bị)

875 (Mở trần)

684 (Ty treo)

Chừa đủ
khoảng cách
lắp đặt

671

Tiếng Việt

LẮP ĐẶT CỤC TRONG

Bàn nấu ăn
Sử dụng quạt
thông gió nắp
chụp hút khói
có đủ công suất

Đơn vị : mm

• Chọn và đánh dấu vị trí treo ty cố định và các
lỗ đường ống.
• Xác định vị trí treo ty cố định hơi nghiêng về
hướng thoát nước sau khi tính toán hướng của
ống thoát nước.
• Khoan một lỗ trên tường cho bulông neo.

! THẬN TRỌNG
• Máy điều hòa không khí này sử dụng bơm
thoát nước.
• Lắp đặt thiết bị theo chiều ngang bằng
cách sử dụng một thước thủy.
• Trong khi lắp đặt, cần phải cẩn thận để
không làm hư hỏng các dây điện.

!

LƯU Ý

Tránh các vị trí lắp đặt sau đây.

2. Tránh lắp đặt điều hòa không khí ở những
nơi sinh ra dầu nấu ăn hoặc có mạt sắt.
3. Tránh lắp đặt ở những nơi có khí dễ cháy
được sinh ra.
4. Tránh lắp đặt ở nơi có khí độc được sinh ra.
5. Tránh lắp đặt ở những nơi gần các máy phát
tần số cao.

LẮP ĐẶT CỤC TRONG
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Long đền phẳng
cho ty M10
(phụ kiện)

- Đường ống thoát nước phải có độ dốc xuống
(1/50 tới 1/100): đảm bảo không để độ dốc lên
xuống để ngăn chặn dòng chảy ngược.
- Trong khi kết nối đường ống thoát nước, cần
cẩn thận để không đè quá lực lên cửa xả nước
của cục trong.
- Đường kính ngoài của ống nối thoát nước
cục trong là 32 mm.

Long đền phẳng
cho ty M10
(phụ kiện)
Đai ốc
(W3/8 hay M10)

Các bộ phận sau đây là tùy chọn.
(1) Ty treo - W 3/8 hoặc M10
(2) Đai ốc - W 3/8 hoặc M10
(3) Long đền vênh - M10
(4) Long đền phẳng - M10

Vật liệu ống: Ống nhựa PVC VP-25 và các
phụ kiện nối ống
- Đảm bảo lắp lớp cách nhiệt trên đường ống
thoát nước.
- Lắp đặt đường ống nâng ở góc phải của cục trong
và cách thiết bị không quá 300mm.

Khoan lỗ đường ống hơi nghiêng về phía
ngoài bằng cách sử dụng mũi khoan
Ø 70 mm.

Duy trì khoảng cách
15~18 mm giữa bề mặt
đáy của máy điều hòa
và bề mặt trần
Bìa cứng
để lắp đặt
Điều chỉnh độ
cao bằng nhau

Không được
lắp theo
hướng ngược

Kẹp ống
Ván
trần

Lắp ốc vít của
bìa cứng (4 cái)

Cục trong

Cửa xả nước
để bảo trì

Mở bảng gắn trần dọc
theo mép ngoài của
tấm bìa cứng
300mm trở xuống

!

THẬN TRỌNG

Siết chặt đai ốc và ty treo để phòng tránh
thiết bị rơi xuống.

Ống nâng
Quai nhê kẹp ống (đính kèm))

Tường
Bên ngoài

5~7mm

Bên trong

1 -1.5m

700mm trở xuống

Ván trần

Thân của điều
hòa không khí

150mm

Trần nhà
Duy trì chiều dài của ty treo
tính từ giá đỡ là 40 mm

Ống thoát nước mềm (đính kèm)

Vật liệu cách nhiệt: Xốp polyetylen có độ
dày trên 8 mm.

Tiếng Việt

Đường ống thoát nước

Ty treo
(W3/8 hay M10)
Đai ốc
(W3/8 hay M10)
Long đền vênh
(M10)
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Máy điều hòa không khí sử dụng bơm thoát
nước để xả nước.
Sử dụng quy trình sau đây để kiểm tra hoạt
động của bơm thoát nước:
- Đấu nối đường ống thoát nước chính ra bên
ngoài và để tạm thời tới khi kết thúc kiểm tra.
- Cấp nước cho ống thoát nước mềm và kiểm tra
rò rỉ của đường ống.
- Đảm bảo kiểm tra sự hoạt động bình thường
và tiếng ồn của bơm thoát nước khi hoàn
thành đấu dây điện.
- Khi kiểm tra hoàn thành, kết nối ống thoát
nước mềm với cửa xả nước của cục trong.
Ống thoát nước mềm
(phụ kiện)
Ống thoát
nước chính

Cho nước vào

Cửa xả
nước
Dán keo khớp nối
Đấu nối ống thoát nước
Sử dụng kẹp ống (phụ kiện)

Bơm xả

Máng nước

! THẬN TRỌNG
Ống thoát nước mềm được cấp phải không
bị cong hoặc không bị xoắn. Ống mềm bị
cong hoặc xoắn có thể gây ra rò rỉ nước.

Tối đa 300 mm Khoảng cách
giá treo 1~15m
Quai
nhê
kẹp
ống

Giá treo có độ
dốc 1/50~1/100

Ống thoát nước mềm

Tối đa 700mm

Tiếng Việt

Kiểm tra khả năng thoát nước

- Phòng ngừa trong trường hợp độ ẩm cao: Máy
điều hòa này đã được thử nghiệm theo "Điều
kiện tiêu chuẩn KS với hơi nước" và được xác
nhận rằng không có bất kỳ lỗi nào. Tuy nhiên,
nếu nó được vận hành trong một thời gian dài
trong môi trường ẩm ướt cao (nhiệt độ ngưng
tụ: hơn 23°C), giọt nước có khả năng rơi
xuống. Trong trường hợp này, thêm vật liệu
cách nhiệt theo quy trình sau:
Băng buộc
(phụ kiện)
Cục
trong

Ống môi chất
Cách nhiệt
(phụ kiện)

- Vật liệu cách nhiệt cần chuẩn bị ... EPDM hoặc
NBR loại tốt với độ dày 10 đến 20 mm.
- Dán bông thủy tinh lên tất cả các máy điều
hòa không khí được đặt trong môi trường
không khí trần.
- Ngoài cách nhiệt thông thường (độ dày: hơn 8
mm) đối với đường ống môi chất lạnh (đường
ống hơi: đường ống dày) và đường ống thoát
nước, thêm vật liệu có độ dày từ 10 mm đến
30 mm.

Đấu dây
- Mở nắp hộp điều khiển và kết nối dây điều
khiển từ xa và dây nguồn cục trong.
- Tháo nắp hộp điều khiển để kết nối điện giữa
cục trong và cục ngoài.
- Sử dụng dây kẹp để cố định dây.

Cách nhiệt

Dây của Bộ điều
khiển từ xa có dây
(không cần trong
trường hợp sử
dụng Bộ điều khiển
từ xa không dây)

CÁCH NHIỆT
Sử dụng vật liệu cách nhiệt cho đường ống
môi chất lạnh có khả năng chịu nhiệt tốt (trên
120°C).

Kết nối dây
giữa cục trong
và cục ngoài

Nắp hộp điều khiển
(Trên đó có sơ đồ
đấu dây)

LẮP ĐẶT CỤC TRONG
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Dây kết nối được đấu nối giữa cục trong và
cục ngoài cần tuân thủ các thông số kỹ
thuật sau đây (Thiết bị này phải sử dụng dây
tuân thủ với quy định của quốc gia).

Sử dụng các đầu cốt tròn để kết nối với hộp
đấu dây.
Đầu cốt tròn
Dây điện

10±3 mm

35

±5

mm

GN

/YL

Tiết diện danh
định 0.75 mm2

20

mm

Khi không có sẵn dây, tuân thủ theo các
hướng dẫn sau.
- Không kết nối dây điện có độ dày khác
nhau với hộp đấu dây. (Lỏng dây có thể
gây nóng bất thường.)
- Khi kết nối dây có độ dày tương tự, thực
hiện như trong hình bên dưới.
Đấu nối dây có cùng
độ dày ở cả hai phía.

Dây nguồn bị hỏng phải được thay bởi nhà
sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất
hoặc một người có trình độ tương tự để
tránh gây nguy hiểm.

! THẬN TRỌNG
Phải lựa chọn dây nguồn được kết nối với
thiết bị theo các tiêu chuẩn kỹ thuật sau.

Nghiêm cấm đấu nối
cả hai ở cùng một phía.

Nghiêm cấm đấu nối
dây không cùng độ
dày.

- Đối với hệ thống dây điện, sử dụng dây
điện được chỉ định và kết nối chắc chắn,
sau đó gắn chặt để tránh các tác động bên
ngoài lên hộp đấu dây.
- Sử dụng một tua vít thích hợp để siết chặt
các ốc vít cố định. Một tua vít có đầu nhỏ
sẽ làm trờn răng và không thể siết chặt
đúng cách.
- Bắt quá chặt các ốc vít có thể làm chúng bị
vỡ.

Tiếng Việt

Những thận trọng khi đi đường
dây nguồn

! THẬN TRỌNG

12 LẮP ĐẶT MẶT NẠ (PHỤ KIỆN)

Tiếng Việt

LẮP ĐẶT MẶT NẠ (PHỤ KIỆN)
Mặt nạ có hướng lắp đặt riêng.
Trước khi lắp đặt mặt nạ, phải luôn
tháo miếng đệm bằng giấy ra.

3 Lắp mặt nạ vào thiết bị bằng cách chèn
móc như trong hình.

1 Tháo bao bì và lấy lưới gió hút ra khỏi mặt nạ
phía trước.

Kẹp
móc
Móc

4 Gắn hai ốc vít vô các góc chéo của mặt nạ.
Không siết chặt hoàn toàn các ty treo. (Các
vít cố định này được đính kèm trong cục
trong).
Kiểm tra sự liên kết của mặt nạ với trần nhà.
Chiều cao có thể được điều chỉnh bằng
cách sử dụng ty treo như trong hình. Chèn
hai ốc vít khác và siết chặt tất cả các ốc vít.

Tách 2 ngàm khỏi lưới phía trước

2 Tháo các nắp ở góc của mặt nạ

Nắp
góc

Dây
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9 Lắp đặt lưới gió hút và tấm lọc vào mặt nạ.
- Sau khi chèn cạnh của lưới vào thân mặt
nạ, đậy nắp lại và nhấn vào các phần bên
trái, phải và giữa.

6 Mở hai ốc vít của nắp che bảng điều khiển.

Lắp lưới vào thân mặt nạ

Ốc vít

7 Kết nối một đầu nối hiển thị và hai đầu nối
điều khiển cánh đảo của mặt nạ với
bo mạch cục trong.
Vị trí đánh dấu trên bo mạch:
Đầu nối hiển thị: CN_DISPLAY
Đầu nối điều khiển cánh đảo: CN_Vane 1,2

Chèn cạnh vào thân mặt nạ

CN_ VANE 1, 2

CN_ DIS P LA Y

8 Đậy nắp che bảng điều khiển.

Đậy nắp lại

Nhấn vào các phần bên trái, phải và giữa.

Tiếng Việt

5 Gắn các nắp ở góc.

14 CHẠY THỬ

Tiếng Việt

! THẬN TRỌNG
Lắp đặt chắc chắn mặt nạ.
Khí lạnh rò rỉ sẽ gây nước đọng
Nước nhỏ xuống.

Ví dụ về cách lắp đúng
Thiết bị điều hòa
không khí

KIỂM TRA CÁC MỤC SAU KHI VIỆC LẮP ĐẶT
HOÀN TẤT
- Sau khi hoàn thành công việc, hãy đảm bảo
đo và ghi lại các thông số chạy thử và lưu trữ
dữ liệu đo, v.v.
- Các thông số cần đo là nhiệt độ phòng, nhiệt
độ bên ngoài, nhiệt độ hút, nhiệt độ thổi,
tốc độ gió, lưu lượng gió, điện áp, dòng điện,
rung động và tiếng ồn bất thường, áp suất
vận hành, nhiệt độ đường ống, áp suất nén.
- Kiểm tra các mục sau đây.

Ván trần
Lắp lớp cách nhiệt (bộ phận này)
và cẩn thận để không rò rỉ khí lạnh
Ví dụ về lắp đặt sai

Mặt nạ

Thiết bị điều hòa
không khí
Rò rỉ khí lạnh
Khí lạnh
(không tốt)
Ván trần
Mặt nạ

CHẠY THỬ
THẬN TRỌNG KHI CHẠY THỬ
- Nguồn điện ban đầu phải cung cấp ít nhất
90% điện áp định mức. Nếu không, điều hòa
không nên được vận hành.

! THẬN TRỌNG

* Sự tuần hoàn không khí có đủ không?
* Thoát nước có trơn tru không?
* Cách nhiệt đã hoàn thành chưa (môi chất
lạnh và thoát nước)?
* Có bị rò rỉ môi chất lạnh?
* Bộ điều khiển từ xa có hoạt động không?
* Có bất kỳ hệ thống dây nào bị lỗi?
* Các ốc vít đã được siết chặt?
M4......118 N·cm{12 kgf·cm}
M5......196 N·cm{20 kgf·cm}
M6......245 N·cm{25 kgf·cm}
M8......588 N·cm{60 kgf·cm}
Kết nối nguồn cấp điện
- Kết nối dây nguồn với nguồn điện độc lập.
Cầu dao là bắt buộc.
- Vận hành thiết bị trong 15 phút trở lên.

Đánh giá hiệu suất
- Đo nhiệt độ của gió hồi và gió thổi.
- Đảm bảo chênh lệch giữa nhiệt độ gió hồi
và nhiệt độ gió thổi lớn hơn 8°C (Làm lạnh)
hoặc ngược lại (Sưởi ấm).

• Khi chạy thử, trước tiên hãy vận hành ở chế
độ làm lạnh ngay cả trong mùa lạnh. Nếu vận
hành ở chế độ sưởi ấm trước, nó sẽ dẫn đến
sự cố của máy nén.
• Thực hiện chạy thử hơn 5 phút mà không
có vấn đề gì. (Chế độ Chạy thử sẽ tự động
bị hủy sau 18 phút)

- Để hủy chạy thử, nhấn nút bất kỳ.
Nhiệt kế
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Cài đặt nâng cao - Cách vào Chế độ Cài đặt nâng cao
! THẬN TRỌNG
Chế độ cài đặt nâng cao dùng để cài đặt các chức năng nâng cao cho điều khiển từ xa. Nếu chế
độ cài đặt nâng cao không được thiết lập đúng, có thể gây ra một số vấn đề đối với sản phẩm,
người dùng bị thương hoặc hư hỏng tài sản. Chế độ này phải do kĩ thuật viên có chuyên môn lắp đặt,
bất kì việc cài đặt hoặc thay đổi nào do người không có chuyên môn thực hiện phải chịu trách
nhiệm về kết quả. Trong trường hợp này, không được bảo hành miễn phí.

1 Nhấn đồng thời nút JET COOL, và nút RESET
(cài đặt lại).

2 Bằng cách sử dụng nút TEMP, hãy cài đặt mã

chức năng và giá trị cài đặt. (Vui lòng tham khảo
bảng mã cài đặt nâng cao.)

3 Nhấn nút ON/OFF hướng về cục trong 1 lần.
4 Cài đặt lại thiết bị điều khiển từ xa để sử dụng
chế độ vận hành thông thường.

Tham khảo Bảng mã cài đặt nâng cao ở
trang tiếp theo

Nút RESET (cài đặt lại)

Tiếng Việt
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Cài đặt nâng cao - Bảng mã Cài đặt nâng cao
Bảng mã Cài đặt nâng cao
Số

Chức năng

Mã chức năng

Giá trị cài đặt

Hiển thị trên khiển từ xa

1 : Tiêu chuẩn
1

Lựa chọn chiều
cao trần

1

2 : Thấp
3 : Cao
4 : Cực cao
0 : Cài đặt thành thiết bị chính

2

2

Điều khiển nhóm

1 : Cài đặt thành thiết bị phụ
2 : Kiểm tra thiết bị chính/phụ

Lựa chọn chiều cao trần
Cục trong được kết nối với bộ điều khiển từ xa có dây để vận hành như cài đặt.
Hiệu suất làm lạnh được gia tăng theo chiều cao trần. Hiệu suất và hiệu quả làm lạnh cao nhất khi
cài đặt ở mức cực cao. (Sẽ có tiếng ồn khi cài đặt ở mức cao.)

Điều khiển nhóm
Chức năng này chỉ hỗ trợ khi điều khiển nhóm. Vui lòng không cài đặt chức năng này khi không
điều khiển nhóm.
Sau khi cài đặt điều khiển nhóm của sản phẩm, hãy tắt nguồn và chờ 1 phút sau đó bật lại.

CHỨC NĂNG TỰ CHẨN ĐOÁN
Hiển thị
Mã lỗi

Mô tả

Cục trong

Cục ngoài

LED2

LED1

Đỏ

Xanh

1 lần ◑

-

-

-

-

01

Lỗi cảm biến nhiệt độ cục trong

-

02

Lỗi cảm biến ống đầu vào cục trong

-

05

Lỗi truyền tín hiệu (Cục trong -> Cục ngoài)

-

5 lần ◑

-

-

06

Lỗi cảm biến ống đầu ra cục trong

-

6 lần ◑

-

-

-

-

-

-

-

-

09

Lỗi EEPROM (Cục trong)

10

Lỗi quạt cục trong bị kẹt (Quá tải)

12

Lỗi cảm biến đường ống giữa dàn cục trong

1 lần ◑
1 lần ◑

2 lần ◑

9 lần ◑
2 lần ◑

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1 Nhấn đồng thời nút MODE, và nút RESET
(cài đặt lại).

2 Bằng cách sử dụng nút TEMP , hãy cài đặt
địa chỉ của cục trong

• Dải cài đặt : 00 ~ FF

3 Sau khi cài đặt địa chỉ, nhấn nút ON/OFF
hướng về cục trong 1 lần.

4 Cục trong sẽ hiển thị địa chỉ đã cài đặt để
hoàn tất quy trình cài đặt địa chỉ.

• Thời gian và phương pháp hiển thị địa chỉ
có thể khác nhau tùy vào loại Cục trong.

5 Cài đặt lại thiết bị điều khiển từ xa để sử
dụng chế độ vận hành thông thường.

Nút RESET (cài đặt lại)

Cài đặt nâng cao - Kiểm tra địa chỉ điều khiển trung tâm
1 Nhấn đồng thời nút FUNC , và nút RESET (cài đặt lại).
2 Nhấn nút ON/OFF hướng về phía Cục trong 1 lần, Cục trong sẽ hiển thị địa chỉ đã cài đặt
trong màn hình hiển thị.

• Thời gian và phương pháp hiển thị địa chỉ có thể khác nhau tùy vào loại Cục trong.

3 Cài đặt lại thiết bị điều khiển từ xa để sử dụng chế độ vận hành thông thường.

Tiếng Việt

Cài đặt nâng cao - Cài đặt địa chỉ điều khiển trung tâm
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