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Những người (bao gồm cả trẻ em) bị khuyết tật về thể chất hoặc trí tuệ hoặc không có kinh nghiệm 
và kiến thức không thể sử dụng thiết bị này, trừ phi được giám sát và hướng dẫn về cách sử dụng 
thiết bị từ người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo không đùa nghịch với thiết bị.
Nếu cần lắp đặt, di chuyển hoặc bảo quản điều hòa, đề nghị liên hệ với đại lý bán hàng hoặc trung 
tâm dịch vụ tại nơi gần nhất để tiến hành. Điều hòa phải được lắp đặt, di chuyển hoặc bảo quản bởi 
đơn vị được chỉ định. Nếu không, có thể dẫn đến hư hỏng hoặc chấn thương hoặc thậm chí là tử 
vong.



GIẢI THÍCH CÁC BIỂU TƯỢNG

Chỉ ra tình huống nguy hiểm mà nếu không phòng tránh 
sẽ xảy ra chết người hoặc chấn thương nặng.  

Chỉ ra tình huống nguy hiểm mà nếu không phòng tránh 
có thể xảy ra chết người hoặc chấn thương nặng. 

Chỉ ra tình huống nguy hiểm mà nếu không phòng tránh 
có thể chấn thương vừa và nhẹ.  

Lưu ý quan trọng nhưng không phải là thông tin liên 
quan đến nguy hiểm, được sử dụng để chỉ nguy cơ có 
khả năng bị hư hỏng tài sản. 
Dấu nguy hiểm được gắn với từ CẢNH BÁO hoặc 
THẬN TRỌNG.

CẢNH BÁO

THẬN TRỌNG

NGUY HIỂM

CHÚ Ý



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

Vận hành và bảo dưỡng
• Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người khuyết tật về

thể chất hoặc trí tuệ hoặc không có kinh nghiệm và
kiến thức đều có thể sử dụng thiết bị này, nếu được
giám sát và hướng dẫn cách sử dụng một cách an
toàn và hiểu được các nguy hiểm có thể xảy ra.

• Không để trẻ em đùa nghịch với thiết bị.
• Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu

không được giám sát.
• Không đấu nối điều hòa với ổ cắm đa năng. Nếu

không có thể xảy ra cháy nổ.
• Ngắt nguồn điện khi vệ sinh điều hòa. Nếu không có

thể bị điện giật.
• Nếu dây nguồn điện bị hư hỏng, yêu cầu nhà sản

xuất, đại lý dịch vụ hoặc người có chuyên môn tương
tự tiến hành thay thế để tránh xảy ra nguy hiểm.

• Không xả rửa điều hòa bằng nước để tránh bị điện
giật.

• Không phun nước vào cục trong nhà. Có thể gây ra
điện giật hoặc hư hỏng.

• Sau khi tháo bộ lọc, không chạm vào các lá tản nhiệt
để tránh bị chấn thương.

• Không dùng lửa hoặc sử dụng máy sấy tóc để khử
ẩm bộ lọc để tránh bị biến dạng hoặc xảy ra nguy cơ
cháy nổ.
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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

CẢNH BÁO

• Không tự ý sửa chữa điều hòa. Có thể bị điện giật 
hoặc hư hỏng thiết bị. Đề nghị liên hệ với người bán 
hàng khi cần dửa chữa điều hòa.

• Không đưa ngón tay hoặc vật chắn vào đầu vào khí 
hoặc đầu ra khí. Có thể bị chấn thương hoặc hư hỏng 
thiết bị.

• Không bịt đầu vào,đầu ra khí. Có thể gây hỏng thiết 
bị.

• Không đổ nước vào điều khiển từ xa, nếu không điều 
khiển có thể bị hỏng.

• Khi hiện tượng dưới đây xảy ra, đề nghị tắt nguồn 
điều hòa và rút phích nguồn ngay lập tức, sau đó liên 
hệ với đại lý hoặc nhân viên dịch vụ chuyên môn. Cụ 
thể như sau:

• Dây nguồn bị quá nhiệt hoặc hư hỏng.
• Có tiếng ồn bất thường trong quá trình điều hòa chạy.
• Cầu dao tắt liên tục
• Có mùi cháy
• Cục trong nhà bị rò rỉ
• Nếu chạy điều hòa trong điều kiện bất thường,có thể 

điều hòa sẽ bị hư,điện giật hoặc nguy cơ cháy nổ.
• Bật hoặc tắt thiết bị bằng công tắc khẩn cấp, đề nghị 

ấn công tắc này bằng vật cách điện, không phải là vật 
kim loại.

• Không bước lên bề mặt của cục ngoài trời, hoặc đặt 
vật nặng lên. Có thể gây hư hỏng hoặc chấn thương. 
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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

CẢNH BÁO

• Quá trình lắp đặt phải được thực hiện bởi các nhân 
viên kỹ thuật có tay nghề chuyên môn. Nếu không, có 
thể dẫn đến chấn thương hoặc hư hỏng thiết bị.

• Phải tuân thủ các quy định về an toàn điện khi lắp đặt 
thiết bị.

• Tuân theo các quy định an toàn địa phương, sử dụng 
nguồn điện cấp và cầu dao có chất lượng cao.

• Lắp cầu dao ngắt mạch. Nếu không, có thể dẫn đến 
sự cố.

• Cần đấu nối một công tắc ngắt mạch cho tất cả các 
cực, có khoảng cách tiếp xúc ít nhất là 3mm tại các 
cực, nên được nối vào hệ thống dây cố định.

• Lắp thêm một cầu dao có công suất phù hợp, đề nghị 
lưu ý đến bảng dưới đây. Cầu dao phải có thể bảo vệ 
tránh đoản mạch và quá tải.

• Điều hòa phải được tiếp địa theo quy trình. Nếu tiếp 
địa sai thì có thể dẫn đến bị điện giật.

• Không sử dụng dây điện kém chất lượng.
• Đảm bảo nguồn điện phải phù hợp với các yêu cầu 

của điều hòa. Nguồn điện không ổn định hoặc hệ 
thống dây không đúng hoặc hoạt động sai chức năng. 
Đề nghị, lắp cáp nguồn điện phù hợp cho điều hòa 
trước khi sử dụng.

• Đấu nối dây có điện, dây trung hòa và dây tiếp địa cho 
ổ cắm một cách phù hợp.

• Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ 
việc gì liên quan đến điện và an toàn. 

Phụ lục

3



BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

CẢNH BÁO

• Không đấu nối nguồn điện trước khi chưa lắp đặt xong.
• Nếu dây nguồn bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý

dịch vụ hoặc nhân viên kỹ thuật có chuyên môn tiến hành
thay thế để tránh rủi ro.

• Nhiệt độ của đường môi chất lạnh sẽ tăng cao, đề nghị
tránh để dây cáp liên mạng gần với ống đồng.

• Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định đấu nối dây quốc
gia.

• Tiến hành lắp đặt theo yêu cầu của NEC và CEC và chỉ
có nhân viên kỹ thuật được ủy quyền mới được tiến hành.

• Điều hòa phải là thiết bị điện cao cấp. Phải được chuyên
gia tiến hành tiếp địa phù hợp bằng thiết bị chuyên dụng.
Đảm bảo phải luôn được tiếp địa hiệu quả, nếu không có
thể bị điện giật.

• Dây vàng-xanh trong điều hòa là dây tiếp địa, nên không
thể sử dụng để phục vụ mục đích khác.

• Điện trở tiếp địa phải tuân theo quy định về an toàn điện
quốc gia.

• Thiết bị phải được định vị sao cho có thể tiếp cận được
phích cắm.

• Tất cả các dây của cục trong nhà và cục ngoài trời phải
được chuyên gia tiến hành đấu nối.

• Nếu chiều dài dây nguồn không đủ, đề nghị nhà cung cấp
cấp dây mới. Tránh tự ý nối dài dây.
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BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

CẢNH BÁO

• Đối với điều hòa có phích cắm, phích cắm phải ở vị
trí tiếp cận được sau khi lắp đặt xong.

• Đối với điều hòa không có phích cắm, phải lắp song
song thêm một cầu dao.

• Nếu cần di chuyển điều hòa tới vị trí khác, thì chỉ có
nhân viên kỹ thuật mới có thể tiến hành được. Nếu
không có thể dẫn đến chấn thương hoặc hư hỏng.

• Lựa chọn vị trí lắp đặt nằm ngoài tầm với của trẻ em
và cách xa động vật hoặc cây cối. Nếu không thể bố
trí được, đề nghị dựng hàng rào để đảm bảo an toàn.

• Cục trong nhà phải được lắp gần tường.
• Nhà sản xuất phải cung cấp hướng dẫn lắp đặt và sử

dụng cho sản phẩm này.

CHÚ Ý:
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Phía trong nhà DB/WB(℃) Phía ngoài trời DB/WB(℃)
Nhiệt độ làm lạnh tối đa 32/23 43/26
Nhiệt độ sưởi ấm tối đa 27/- 24/18

● Dải nhiệt độ hoạt động (nhiệt độ ngoài trời) khi làm mát là từ 18℃ ~ 43℃;
đối với khi sưởi ấm là từ -7℃ ~ 43℃

Dải nhiệt độ làm việc
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Nội dung hoặc vị trí hiển thị có thể khác so với hình 
minh họa ở trên, đề nghị xem sản phẩm thực tế.

TÊN CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ
CỤC TRONG NHÀ

Ngõ gió vào
Nắp che

Nút nhấn phụ

Cánh đảo gió dọc
Ngõ gió ra

Điều khiển từ xa

AUTO-CLEAN

NOTICE:
Sản phẩm thực tế có thể khác với hình minh họa ở trên, đề nghị xem sản 
phẩm thực tế.

Ngõ gió vào

Ngõ gió ra

Dây nối

CỤC NGOÀI TRỜI

Tấm lọc
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Nội dung hoặc vị trí hiển thị có thể khác với hình minh họa ở trên, đề nghị xem sản 
phẩm thực tế.

BẢNG HIỂN THỊ

W R G

W R O

Đèn báo 
sưởi ấm

Đèn báo
nhiệt độ

Đèn báo
làm lạnh

Đèn báo
nguồn điện

Cửa sổ
  nhận
tín hiệu

Đèn báo
khử ẩm

Đối với một số model:

Đối với một số model:

Đối với một số model:

Đối với một số model:

(chỉ có ở máy hai chiều)

(chỉ có ở máy hai chiều)

Đèn báo nguồn điện: 
Màu xanh lá - ON.
Màu đỏ - OFF.
Đèn báo chế độ hoạt động: Màu 
trắng - Chế độ làm lạnh

Màu đỏ - Chế độ sưởi ấm         
Màu xanh - Chế độ khử ẩm

Đèn báo nguồn điện: 
Màu xanh lá - ON.
Màu đỏ - OFF.
Đèn báo chế độ hoạt động:
Màu trắng - Chế độ làm lạnh
Màu đỏ - Chế độ sưởi ấm          
Màu Cam - Chế độ khử ẩm

TÊN CÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ

  Bảng
hiển thị

Đèn báo 
sưởi ấm

Đèn báo
làm lạnh

Đèn báo
nguồn điện

Đèn báo
khử ẩm

  Bảng
hiển thị

Đèn báo
nhiệt độ

Cửa sổ
  nhận
tín hiệu

  Bảng
hiển thị

Đèn báo
nhiệt độ
Cửa sổ
  nhận
tín hiệu

  Bảng
hiển thị

Đèn báo
nhiệt độ
Cửa sổ
  nhận
tín hiệu
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NÚT ẤN TRÊN ĐIỀU KHIỂN

BIỂU TƯỢNG TRÊN MÀN HÌNH HIỂN THỊ

1

2

5

7

9
11

10

12

8

6

4
3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nút Bật / Tắt

Nút chế độ hoạt động

Nút +/- 

Nút tốc độ quạt

Nút     

Nút đồng hồ

Nút hẹn giờ bật/hẹn giờ tắt

Nút tự làm sạch

Nút nhiệt độ

Nút vận hành nhanh

Nút đèn 

Nút chế độ ngủ

Cài tốc độ quạt

Gửi tín hiệu
Chế độ tự làm sạch

Cài nhiệt độ

Chế độ vận hành nhanh
Cài thời gian

Hẹn giờ bật / hẹn giờ tắt

Khóa trẻ em
Đèn
Điều chỉnh cánh quạt gió

Dạng hiển thị nhiệt độ
:Cài nhiệt độ
:Nhiệt độ ngoài trời

:Nhiệt độ trong nhà

Chế độ ngủ
Đồng hồ

Sưởi ấm
Chế độ quạt

Khử ẩm
Làm mát
Tự động

Chế độ hoạt động

AUTO-CLEAN
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● Khi lựa chọn chế độ tự động, điều hòa sẽ tự động chạy theo cài đặt xuất xưởng.
Nhiệt độ đã cài đặt là không thể điều chỉnh và sẽ không được hiển thị. Ấn nút
“FAN” để điều chỉnh được tốc độ của quạt. Ấn nút "     " để điều chỉnh góc thổi
của quạt.

● Khi chọn chế độ làm mát, điều hòa sẽ chạy ở chế độ này. Đèn báo làm mát
"     " trên cục trong nhà sẽ ở vị trí ON. Ấn nút “+” hoặc “-“ để điều chỉnh nhiệt độ
cài đặt. Ấn nút “FAN” để điều chỉnh được tốc độ của quạt. Ấn nút "     " để điều
chỉnh góc thổi của quạt.
 ● Khi chọn chế độ khử ẩm, điều hòa sẽ hoạt động ở tốc độ thấp trong chế độ khử
ẩm. Đèn báo khử ẩm "     "trên cục trong nhà sẽ ở vị trí ON. Ở chế độ khử ẩm,
không thể điều chỉnh tốc độ quạt. Ấn nút "     " để điều chỉnh góc thổi của quạt.

● Khi chọn chế độ quạt, điều hòa chỉ chạy ở chế độ quạt thổi, không mát và không
nóng. Tất cả các đèn báo đều ở vị trí OFF (Tắt). Ấn nút “FAN” để điều chỉnh
được tốc độ của quạt. Ấn nút "     " để điều chỉnh góc thổi của quạt.

● Khi chọn chế độ sưởi ấm, đèn báo "     " trên cục trong nhà sẽ ở vị trí ON. Ấn nút
“+” hoặc “-“ để điều chỉnh nhiệt độ cài đặt. Ấn nút “FAN” để điều chỉnh được tốc
độ của quạt. Ấn nút "     " để điều chỉnh góc thổi của quạt. (Điều hòa một chiều
không nhận tín hiệu chế độ sưởi ấm. Nếu cài đặt chế độ sưởi ấm bằng điều
khiển, ấn On/OFF cũng không thể khởi động được điều hòa).

Lưu ý
● Để tránh không khí lạnh, sau khi khởi động với chế độ sưởi ấm, cục trong nhà

sẽ trì hoãn từ 1~5 phút để thổi khí ra (thời gian trì hoãn thực tế tùy thuộc vào
nhiệt độ môi trường của cục trong nhà).

CÁC NÚT BẤM TRÊN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Lưu ý:

 

2 Nút MODE

Ấn nút này để lựa chọn chế độ hoạt động theo yêu cầu
Tự động   Làm lạnh   Khử ẩm  Chế độ quạt  Sưởi ấm

● Đây là cách sử dụng chung của điều khiển điều hòa, điều khiển này có thể sử
dụng cho các loại điều hòa đa năng; Đối với một số chức năng mà loại điều hòa
bất kỳ không có, nếu ấn vào nút tương ứng trên điều khiển thì điều hòa sẽ giữ
nguyên trạng thái hoạt động ban đầu.
● Sau khi ấn nút khởi động, điều hòa sẽ phát ra âm thành. Đèn báo vận hành
"     " sẽ bật lên (đèn màu đỏ). Sau đó, bạn có thể sử dụng điều hòa bằng điều
khiển từ xa.

1   Nút On/Off
Ấn nút này là có thể bật hoặc tắt điều hòa. Sau khi bật điều hòa lên, đèn báo vận 
hành "     " trên màn hình cục trong nhà sẽ ở vị trí ON (đèn báo màu xanh). Màu 
đèn báo sẽ khác nhau đối với từng loại điều hòa khác nhau, và cục trong nhà sẽ 
phát ra âm thanh. 



Ấn vào nút này có thể đặt tốc độ quạt ở các chế độ: tự động (AUTO), thấp (   ),
trung bình (    ), cao (       )

Tự động

Lưu ý:
● Ở tốc độ AUTO, điều hòa sẽ tự động chọn tốc độ quạt phù hợp theo cài đặt

xuất xưởng.
● Tốc độ quạt ở chế độ khử ẩm là tốc độ thấp.

5
Ấn nút này có thể lựa chọn góc quay cánh đảo gió lên & xuống. Góc thổi có thể 
lựa chọn tuần hoàn như sau:

● Khi chọn "     " điều hòa sẽ đảo tự động. Cánh quạt sẽ đảo lên & xuống 
tại góc lớn nhất 

● Khi chọn "                   " điều hòa sẽ thổi ở vị trí cố định. Cánh đảo gió 
theo phương dọc sẽ dừng tại vị trí cố định. 

、 、 、 、

● Khi chọn "            " điều hòa sẽ thổi tại góc cố định. Cánh đảo gió theo 
phương dọc sẽ di chuyển trong góc cố định 

、 、

● Giữ "     " trên 2 giây để cài đặt góc quay theo yêu cầu. Khi cài đặt ok, nhả nút 
ấn ra.

Lưu ý:
● Nút "            " có thể không có. Khi điều hòa nhận được tín hiệu này, 

quạt điều hòa sẽ thổi tự động. 
、 、

    Nút

    không 
   hiển thị

cánh quạt dừng vị trí hiện tại

3 Nút +/-

• Ấn nút “+” hoặc “-” một lần để tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt lên 1oC. Muốn 
tăng / giảm nhanh giữ nút “+” hoặc “-”, sau 2 giây, nhiệt độ trên điều khiển sẽ 
nhanh chóng thay đổi. Nhả nút ấn sau khi cài đặt xong, đèn báo nhiệt độ trên 
cục trong nhà sẽ thay đổi theo (Không thể điều chỉnh nhiệt độ ở chế độ tự 
động).

•  Khi cài đặt HẸN GIỜ BẬT, HẸN GIỜ TẮT HOẶC ĐỒNG HỒ, ấn nút “+” hoặc 
“-” để điều chỉnh thời gian (Xem các nút HẸN GIỜ BẬT, HẸN GIỜ TẮT HOẶC 
ĐỒNG HỒ) 

4 Nút FAN

10

CÁC NÚT BẤM TRÊN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



11

Ấn nút này để cài đặt thời gian. Biểu tượng      trên điều khiển sẽ nhấp nháy. Ấn 
nút “+” hoặc “-” trong vòng 5 giây để cài đặt thời gian. Mỗi lần ấn nút “+” hoặc “-”, 
thì thời gian sẽ tăng hoặc giảm 1 phút, nhấn giữ sau 2 giây, thời gian sẽ nhanh 
chóng thay đổi. Nhả nút này ra khi đã đạt được thời gian theo yêu cầu. Ấn nút 
“CLOCK” để xác nhận lại thời gian. Biểu tượng      sẽ dừng không nhấp nháy nữa.
Lưu ý:
● Chế độ thời gian 24 giờ
● Khoảng cách giữa 02 lần sử dụng không thể vượt quá 5 giây. Nếu không, điều
khiển sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt. Tương tự cho HẸN GIỜ BẬT / TẮT

6  Nút CLOCK

7 Nút TIMER ON / TIMER OFF

● Nút TIMER ON
Nút TIMER ON có thể cài đặt thời gian hẹn giờ bật. Sau khi ấn nút này, biểu 
tượng      sẽ mất và từ “ON’ trên điều khiển sẽ nhấp nháy. Ấn nút “+” hoặc “-” để 
cài đặt HẸN GIỜ BẬT. Sau mỗi lần ấn nút “+” hoặc “-”, BỘ HẸN GIỜ BẬT sẽ tăng 
hoặc giảm 1 phút. Giữ nút “+” hoặc “-” sau 2 giây, thời gian sẽ nhanh chóng thay 
đổi cho đến khi đạt được thời gian theo yêu cầu.
Ấn nút “TIMER ON” để xác nhận. Từ “ON” sẽ dừng không nhấp nháy. Biểu tượng          
     tiếp tục hiển thị. Hủy cài đặt HẸN GIỜ BẬT: Trong điều kiện đã bật BỘ HẸN 
GIỜ, thì ấn vào nút “TIMER ON” để hủy lệnh.

● Nút TIMER OFF
Nút TIMER OFF có thể cài đặt thời gian hẹn giờ tắt. Sau khi ấn nút này, biểu 
tượng      sẽ mất và từ “OFF" trên điều khiển sẽ nhấp nháy. Ấn nút “+” hoặc “-” để 
điều chỉnh cài đặt HẸN GiỜ TẮT. Sau mỗi lần ấn nút “+” hoặc “-”, BỘ HẸN GIỜ 
TẮT sẽ tăng hoặc giảm 1 phút. Giữ nút “+” hoặc “-” sau 2 giây, thời gian sẽ nhanh 
chóng thay đổi cho đến khi đạt được thời gian theo yêu cầu.
Ấn nút “TIMER OFF” để xác nhận. Từ “OFF” sẽ dừng không nhấp nháy. Biểu 
tượng       tiếp tục hiển thị. Hủy cài đặt BỘ HẸN GIỜ TẮT: Trong điều kiện đã bật 
BỘ HẸN GIỜ, thì ấn vào nút “TIMER OFF” để hủy lệnh. 

Lưu ý:
● Bạn có thể cài đặt cả hai chế độ HẸN GIỜ BẬT và HẸN GIỜ TẮT cùng một lúc.
● Trước khi cài đặt HẸN GIỜ BẬT và HẸN GIỜ TẮT đề nghị điều chỉnh thời gian

đồng hồ.
● Sau khi khởi động BỘ HẸN GIỜ, điều khiển sẽ bật hoặc tắt theo thời gian đã

hẹn. Nút ON/OFF không có tác dụng hủy cài đặt. Nếu không cần chức năng này
nữa, thì sử dụng điều khiển để hủy lệnh.

CÁC NÚT BẤM TRÊN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
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Không hiển thị

● Khi lựa chọn "     " hoặc không hiển thị trên điều khiển, đèn báo nhiệt độ ở cục
trong nhà sẽ hiển thị nhiệt độ cài đặt.

Lưu ý:
● Tính năng hiển thị nhiệt độ ngoài trời không có sẵn đối với một số loại điều hòa.

Lúc đó, cục trong nhà nhận được tín hiệu       , sẽ hiển thị nhiệt độ cài đặt trong
nhà.

● Khi bật thiết bị, mặc định hiển thị nhiệt độ cài đặt. Không có hiển thị trên điều
khiển.

● Khi lựa chọn hiển thịn nhiệt độ môi trường trong nhà và ngoài trời, đèn báo nhiệt
độ sẽ hiển thị nhiệt độ tương ứng và sau đó tự động chuyển sang hiển thị nhiệt
độ cài đặt sau từ 3-5 giây.

8 Nút AUTO CLEAN

Ấn nút này ở chế độ mát hoặc khử ẩm để bắt đầu chức năng tự làm sạch, biểu tượng 
"     " trên điều khiển sẽ hiển thị lên. Ấn nút này lần nữa để hủy chức năng tự làm 
sạch, biểu tượng  "     " sẽ biến mất
Lưu ý:

● Khi bật chức năng tự làm sạch, nếu tắt điều hòa thì quạt sẽ tiếp tục chạy một lúc để
thổi khí còn dư lại trong máy

● Trong khi chế độ tự làm sạch hoạt động, ấn nút AUTO CLEAN để tắt chức năng này,
quạt sẽ dừng chạy ngay lập tức.

9  Nút TEMP
Ấn nút này, bạn có thể xem được nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ môi trường trong nhà hoặc
nhiệt độ ngoài trời trên màn hình hiển thị của cục trong nhà. Cài đặt nhiệt độ hiển thị
trên điều khiển như sau:

10  Nút TURBO

Ở chế độ LÀM MÁT hoặc SƯỞI ẤM, ấn nút này để chuyển sang chế độ LÀM 
MÁT NHANH hoặc SƯỞI ẤM NHANH. Biểu tượng       được hiển thị trên điều 
khiển. Ấn lại nút này để thoát khỏi chế độ và biểu tượng       sẽ biến mất.

CÁC NÚT BẤM TRÊN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

● Khi lựa chọn "     " trên điều khiển, đèn báo nhiệt độ ở cục trong nhà sẽ hiển thị
nhiệt độ trong nhà.

● Khi lựa chọn "       " trên điều khiển, đèn báo nhiệt độ ở cục trong nhà sẽ hiển
thị nhiệt độ môi trường ngoài trời



Chức năng khóa trẻ em
Ấn cùng lúc nút “+” và “-” để bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em. Khi bật chức 
năng khóa trẻ em, biểu tượng       sẽ hiển thị trên điều khiển. Nếu sử dụng điều 
khiển, biểu tượng       sẽ nhấp nháy 3 lần mà không phát tín hiệu về thiết bị.

Chức năng chuyển đổi nhiệt độ hiển thị

Ở chế độ TẮT, ấn 2 nút “-” và nút “MODE” cùng một lúc để chọn hiển thị nhiệt 
độ giữa ℃ và ℉ .

Ấn nút này để tắt đèn hiển thị ở bảng hiển thị của cục trong nhà. Biểu tượng       
trên điều khiển sẽ biến mất. Ấn lại này nữa, biểu tượng       sẽ hiển thị lên.

Ở chế độ LÀM MÁT, SƯỞI ẤM hoặc KHỬ ẨM, ấn nút này để bật chức năng ngủ. 
Biểu tượng      được hiển thị trên điều khiển. Ấn lại nút này để thoát khỏi chế độ 
ngủ và biểu tượng      sẽ biến mất.

 Nút SLEEP

 Nút LIGHT 
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CÁC NÚT BẤM TRÊN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG CỦA NÚT KẾT HỢP



1. Sau khi đấu nối nguồn điện, ấn nút “ON/OFF” trên điều khiển để bật điều hòa.
2. Ấn nút “MODE” để lựa chọn chế độ hoạt động: TỰ ĐỘNG, LÀM MÁT, KHỬ

ẨM, CHẾ ĐỘ QUẠT, SƯỞI ẤM.
3. Ấn nút “+” hoặc “-” để cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu. (Không thể điều chỉnh

nhiệt độ ở chế độ tự động).
4. Ấn nút “FAN” để đặt tốc độ quạt theo yêu cầu: tự động, tốc độ thấp, trung bình

và tốc độ cao.

5. Nhấn "      " để chọn góc thổi của quạt     

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

● Trong quá trình hoạt động, hướng bộ phát tín hiệu của điều khiển vào cửa
sổ nhận tín hiệu trên cục trong nhà.

● Khoảng cách giữa bộ phát tín hiệu và cửa sổ nhận không lớn hơn 8m và
không có chướng ngại vật giữa khoảng cách đó.

● Tín hiệu có thể dễ bị nhiễu loạn trong phòng, tại nơi có đèn huỳnh quang
hoặc điện thoại không dây, do đó điều khiển nên để gần với cục trong nhà.

● Thay pin mới cùng chủng loại khi cần thiết.
● Khi không sử dụng điều khiển trong thời gian dài, cần lấy pin ra.
● Nếu màn hình hiển thị trên điều khiển bị mờ hoặc không hiển thị gì, phải

thay pin khác.

CHÚ Ý 

THAY PIN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1. Ấn vào mặt sau của điều khiển có đánh dấu
như trong hình, sau đó đẩy nắp hộp pin dọc theo
hướng mũi tên.

2. Thay thế 02 cục pin AAA 1,5V, đảm bảo đúng vị
trí cực “+” và “-”.

3. Lắp lại nắp hộp pin.

bộ phát tín hiệu pin

nắp hộp pin

tháo

lắp

14
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VẬN HÀNH KHẨN CẤP

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 

■ Tắt điều hòa và cắt nguồn điện trước khi vệ sinh điều hòa để tránh bị điện
giật.

■ Không vệ sinh bằng nước để tránh bị điện giật

■ Không dùng dung dịch bay hơi để lau chùi điều hòa.

Vệ sinh bề mặt cục trong nhà
Khi bề mặt của cục trong nhà bị bụi bẩn, theo khuyến cáo, dùng giẻ khô mềm 
hoặc giẻ ướt để lau chùi.

LƯU Ý:
● Không tháo nắp đậy khi vệ sinh

CẢNH BÁO

Nếu điều khiển bị mất hoặc hư hỏng, đề nghị sử dụng nút phụ trợ để bật 
hoặc tắt điều hòa. Chi tiết như sau: Như trong hình vẽ, Mở nắp đậy, ấn 
nút nhấn phụ để bật hoặc tắt điều hòa. Khi bật lên, điều hòa sẽ chạy ở 
chế độ tự động.

Nút nhấn phụ
Nắp đậy

CẢNH BÁO: sử dụng vật liệu 
cách điện khi ấn nút
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VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 

1

2

3

4

Mở nắp đậy
Tháo nắp đậy theo góc thể 
hiện trong hình. 

● Sử dụng dụng cụ vệ sinh hoặc
nước để vệ sinh bộ lọc

● Khi bộ lọc quá bẩn, dùng nước
(dưới 45oC) để vệ sinh, sau đó
để vào nơi khô thoáng, râm
mát để tự khô.

Lắp tấm lọc vào, sau đó đóng nắp 
đậy thật chặt.

 Bộ lọc phải được vệ sinh 03 tháng/lần. Nếu có quá nhiều bụi trong môi
trường, cần phải vệ sinh thường xuyên hơn.

 Sau khi tháo bộ lọc, không được chạm vào các cánh tản nhiệt để tránh bị
chấn thương.

 Không dùng lửa, máy sấy tóc để sấy khô bộ lọc, nhằm tránh bị biến dạng
hoặc nguy cơ bị cháy.

CẢNH BÁO

Vệ sinh tấm lọc

Tháo tấm lọc
Tháo tấm lọc như thể hiện 
trong hình. 

Vệ sinh tấm lọc

Lắp lại tấm lọc
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1. Kiểm tra xem đầu vào/ra gió có bị tắc nghẽn.
2. Kiểm tra xem cầu dao, phích cắm và ổ cắm còn sử dụng tốt.
3. Kiểm tra xem bộ lọc có sạch hay không.
4. Kiểm tra giá treo của cục ngoài trời có bị hư hỏng hoặc han gỉ. Nếu bị,

cần phải liên hệ với đại lý để thay thế hoặc sửa chữa.
5. Kiểm tra xem ống thải có bị hư hỏng

1. Ngắt kết nối nguồn điện.
2. Vệ sinh bộ lọc và nắp đậy cục trong nhà
3. Kiểm tra giá treo của cục ngoài trời có bị hư hỏng hoặc han gỉ. Nếu bị,
cần phải liên hệ với đại lý để thay thế hoặc sửa chữa.

Lưu ý:
1. Nhiều nguyên vật liệu đóng gói là loại có thể tái chế. Đề nghị, đổ thải

nguyên liệu đúng nơi phù hợp.
2. Nếu muốn loại bỏ điều hòa không sử dụng, đề nghị liên hệ với đại lý

gần nhất hoặc hỏi tư vấn trung tâm dịch vụ để có thể hủy bỏ hợp lý
nhất.

CHÚ Ý: Kiểm tra trước khi vào mùa hoạt động nhiều

VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ 

CHÚ Ý: Kiểm tra sau mùa hoạt động nhiều
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KHI MÁY HOẠT ĐỘNG SAI
Những hiện tượng thường gặp

Đề nghị kiểm tra các hiện tượng dưới đây trước khi yêu cầu bảo trì. Nếu không thể 
khắc phục, cần liên hệ với đại lý nơi gần nhất hoặc nhân viên có chuyên môn.

Hiện tượng Kiểm tra Khắc phục

Cục trong 
nhà không 
thể nhận tín 
hiệu của điều 
khiển hoặc 
điều khiển 
không thao 
tác được

● Xem liệu tín hiệu có bị nhiễu
(như tĩnh điện, điện áp không
ổn định)?

● Xem liệu điều khiển có nằm
trong khoảng cách nhận tín
hiệu không?

● Có chướng ngại vật không?
● Xem điều khiển có hướng vào

cửa sổ nhận tín hiệu hay
không?

● Màn hình điều khiển không
hiển thị khi sử dụng?

● Có đèn huỳnh quang trong
phòng hay không

● Rút phích cắm ra. Cắm lại
phích sau khoảng 3 phút, sau
đó bật thiết bị.

● Khoảng cách nhận tín hiệu
là 8m

● Loại bỏ chướng ngại vật
● Lựa chọn góc phù hợp và chỉ

điều khiển vào cửa sổ nhận
tín hiệu trên cục trong nhà.

● Kiểm tra pin. Nếu pin quá
yếu, phải thay pin mới..

● Để điều khiển gần với cục
trong nhà.

● Tắt đèn huỳnh quang và thử
lại lần nữa.

● Kiểm tra xem điều khiển có bị
hư hỏng. Nếu hư hỏng, phải
thay thế.

Không có 
gió thổi ra 
từ cục trong 
nhà

● Đầu vào/ra gió của cục trong
nhà có bị tắc nghẽn?

● Loại bỏ chướng ngại vật

● Ở chế độ sưởi ấm, nhiệt độ
trong nhà có đạt đến giá trị
nhiệt độ đã cài đặt hay không?

● Sau khi đạt được nhiệt độ
cài đặt, cục trong nhà sẽ dừng
thổi khí ra ngoài.

● Chế độ sưởi ấm mới được bật
lên?

● Để tránh thổi khí lạnh ra, cục
trong nhà sẽ được khởi động
sau khi trì hoãn trong vài
phút, đây là hiện tượng thông
thường

● Liệu độ nhạy của điều khiển ở
mức độ thấp; hiển thị mờ hoặc
không có hiển thị hay không?
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● Có mất điện hay không?
● Phích cắm bị lỏng?

● Cầu dao nhảy hoặc cháy cầu
chì?

● Đường dây đấu nối bị sai?
● Điều hòa khởi động lại ngay

sau khi dừng hoạt động?

● Xem chức năng cài đặt trên
điều khiển đã đúng hay
chưa?

● Cài đặt lại chức năng

● Đợi trong 3 phút, sau đó bật
lại

● Yêu cầu nhân viên sửa chữa

● Yêu cầu nhân viên thay thế
cầu dao hoặc cầu chì

● Cắm lại phích cắm
● Đợi đến khi có điện trở lại

Điều hòa 
không 
hoạt động

Sương mù 
thoát ra từ 
cục trong 
nhà

● Nhiệt độ và độ ẩm trong nhà
cao hay không?

● Do không khí trong nhà lạnh
lên nhanh chóng. Sau một
lúc, nhiệt độ và độ ẩm trong
nhà sẽ giảm xuống và sương
mù sẽ biến mấ.

Hiện tượng Kiểm tra Khắc phục

Không thể 
điều chỉnh 
nhiệt độ 
cài đặt

● Có chạy điều hòa ở chế độ
tự động hay không?

● Nhiệt độ yêu cầu vượt quá
nhiệt độ cài đặt hay không?

● Dải nhiệt độ cài đặt ở
mức từ: 16oC ~ 30oC.

Máy làm 
lạnh (sưởi 
ấm) không 
tốt 

● Điện áp quá thấp hay không? ● Đợi đến khi điện áp trở lại
bình thườn.

● Tấm lọc bị bẩn?

● Đặt nhiệt độ không phù
hợp?

● Điều chỉnh nhiệt độ sao cho
phù hợp.

● Cửa và cửa sổ phòng mở? ● Đóng cửa và cửa sổ.

KHI MÁY HOẠT ĐỘNG SAI

● Không thể điều chỉnh nhiệt
độ ở chế độ tự động. Đề
nghị chuyển chế độ hoạt
động nếu cần điều chỉnh
nhiệt độ.

● Vệ sinh tấm lọc.
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Hiện tượng Kiểm tra Khắc phục

Có mùi 
thoát ra 

● Liệu có vật dụng phát ra mùi
như đồ đạc và thuốc lá v...v

● Loại bỏ nguồn phát ra mùi.

Điều hòa 
hoạt động 
bất thường

● Liệu có nguồn gây nhiễu
sóng như sấm chớp, thiết bị
không dây v...v

● Ngắt kết nối nguồn điện, kết
nối lại nguồn điện, sau đó
bật lại điều hòa.

Cục ngoài 
trời có hơi 
nước 

● Có bật chế độ sưởi ấm hay
không?

Có tiếng 
nước chảy 

● Có vừa mới bật hoặc tắt điều
hòa hay không?

● Tiếng ồn như tiếng môi
chất lạnh chạy bên trong
cục điều hòa, đây là hiện
tượng bình thường.

Tiếng nứt 
vỡ 

● Có vừa mới bật hoặc tắt điều
hòa hay không?

● Đây là âm thành ma sát do
sự co và/hoặc giãn nở của
nắp đậy hoặc các bộ phận
khác do thay đổi thời tiết.

● Vệ sinh tấm lọc.

● Trong quá trình làm tan
băng ở chế độ sưởi ấm, có
thể thoát ra hơi nước, đây là
hiện tượng bình thường

KHI MÁY HOẠT ĐỘNG SAI
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Cách xử lý

E5 Có thể khắc phục sau khi khởi động lại thiết bị. Nếu không, 
đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

E8

U8

H6

C5

F1

F2

F0

H3

Mã lỗi
● Khi điều hòa ở tình trạng bất thường, đèn báo nhiệt độ ở cục trong nhà sẽ nhấp

nháy để hiển thị mã sai sót tương ứng. Đề nghị xem bản bên dưới để xác định
mã sai sót.

Lưu ý: Nếu có mã sai sót nào khác, đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để 
được hỗ trợ

■ Khi hiện tượng dưới đây xuất hiện, đề nghị tắt điều hòa và ngắt kết nối ngay
lập tức, sau đó liên hệ với đại lý bán hàng hoặc nhân viên chuyên môn để
được hỗ trợ.

● Dây điện bị quá nhiệt hoặc hư hỏng
● Có âm thanh lạ trong quá trình hoạt động
● Cầu dao nhảy thường xuyên
● Điều hòa có mùi cháy khét
● Cục trong nhà bị rò điện

■ Nếu điều hòa hoạt động trong điều kiện môi trường bất thường, có thể dẫn
đến hoạt động sai chức năng, điện giật và nguy cơ cháy nổ.

CẢNH BÁO 

Mã lỗi M

Bảng 
hiển thị 

Sơ đồ bên chỉ để tham khảo. 
Đề nghị xem sản phẩm thực 
tế để biết thêm về bảng hiển 
thị và vị trí đèn báo.

KHI MÁY HOẠT ĐỘNG SAI

Mã lỗi

Có thể khắc phục sau khi khởi động lại thiết bị. Nếu không, 
đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 
Có thể khắc phục sau khi khởi động lại thiết bị. Nếu không, 
đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

Có thể khắc phục sau khi khởi động lại thiết bị. Nếu không, 
đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 
Đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

Đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

Đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

Đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

Đề nghị liên hệ với nhân viên chuyên môn để được hỗ trợ 

■ Không tự ý sửa chữa hoặc tháo lắp điều hòa.
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SƠ ĐỒ KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT
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Để đảm bảo an toàn, lưu ý đến các biện pháp phòng ngừa sau:

Cảnh báo
Khi lắp đặt hoặc di chuyển thiết bị, đảm bảo giữ ống môi chất lạnh tránh 
xa khí hoặc các hợp chất khác với môi chất lạnh đã chỉ định sử dụng. Nếu 
có bất kỳ loại khí hoặc chất lạ nào trong ống, có thể sẽ gây ra hiện tượng áp 
suất tăng hoặc phá hủy máy nén, gây chấn thương cho người sử dụng.
Khi tháo lắp thiết bị, không nạp môi chất lạnh cho điều hòa khác với quy 
định trên nhãn sản phẩm hoặc môi chất lạnh không đạt chất lượng yêu 
cầu. Nếu không, có thể gây hiện tượng bất thường, máy hoặt động sai, hoặc 
thậm chí dẫn đến tai nạn an toàn hàng loạt.
Khi cần phải khôi phục lại môi chất lạnh trong quá trình di chuyển hoặc 
sửa chữa điều hòa, phải đảm bảo điều hòa đang chạy ở chế độ làm mát. 
Sau đó, đóng chặt van ở phía áp suất cao (van chất lỏng). Khoảng 30-40 
giây sau, đóng chặt van ở phía áp suất thấp (van gas), ngay lập tức dừng 
điều hòa và ngắt nguồn điện. Đề nghị lưu ý rằng, thời gian khôi phục môi 
chất lạnh không được quá 1 phút.
Nếu thời gian khôi phục môi chất lạnh dài, không khí có thể bị hút vào và dẫn 
đến áp suất tăng hoặc máy nén bị phá hỏng, dẫn đến chấn thương.
Trong quá trình khôi phục môi chất lạnh, đảm bảo phải khóa chặt van chất 
lỏng và van ga, đồng thời ngắt kết nối nguồn điện trước khi lắp ống nối 
vào. Nếu máy nén hoạt động khi van chặn mở và ống nối chưa được đấu nối, 
thì không khí có thể bị hút vào và dẫn đến áp suất tăng hoặc máy nén bị phá 
hỏng, dẫn đến chấn thương. 
Khi lắp đặt điều hòa, đảm bảo ống nối đã được nối chặt trước khi chạy 
máy nén. Nếu máy nén hoạt động khi van chặn mở và ống nối chưa được đấu 
nối, thì không khí có thể bị hút vào và dẫn đến áp suất tăng hoặc máy nén bị 
phá hỏng, dẫn đến chấn thương.

Nghiêm cấm lắp điều hòa tại nơi có thể có ga rò rỉ hoặc ga dễ bắt lửa. 
Nếu có ga rò rỉ xung quanh thiết bị, có thể gây cháy nổ và các tai nạn khác. 
Không dùng dây nối dài để đấu nối điện. Nếu dây không đủ dài, đề nghị 
liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền gần nhất và yêu cầu cung 
cấp dây điện phù hợp. 
Mối nối kém có thể dẫn đến điện giật hoặc cháy nổ.
Dùng loại dây chuyên dụng để nối nguồn điện giữa cục trong nhà và ngoài 
trời. Phải kẹp chặt dây sao cho các đầu nối không phải chịu lực tác động 
bên ngoài.
Dây điện không có đủ công suất, nối dây sai quy tắc và các đầu nối không chắc 
chắn có thể dẫn đến bị điện giật hoặc cháy nổ.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT 
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LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT 
Yêu cầu cơ bản

Cục ngoài trời

Lắp đặt thiết bị tại các vị trí sau có 
thể dẫn đến sự cố. Nếu không thể 
thay đổi, đề nghị hỏi tham vấn đại lý 
nơi gần nhất:

1. Không để chướng ngại vật gần ngõ vào
và ngõ ra khí.
2. Lựa chọn vị trí mà nước ngưng đọng
có thể tiêu thoát nhanh và không ảnh
hưởng đến người khác.
3. Lựa chọn vị trí tiện lợi để đấu nối với
cục ngoài trời và gần ổ cắm điện.
4. Lựa chọn vị trí nằm ngoài tầm với của
trẻ em.
5. Vị trí mà có thể chịu được trọng lượng
của cục trong nhà và không gây ra tiếng
ồn và rung chấn.
6. Lắp thiết bị cao hơn sàn nhà 2,5m.
7. Không lắp ngay phía trên thiết bị điện.
8. Cố gắng tránh xa đèn huỳnh quang.

Cục trong nhà

DỤNG CỤ LẮP ĐẶT 
1 Máy đo độ nghiêng 2 Tuốc nơ vít 3 Khoan
4 Đầu khoan 5 Bộ nong ống 6 Cờ lê lực
7 Cờ lê 8 Máy cắt ống 9 Máy phát hiện rò rỉ

10 Bơm chân không 11 Áp kế 12 Đồng hồ vạn năng
14 Thước dây13 Cờ lê 6 cạnh Note:

● Đề nghị liên hệ với đại lý để được lắp đặt.
● Không sử dụng dây nguồn chất lượng kém

1. Lựa chọn vị trí mà tiếng ồn và luồng gió thổi ra của cục ngoài trời mà không
ảnh hưởng đến hàng xóm.

2. Vị trí lắp đặt phải được thông khí tốt và khô ráo, trong đó không để cục ngoài
trời bị chiếu trực tiếp ánh nắng mặt trời hoặc chịu gió mạnh.

3. Vị trí phải chịu được trọng lượng của cục ngoài trời.
4. Đảm bảo lắp đặt tuân theo các yêu cầu lắp đặt trong sơ đồ kích thước.
5. Lựa chọn vị trí ngoài tầm với của trẻ em và tránh xa động vật, cây cối. Nếu

không bố trí được, phải dựng hàng rào để đảm bảo an toàn.

Lưu ý

1. Vị trí có nguồn nhiệt cao, có mùi,
có khí dễ bắt lửa hoặc dễ cháy nổ.
2. Vị trí có thiết bị có tần số cao (như
máy hàn, thiết bị y tế).
3. Nơi gần khu vực bờ biển.
4. Nơi có dầu hoặc khói trong không
khí.
5. Nơi có khí lưu huỳnh.
6. Các nơi khác có vị trí đặc biệt.
7. Không lắp trong phòng giặt ủi.
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YÊU CẦU VỀ ĐẤU NỐI ĐIỆN
Biện pháp an toàn

Yêu cầu về tiếp đất

1. Phải tuân theo quy định về an toàn điện khi lắp đặt thiết bị.
2. Tuân theo quy định an toàn địa phương, sử dụng mạch nguồn điện và cầu

dao có chất lượng tốt.
3. Đảm bảo nguồn điện phải phù hợp với các yêu cầu của điều hòa. Tránh

nguồn điện không ổn định hoặc đấu nối dây không đúng. Đề nghị lắp cáp
nguồn điện phù hợp cho điều hòa trước khi sử dụng.

4. Đấu nối dây có điện, dây trung hòa và dây tiếp địa cho ổ cắm một cách phù
hợp.

5. Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi tiến hành bất kỳ việc gì liên quan đến điện
và an toàn.

6. Không đấu nối nguồn điện trước khi chưa lắp đặt xong.
7. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải yêu cầu nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc nhân

viên kỹ thuật có chuyên môn tiến hành thay thế để tránh rủi ro.
8. Nhiệt độ của ống môi chất lạnh sẽ tăng cao, đề nghị tránh để dây cáp nối gần

với ống đồng.
9. Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định đấu nối dây quốc gia.
10. Tiến hành lắp đặt theo yêu cầu của NEC và CEC và chỉ có nhân viên kỹ

thuật được ủy quyền mới được tiến hành.

1. Điều hòa là thiết bị điện cao cấp. Phải được chuyên gia tiến hành tiếp địa phù
hợp bằng thiết bị chuyên dụng. Đảm bảo phải luôn được tiếp địa hiệu quả,
nếu không có thể bị điện giật.

2. Dây vàng-xanh trong điều hòa là dây tiếp địa, nên không thể sử dụng để phục
vụ mục đích khác.

3. Điện trở tiếp địa phải tuân theo quy định về an toàn điện quốc gia.
4. Điều hòa phải được lắp ở vị trí sao cho có thể tiếp cận được phích cắm.
5. Cần nối công tắc ngắt mạch cho tất cả các cực, có khoảng cách từ điểm tách

dây đến các cực ít nhất là 3mm. Đối với những model có phích cắm, đảm bảo
phích cắm có thể cắm tới ổ điện.

6. Lắp thêm một cầu dao có công suất phù hợp, đề nghị lưu ý đến bảng dưới
đây. Cầu dao phải bao gồm chức năng có thể bảo vệ tránh đoản mạch và
quá tải (Chú ý: Không sử dụng cầu trì chỉ để bảo vệ)

Máy lạnh Cầu dao

25A18K

10A
16A

09
12K
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LẮP ĐẶT CỤC TRONG NHÀ
Bước 1: Chọn vị trí lắp đặt

Bước 2: Lắp đặt khung gắn trên tường
1. Treo khung trên tường; điều chỉnh theo phương nằm ngang bằng máy đo độ

nghiêng và sau đó, xác định các lỗ cố định để bắt vít trên tường.
2. Khoan các lỗ bắt vít trên tường (đặc tính kỹ thuật của mũi khoan phải giống

với đặc tính kỹ thuật của tắc kê), sau đó chèn tắc kê vào các lỗ bắt vít.
3. Cố định khung trên tường bằng vít (ST 4.2X25TA) và sau đó kiểm tra xem

khung đã được lắp chặt hay chưa bằng cách kéo khung qua lại. Nếu tắc kê
bị lỏng, thì phải khoan một lỗ bắt vít khác bên cạnh.

Bước 3: Mở lỗ dẫn ống
1. Chọn vị trí cho lỗ dẫn ống theo hướng của ống ra. Vị trí của lỗ dẫn ống phải thấp
hơn một chút so với khung lắp trên tường, như thể hiện dưới đây:

2. Mở lỗ dẫn ống với đường kính Ø55 hoặc Ø70 tại vị trí ống ra đã lựa chọn. Để
thoát nước tốt, đặt lỗ dẫn ống hơi nghiêng trên tường về phía ngoài trời với độ
nghiêng là từ 5-10o.

Trái

Tường

Φ55mm
Phải

Đánh dấu điểm giữa
Máy đo độ nghiêng

Lỗ ống sau

Tường
Khoảng 

cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Φ55mm

QA: QB:

Φ55/Φ70mm Φ55/Φ70mm

QC:

Φ55mm Φ55mm

QD:

Lưu ý: Đề nghị lựa chọn bản vẽ kích 
thước lắp đặt tương ứng theo tấm lắp trên 
tường thực tế. 

Chọn vị trí lắp đặt, sau đó xác nhận với khách hàng.

Lỗ ống sau

Khoảng 
cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Trái

Tường

Φ55mm
Phải

Đánh dấu điểm giữa
Máy đo độ nghiêng

Lỗ ống sau

Tường
Khoảng 

cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Φ55mm
Lỗ ống sau

Khoảng 
cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Trái

Tường

Phải

Đánh dấu điểm giữa
Máy đo độ nghiêng

Lỗ ống sau

Tường
Khoảng 

cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Lỗ ống sau

Khoảng 
cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Trái

Tường

Phải

Đánh dấu điểm giữa
Máy đo độ nghiêng

Lỗ ống sau

Tường
Khoảng 

cách 
tới 

tường 
trên

150mm

Lỗ ống sau

Khoảng 
cách 
tới 

tường 
trên

150mm
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1. Hướng mối nối ống vào lỗ ống hình loe
tương ứng.

2. Xiết chặt đai ốc có ren trước bằng tay.

3. Điều chỉnh lực xiết bằng cách tham khảo bảng dưới đây. Đặt cờ lê vào mối nối
ống và đặt cờ lê lực vào đai ốc có ren. Tiến hành xiết đai ốc bằng cờ lê lực.

2. Khi lựa chọn dẫn ống ra ngoài từ
bên trái hoặc bên phải, đề nghị cắt lỗ
tương ứng như hình bên dưới.

Đục lỗ

Trái                           Phải

1. Ống có thể được dẫn ra ngoài theo
hướng bên phải, bên phải phía sau,
bên trái hoặc bên trái phía sau.

Trái Phía sau
bên trái

Phải

Bước 4: Ống ra

LẮP ĐẶT CỤC TRONG NHÀ

khớp nối        Đai ốc    Ống 

Lưu ý:
● Lưu ý tránh bụi bẩn và có biện pháp

an toàn liên quan khi mở lỗ dẫn ống.
● Tắc kê không được cung cấp và

phải mua.

Trong nhà

5-10

Ngoài trời

Φ55/
Φ70

Phía sau
bên phải

Bước 5: Đấu nối ống của cục trong nhà
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Ống cách nhiệt

1. Nối ống thoát nước vào ống ra của
cục trong nhà.

Ống ra Ống thoát nước

Ống thoát nước

Băng dính

Ống ra

Ống thoát nước

Ống cách nhiệt

1. Mở nắp đậy, tháo vít trên nắp đậy
hộp đấu dây và tháo nắp hộp ra.

Nắp hộp đấu dây

ỐcNắp đậy

Bước 7: Đấu nối dây cho cục trong nhà

4. Bọc ống dẫn cục trong nhà và đầu nối
ống bằng ống cách nhiệt, sau đó bọc
bằng băng dính.

Bước 6: Lắp ống thoát nước

Cờ lê lực

Cờ lê 

Ống trong nhà

Ống

Đai ốc

Đường kính đai ốc Lực xiết (N.m)
Φ 6

Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20

2. Bịt mối nối bằng
băng dính.

Lưu ý:
● Bọc ống cách nhiệt vào ống xả

trong nhà để tránh bị ngưng tụ
nước.

● Tắc kê nhựa không được cung cấp
sẵn.

LẮP ĐẶT CỤC TRONG NHÀ
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4. Lắp lại nắp hộp đấu nối dây, sau đó xiết lại vít.
5. Đóng nắp lại.

09、1 2K Loại hai chiều:

09、1 2K Loại làm lạnh:

N(1) 2

Đen Vàng-Xanh lá

Đầu nối cục ngoài trời

3 N(1) 2

Xanh
dương Đen

Đầu nối cục ngoài trời

09、1 2、1 8K Loại làm lạnh:

Lưu ý:
● Tất cả các dây dẫn của cục trong nhà và ngoài trời phải do nhân viên có tay

nghề chuyên môn tiến hành đấu nối.
● Nếu dây dẫn không đủ dài, cần liên hệ với nhà cung cấp để cung cấp dây mới.

Tránh tự ý nối dài dây.
● Đối với điều hòa có phích cắm, phích cắm phải được đặt ở vị trí chạm tới

được ổ cắm sau khi lắp đặt xong.
● Đối với điều hòa không có phích cắm, phải lắp một cầu dao. Cầu dao phải là

loại các cực tách biệt và khoảng cách phân chia điểm tiếp xúc phải lớn hơn
3mm.

N(1) 2 4 5

Xanh
dương Đen Tím Cam

Đầu nối cục ngoài trời

3. Tháo kẹp dây; đấu nối dây điện với đầu nối theo đúng màu; xiết chặt vít, sau
đó cố định dây nguồn bằng kẹp dây.

Dây nối nguồn điện

Lỗ cáp
2. Đưa dây nguồn qua lỗ cáp ở phía sau
cục trong nhà, sau đó kéo dây từ phía
trước.

N(1) 2       4      5

Xanh
dương

Đen Tím Cam

Đầu nối cục ngoài trời

18K Loại hai chiều:

LẮP ĐẶT CỤC TRONG NHÀ

Vàng-Xanh láXanh
dương

Vàng-Xanh lá
Vàng-

Xanh lá
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Bước 8: Bọc ống
1. B֙c ֝ng n֝i, d©y ngu֟n v¨ ֝ng 
tho§t nҼ֧c bԄng bŁng d²nh.

Cֱc trong
nh¨

֜ng gas

D©y ngu֟n cֱc trong 
nh¨ v¨ ngo¨i tr֩i

֜ng gas l֛ng

֜ng tho§t nҼ֧c
BŁng d²nh

2. ņӶo ngҼ֯c m֥t ĽoӴn ֝ng tho§t 
nҼ֧c v¨ d©y ngu֟n khi b֙c. V¨ khi b֙c 
ĽҼ֯c m֥t ĽoӴn, th³ t§ch d©y ngu֟n 
trong nh¨, sau Ľ· t§ch ֝ng tho§t nҼ֧c

3. B֙c d©y Ľ֟ng ĽԚu.
4. ֜ng dӾn gas l֛ng v¨ ֝ng kh² gas phӶi 
ĽҼ֯c b֙c t§ch nhau ֫ cu֝i ĽoӴn ֝ng. 

LҼu Ĩ:
● D©y ngu֟n v¨ d©y ĽiԚu khiԜn 
kh¹ng Ľan ch®o hoԊc b֙c cu֥n lӴi.

● ֜ng tho§t nҼ֧c phӶi ĽҼ֯c b֙c 
dҼ֧i Ľ§y ֝ng.

֜ng xӶ nҼ֧c bŁng d²nh֜ng n֝i

D©y ngu֟n cֱc trong nh¨

BҼ֧c 9: Treo cֱc trong nh¨
1. LԂp ֝ng Ľ« b֙c v¨o ĽҼ֩ng ֝ng tr°n tҼ֩ng, sau Ľ· Ľi ֝ng qua l֣ tr°n tҼ֩ng.
2. Treo cֱc trong nh¨ l°n gi§ treo tҼ֩ng
3. Tr§m k²n l֣ giֻa ֝ng v¨ tҼ֩ng bԄng chӸt b֗t k²n
4. C֝ Ľ֗nh ֝ng tr°n tҼ֩ng
5. KiԜm tra xem cֱc trong nh¨ Ľ« ĽҼ֯c lԂp ĽԊt chԂc chԂn v¨ s§t v¨o tҼ֩ng hay 
chҼa. 

Lưu ý:
● Không uốn cong quá nhiều ống thoát nước, nhằm tránh bị tắc ống.

Trong nhà Ngoài trời
Ống
trên

tường
Chất bịt kín

Móc trên

Móc dưới của giá 
treo tường

LẮP ĐẶT CỤC TRONG NHÀ
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Bước 1: Cố định giá đỡ cục ngoài trời 

Cao hơn sàn ít nhất 3cm

1. Lựa chọn vị trí lắp đặt theo kết cấu nhà ở.
2. Cố định giá đỡ cục ngoài trời tại vị trí đã lựa chọn bằng tắc kê.
Lưu ý:

● Đảm bảo đầy đủ các biện pháp bảo vệ khi
lắp đặt cục ngoài trời.

● Đảm bảo giá đỡ có thể chịu được ít nhất 04
lần trọng lượng của cục ngoài trời.

● Cục ngoài trời phải được lắp cao hơn sàn ít
nhất 3cm để lắp đặt khớp nối thoát nước.

● Đối với cục điều hòa có công suất từ
2300W~5000W, thì cần đến 6 tắc kê; Đối
với cục điều hòa có công suất làm mát từ
6000W~8000W, thì cần đến 8 tắc kê; Đối
với cục điều hòa có công suất làm mát từ
10000W~16000W, thì cần đến 10 tắc kê.

Bước 2: Lắp khớp nối thoát 
nước (chỉ cho máy lạnh hai 
chiều) 
1. Nối khớp nối thoát nước vào lỗ trên

khung điều hòa, như thể hiện trong
hình vẽ dưới đây.

2. Lắp ống thoát nước vào lỗ thoát.

Khung
Mối nối thoát nướcỐng thoát nước

Lỗ thoát
nước

1. Đặt cục ngoài trời vào giá đỡ
2. Cố định các lỗ dưới chân bằng

bu-lông
lỗ dưới chân

lỗ dưới chân

LẮP ĐẶT CỤC NGOÀI TRỜI

Bước 3: Cố định cục ngoài 
trời



N(1) 2 4 5

Xanh
dương

Đen Tím CamVàng-Xanh lá

09、1 2K、1 8K Loại hai chiều:

Đầu nối cục trong nhà
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2N(1)

Xanh
dương

Đen
(nâu)

Vàng-Xanh lá

Đầu nối cục trong nhà

09、1 2、1 8K Loại làm lạnh:

handle

Bước 4: Nối ống trong nhà và ngoài trời
1. Tháo vít trên tay cầm bên phải của
cục ngoài trời, sau đó tháo tay cầm.

2. Tháo nắp vít của van và hướng mối
nối ống vào miệng hình loe.

3. Dùng tay xiết đai ốc

4. Xiết chặt đai ốc bằng cờ lê lực với 
lực xiết theo bảng dưới đây:

Tay cầm

Vít

Ống gas

Ống chất lỏng

Van
chất lỏng

Van gas

Đai ốc có ren

Khớp nối ống

Đường kính
đai ốc

Lực xiết
(N.m)

Φ 6
Φ 9.52
Φ 12
Φ 16
Φ 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20

1. Tháo kẹp dây, nối dây nguồn điện và dây tín hiệu điều khiển (ở máy hai chiều)
vào cụm nối dây theo màu; cố định các mối nối bằng vít.

LẮP ĐẶT CỤC NGOÀI TRỜI

Bước 4: Đấu nối dây điện cục ngoài trời
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Bước 6: Xếp gọn đường ống
1. Các ống được đặt dọc theo tường, uốn

cong lại vị trí hợp lý và ẩn trong tường tại vị
trí có thể. Bán kính tối thiểu khi uốn cong
ống là 10cm.

2. Nếu cục ngoài trời cao hơn lỗ trên tường,
cần phải uốn một đoạn cong hình chữ U
trên ống trước khi ống dẫn vào trong
phòng, nhằm tránh không cho nước mưa
đi theo đường ống vào trong phòng.

● Chiều cao của ống thoát nước không
được cao hơn lỗ đầu ra của cục
trong nhà.

● Hơi nghiêng ống thoát nước về
phía dưới. Ống thoát nước không
được bẻ cong, nâng cao và rung
động v...v

● Đầu thoát nước không được đặt
trong nước, để nước thoát không bị
tắc nghẽn.

Vòng chữ U

Tường

Ống thoát nước

Ống thoát nước 
không được nâng 
cao lên

Ống thoát nước không được rung động

Không đặt đầu ra 
ống thoát nước vào 
trong nước 

Lưu ý:

2. Cố định dây nối nguồn điện và dây tín hiệu điều khiển (ở máy hai chiều) bằng
kẹp.

Lưu ý:
● Sau khi xiết chặt vít, kéo nhẹ dây nguồn điện để kiểm tra có chắc chắn không.
● Không được đấu nối dây để kéo dài hoặc rút ngắn khoảng cách.

LẮP ĐẶT CỤC NGOÀI TRỜI

Ống thoát 
nước không 
được rung 
động

Ống thoát 
nước không 
được rung 
động
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BƠM CHÂN KHÔNG

1. Tháo nắp van trên van chất
lỏng và van ga, tháo đai ốc
của ống nạp ga.

2. Nối ống nạp ga của áp kế
với ống nạp ga của van ga, 
sau đó nối ống nạp ga còn
lại với bơm chân không.

3. Mở áp kế và vận hành trong
vòng từ 10-15 phút để kiểm
tra áp suất của áp kế còn lại
là -0,1 MPa.

4. Đóng bơm chân không và
duy trình tình trạng này trong
vòng 1-2 phút để kiểm tra
xem tra áp suất của áp kế
còn lại là -0,1 MPa hay
không. Nếu áp suất hạ
xuống, thì có thể có rò rỉ ga.

PHÁT HIỆN RÒ RỈ 

Sử dụng bơm chân không

Van chất lỏng

Van ga

   Ống nạp môi chất 
             lạnh

             Đai ốc

Bơm chân không

Áp kế

Nắp van

Lo Hi

Cờ lê 6 cạnh

Mở
Đóng

1. Bằng máy phát hiện rò rỉ:
Kiểm tra nếu có rò rỉ bằng máy phát hiện rò rỉ.

2. Bằng xà phòng:
Nếu không có máy phát hiện rò rỉ, đề nghị dùng xà phòng để phát hiện rò rỉ. Bôi
nước xà phòng tại vị trí nghi ngờ bị rò rỉ, để đó trong vòng trên 3 phút. Nếu bong
bóng xà phòng thổi ra từ vị trí này, thì chắc chắn là có rò rỉ.

5. Tháo áp kế ra, mở hoàn toàn lõi van của van
chất lỏng và van ga bằng cờ lê 6 cạnh.

6. Xiết chặt nắp van của van và ống nạp ga.
7. Lắp lại nắp đậy.
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KIỂM TRA SAU KHI LẮP ĐẶT

VẬN HÀNH THỬ

Chi tiết cần kiểm tra Sự cố có thể xảy ra
Thiết bị có thể rơi, rung lắc hoặc gây ồn

Đã kiểm tra rò rỉ ga chưa? Máy có thể không đủ công suất làm mát 
(hoặc sưởi ấm).
Có thể dẫn đến ngưng tụ và nước 
nhỏ giọt.

Nước thoát ra ngoài tốt không? Có thể dẫn đến ngưng tụ và nước 
nhỏ giọt.

Điện áp của nguồn điện có tương 
ứng với điện áp ghi trên nhãn mác 
hay không?

Có thể dẫn đến sự cố hoặc gây hư 
hỏng các bộ phận.

Đường dây và ống có được lắp đặt 
đúng không?

Có thể dẫn đến sự cố hoặc gây hư 
hỏng các bộ phận.

Máy có được tiếp đất chấc chắn chưa? Có thể bị rò điện

Dây nguồn có đúng theo tiêu chuẩn kỹ 
thuật hay không?

Có thể dẫn đến sự cố hoặc gây hư 
hỏng các bộ phận

Có chướng ngại vật ở đầu vào và ra 
của gió hay không?

Có thể không đủ công suất làm mát 
(hoặc sưởi ấm).

Bụi bẩn và tạp chất sau khi lắp có 
được loại bỏ hay không?

Có thể dẫn đến sự cố hoặc gây hư 
hỏng các bộ phận.

Van ga và van chất lỏng của ống nối 
có được mở hoàn toàn hay không?

1. Chuẩn bị vận hành thử
● Khách hàng xác nhận
● Tư vấn cho khách hàng các lưu ý quan trọng

2. Phương pháp vận hành thử
● Cắm điện, ấn nút "ON/OFF" trên điều khiển để vận hành.
● Ấn nút "MODE" để lựa chọn các chế độ AUTO, COOL, DRY, FAN và HEAT

để kiểm tra xem điều hòa có chạy bình thường hay không.
● Nếu nhiệt độ môi trường thấp hơn 16oC thì điều hòa không thể mát được.

Đầu vào và ra của lỗ ống có được bọc 
lại?

Có thể không đủ công suất làm mát 
(hoặc sưởi ấm) hoặc lãng phí điện.

● Kiểm tra theo các yêu cầu dưới đây sau khi lắp đặt xong:

Thiết bị được lắp đặt chắc chắn chưa?

Đường ống có đủ cách nhiệt hay 
không?

Có thể không đủ công suất làm mát 
(hoặc sưởi ấm).
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4. Môi chất lạnh bổ sung và nạp thêm ga sau khi kéo dài ống nối như sau:
● Sau khi kéo dài ống nối lên 10m so với chiều dài tiêu chuẩn, thì cần đổ thêm

5ml dầu môi chất lạnh đối với mỗi 5m đường ống bổ sung thêm.
● Phương pháp tính toán lượng nạp môi chất lạnh bổ sung (trên cơ sở ống chất

lỏng) là như sau:
Lượng nạp môi chất lạnh bổ sung = Chiều dài ống chất lỏng kéo dài x lượng
nạp môi chất lạnh bổ sung trên mỗi mét.

● Dựa vào chiều dài của ống tiêu chuẩn, cho thêm môi chất lạnh theo đúng yêu
cầu đưa ra trong bảng. Lượng nạp môi chất lạnh bổ sung trên mỗi mét sẽ
khác tùy theo đường kính của ống chất lỏng. Xem sơ đồ dưới đây.

25

15

20

25

Công suất
làm lạnh

Chiều dài 
tối đa của 
ống nối

9000Btu/h
(2637W)

12000Btu/h
(3516W)

18000Btu/h
(5274W)

24000Btu/h
(7032W)

1. Chiều dài tiêu chuẩn của ống nối
● 5m, 7.5m, 8m.

2. Chiều dài tối thiểu của ống nối là 3m

3. Chiều dài tối đa của ống nối

CẤU TRÚC CỦA ỐNG NỐI
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Lượng nạp môi chất lạnh bổ sung đối với gas R22, R407C, R410A and R134a

Đường kính ống nối

Ống chất lỏng 
(mm)

Ống ga (mm)

Φ6

Φ6 or Φ9.52

Φ9.52 or Φ12

Φ12

Φ16

Φ19

Φ22.2

Φ16 or Φ19

Φ19 or Φ22.2

Φ25.4 or Φ31.8

_

_

Máy 1 chiều (g/m) Máy hai chiều (g/m)

15

15

30

60

250 250

350350

120

120

50

20

Van tiết lưu cục ngoài trời

CẤU TRÚC CỦA ỐNG NỐI
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PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG ỐNG
Lưu ý:
Việc mở rộng (loe) ống không đúng quy cách là nguyên nhân chính của việc rò rỉ 
môi chất lạnh. Đề nghị loe ống theo các bước dưới đây:
A: Cắt ống

● Cắt ống bằng máy cắt ống

Máy cắt ống

Nghiêng Không đều   ba via

B: Loại bỏ ba via
● Loại bỏ ba via sắc nhọn và tránh

để rìa xờm rơi vào trong ống

hướng xuống

Ống
Máy giũa

C: Đặt vào ống cách nhiệt phù hợp
D: Gắn vào đai ốc
● Tháo đai ốc ren trên ống trong nhà

và van ngoài trời; lắp đai ốc vào
ống.

Đai ốc ren

Ống

E: Mở rộng ống
● Mở rộng ống bằng máy

Lưu ý:
● "A" khác tùy vào đường kính, đề

nghị xem biểu đồ dưới đây:

Máy

Khuôn
cứng

ống

F: Kiểm tra

Chiều dài bằng nhau

Mở rộng sai kỹ thuật

Nghiêng Bề mặt
hư hỏng 

Gãy Độ dày
không đều

● Kiểm tra chất lượng của lỗ mở rộng.
Nếu có khuyết tật bề mặt, cần mở
rộng lỗ lại lần nữa theo các bước
như trên.
Bề mặt nhẵn mịn

Đường kính 
ống (mm)

A(mm)

Lớn nhất Nhỏ nhất

Φ6 - 6.35(1/4")

Φ9.52(3/8")

Φ12-12.7(1/2")

Φ15.8-16(5/8")

1.3 0.7

1.6 1.0

1.8 1.0

2.4 2.2

● Xác định chiều dài ống theo khoảng
cách của cục trong nhà và cục ngoài
trời






