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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và vận hành.
Giữ tài liệu này cẩn thận để tham khảo về sau!

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VÀ LẮP ĐẶT

Máy điều hòa hai cụm riêng biệt
Biến tần INVERTER

  Loại HAI CHIỀU

  SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH R32
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Nút ECOPILOT
Nút DRY
Sử dụng để kích hoạt chế độ 
Khử ẩm.
Nút COOL
Sử dụng để kích hoạt chế độ 
Làm lạnh.
Nút TEMP
Sử dụng để điều chỉnh nhiệt độ.
Nút ON / OFF
Hiển thị các chức năng
Hiển thị chế độ hoạt động
Hiển thị chức năng WIFI và 
CLOCK
Hiển thị nhiệt độ
Hiển thị độ ẩm
Hiển thị tốc độ quạt
Hiển thị hướng quạt
Hướng gió: Lên/Xuống
Hướng gió: Trái/Phải
Hiển thị TIMER ON / TIMER OFF
Nút FAN
Nút QUIET
Nút HEAT
Nút AQUA FRESH

 

 

 

Nút TIMER
Nút CLOCK
Nút 100C
100C được duy trì (giá trị cho 
RS) 
Nút HEALTH
Nút SMART
Sử dụng để kích hoạt chức
năng SMART (chức năng này 
chỉ có trên một vài model).
Nút SWING
Hướng gió Lên/Xuống.
Nút SWING
Hướng gió Trái/Phải.
Nút SLEEP
Nút HEALTH AIRFLOW
Nút LIGHT
Sử dụng để điều khiển Bật/Tắt 
đèn LED trên màn hình hiển thị.
Nút CODE
Nút APPLY
Nút 0C/0F
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Bên ngoài bộ điều khiển
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Bên trong bộ điều khiển
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Lưu ý:
1. 

2. 

Nhấn SMART + SLEEP: chức năng cảm biến ánh sáng được kích
hoạt. Chức năng này dùng để chuyển hoạt động của máy sang chế
độ ngủ bằng cách cảm biến cường độ sáng trong phòng. Nếu thiết
bị phát hiện ánh sáng trong phòng có cường độ sáng yếu và không
có hoạt động di chuyển nào trong vòng 20 phút, máy điều hòa sẽ
tự động chuyển sang chế độ SLEEP.
Điều kiện để thoát chức năng này:
- Cảm biến phát hiện cường độ ánh sáng cao hơn mức cài đặt trong 
  vòng 20 phút.
- Khi chức năng SMART + SLEEP được kích hoạt và kéo dài 8 giờ.
- Chức năng cảm biến ánh sáng bị tắt (nhấn SMART+SLEEP lần nữa).
Khi có bất kỳ điều kiện nào ở trên thì chức năng SMART + SLEEP 
sẽ được ngừng. Sau khi thoát khỏi chế độ này máy điều hòa sẽ tiếp 
tục hoạt động theo những điều kiện đã được cài đặt trước đó.
Lưu ý: 
1) Khi nhấn SMART + SLEEP, chức năng này sẽ tự động được kích 
hoạt mà không hiển thị tín hiệu trên bộ điều khiển và bảng hiển thị. 
2) Chức năng này sẽ không được kích hoạt nếu chức năng “SLEEP” 
đang được kích hoạt.
3) Khi bộ điều khiển đã được cài đặt chế độ SLEEP hoặc chế độ hẹn  
giờ thì chức năng này cũng sẽ bị thoát.
4) Các nguồn sáng như đèn bàn, TV hoặc các hoạt động của vật nuôi
trong nhà cũng ảnh hưởng đến chức năng này của máy.
Nhấn “HEATLH + HEALTH AIRFLOW”, tất cả các nút trên bộ điều 
khiển sẽ bị khóa và nhấn lần nữa để mở khóa.

25~27



Hình ảnh minh họa tấm lọc không khí có thể khác thực
tế, hãy xem sản phẩm thực khi mua máy.
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Bảng hiển thị

Nhận tín hiệu

Hiển thị chế độ HEAT

Hiển thị chế độ DRY

Hiển thị chế độ HEALTH

Hiển thị chế độ COOL

Hiển thị nhiệt độ

2

6
5

1

4

3

Hiển thị chế độ WIFI7

Hiển thị chức năng Cảm biến8
Khi nhận tín hiệu từ bộ điều khiển,
nhiệt độ cài đặt được hiển thị.

1
5

2

6

4 8
3

7

Ngõ khí vào

Tấm lọc không khí
(bên trong)

Nút
ON / OFF

Nắp che

(điều chỉnh luồng gió Trái/Phải,
 đừng điều chỉnh bằng tay)

Cánh đảo gió

Cánh đảo gió
(điều chỉnh luồng gió Lên/Xuống
 đừng điều chỉnh bằng tay)

Ngõ khí ra

Bảng hiển thị
(bên trong)
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Những chức năng chính

Cài đặt thời gian cho bộ điều khiển

Lưu ý:
Khoảng cách giữa đầu phát và thu tín hiệu trong khoảng
7m và không có vật cản. Khi tín hiệu phát ra và thu vào
bị ảnh hưởng bởi các thiết bị điện như: đèn huỳnh quang,
sóng điện thoại,...thì khoảng cách giữ đầu phát và thu tín 
hiệu nên được rút ngắn.
Khi màn hình bộ điều khiển không hiển thị hoặc hiển thị
bị mờ, hãy thay pin cho bộ điều khiển. Nếu bộ điều khiển
không thể hoạt động như bình thường, hãy tháo pin ra
và gắn lại sau một vài phút.

Chú ý:
Nên tháo pin ra khỏi bộ điều khiển khi không sử dụng
thiết bị trong thời gian dài.

Nhấn nút CLOCK.

Nhấn “+” hoặc “-” để cài
đặt chính xác thời gian.

Với mỗi lần nhấn, thời gian
sẽ tăng hoặc giảm 1 phút.
Nếu nhấn giữ, thời gian sẽ
thay đổi nhanh chóng. 

Sau khi xác nhận đúng thời 
gian, hãy nhấn nút APPLY, 
hiển thị thời gian sẽ ngưng  
nhấp nháy. Khi đó, đồng hồ  
bắt đầu hoạt động.

Xác nhận thời gian cài đặt

Nạp Pin

Tháo nắp đậy;

1

Lắp pin vào như hình minh họa. 2 pin R-03.
Phải chắc chắn rằng việc lắp đặt pin phải
đúng chiều cực “+” / “-”;

Đóng nắp đậy lại;

2

3
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Những chức năng chính
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Chế độ yên tĩnh Chế độ làm Lạnh, Sưởi và Khử ẩm

1. Ở chế độ khử ẩm, khi nhiệt độ phòng thấp hơn 
    nhiệt độ cài đặt +2 ºC, máy điều hòa sẽ chạy ở  
    chế độ quạt thấp nhất bất kể bạn cài đặt tốc độ 
    nào.
2. Bộ điều khiển từ xa có thể ghi nhớ trạng thái  
    hoạt động. Khi khởi động lần tiếp theo, chỉ cần  
    nhấn nút ON / OFF và máy sẽ chạy ở trạng thái 
    trước.

Chế độ yên tĩnh

QUIET

Khởi động

Lựa chọn chế độ

Nhấn nút COOL 
trên bộ điều khiển

Nhấn nút HEAT trên bộ điều khiển

Nhấn nút DRY trên bộ điều khiển

1

2

ECOPILOTECOPILOT

QUIET

Bạn có thể sử dụng chức năng này khi cần sự yên
tĩnh để thư giãn hoặc đọc sách,...

Mỗi lần nhấn,      được hiển thị trên bộ điều khiển,
máy điều hòa bắt đầu hoạt động chức năng QUIET.
Trong chế độ QUIET, máy điều hòa tự chọn mức
quạt thấp nhất trong chế độ quạt tự động.
Nhấn nút QUIET lần nữa,      dừng hiển thị, chức 
năng QUIET ngưng hoạt động.        

Bề dày ống dùng cho loại Gas R32 tối thiểu phải là 0,8mm.

25

AQUA
FRESH

AQUA
FRESH
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Những chức năng chính

Lưu ý:
Chức năng ECOPILOT hoạt động dựa vào sự thay đổi bức  
xạ nhiệt trên cơ thể người sử dụng. Trong vài trường hợp, 
tín hiệu có thể không được phát hiện chính xác: 

  - Nhiệt độ trong phòng cao hoặc những nơi nhiệt độ môi 
    trường gần bằng với nhiệt độ cơ thể.
  - Mặc quá nhiều trang phục hoặc đắp quá nhiều chăn.
  - Sự di chuyển thường xuyên của các thú nuôi trong phòng,
    chuyển động của rèm cửa hoặc các vật dụng trong phòng 
    có thể ảnh hưởng.
  - Lắp đặt máy điều hòa không đúng cách.
  - Ánh sáng mặt trời hướng trực tiếp vào phòng.
  - Máy điều hòa hoạt động trong phòng dao động nhiệt lớn.
    

Nếu người sử dụng ở giữa hai hoặc ba vùng gió thổi, thì chế
độ thổi gió “Follow” sẽ đưa gió đến từng vùng hoặc quét tự 
động giữa các khu vực. Ở chế độ thổi gió “Avoid” sẽ tránh
các vùng đó hoặc quét tự động giữa các vùng còn lại.

 

cancel 

Chức năng ECOPILOTĐiều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt 

Với mỗi lần nhấn nút ECOPILOT, trên bộ điều
khiển sẽ hiển thị các chế độ như sau: 

Chúng ta có thể điều chỉnh dòng khí hướng theo hoặc
tránh thổi trực tiếp vào người sử dụng.

30

1

CO ILO

CO ILO

Vận hành ECOPILOT

Thiết bị sẽ hoạt động với nhiệt độ
cài đặt và nhiệt độ được hiển thị 
trên LCD.

Vận hành Quạt

Thiết bị sẽ chạy với tốc độ được chọn.

1

2

CO ILO

Nút nhấn TEMP
   Mỗi lần nút được nhấn,
   nhiệt độ cài đặt tăng lên
   0,5 0C.
    Mỗi lần nút được nhấn,
   nhiệt độ cài đặt giảm
   0,5 0C.
 

Nhấn nút FAN SPEED. Mỗi lần nhấn tốc độ quạt 
thay đổi như sau:

AQA-CHV9D
AQA-CHV12D

820
820

610
610

585
585

300
300

330
330

AQUA
FRESH

AQUA
FRESH



Những chức năng chính
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Chức năng HEALTH AIRFLOWChức năng ECOPILOT

1. Chức năng “Follow”: chức năng này có thể nhận
diện con người và điều chỉnh hướng gió đến vị trí 
người đó. Nếu thiết bị phát hiện có hai người trong 
vùng cảm biến, thì hướng gió sẽ thổi đến vị trí mỗi 
người trong khoảng 15 giây. Nếu thiết bị phát hiện
có ba hoặc nhiều người trong vùng cảm biến, thì
hướng gió sẽ đảo sang trái và phải tự động.
    Chức năng “Avoid”: chức năng này có thể nhận
diện con người và điều chỉnh hướng gió tránh vị trí
người đó. Nếu thiết bị phát hiện có ba người trở lên
trong vùng cảm biến thì hướng gió sẽ đảo sang trái 
và phải tự động.

Lưu ý:
a) Khi trong vùng cảm biến có nhiều người hoặc một
người di chuyển nhiều vị trí thì hướng gió sẽ được
điều chỉnh ở chế độ tự động cho cả chức năng 
“Follow” và “Avoid”.
b) Khi cài đặt chức năng “Follow” và “Avoid”, thiết 
bị cần phải mất một khoảng thời gian để điều chỉnh 
hướng gió sau khi nhận được tín hiệu người sử dụng
trong vùng cảm biến. Hướng gió cũng sẽ không thay
đổi ngay lập tức.
c) Nếu luồng gió không thể đến (hoặc tránh) khu vực
người sử dụng do các yếu tố như: cài đặt tốc độ quạt,
cài đặt nhiệt độ, nhiệt độ xung quanh khác nhau và
cách bố trí trong phòng, khi đó nhấn nút điều chỉnh
Trái/Phải trên bộ điều khiển để điều chỉnh hướng gió.
d) Chức năng này sẽ vô hiệu hóa khi cài đặt chức 
năng Health Airflow.
e) Ấn để điều chỉnh cánh đảo gió Lên/Xuống khi chức 
năng này được kích hoạt, không thực hiện thao tác 
này khi cánh đảo gió ở trạng thái làm việc liên tục.
f) Khi cài đặt chức năng ECOPILOT, hướng gió 
Lên/Xuống sẽ ở đúng vị trí của chế độ liên quan.

2. Khi chức năng ECOPILOT đã được kích hoạt 
nhưng thiết bị không nhận diện được người sử dụng
trong khoảng thời gian dài (ít nhất 20 phút), chức năng 
này sẽ tự động đóng bởi chế độ tiết kiệm năng lượng.
Trong chế độ tiết kiệm năng lượng, tần suất hoạt 
động sẽ giảm và tốc độ quạt cũng ở mức thấp. Cho
đến khi thiết bị phát hiện con người trong vùng cảm
biến thì chế độ tiết kiệm năng lượng tự động thoát.

3. Khi chức năng ECOPILOT được kích hoạt, thiết
bị có thể phát hiện ra chuyển động của con người và
điều chỉnh tần số, tốc độ quạt theo chuyển động.

29

Khi nhấn nút health airflow lần nữa, cả hai cửa khí trước
và sau của máy đều mở ra, và thiết bị đang làm việc trong 
điều kiện như trước khi cài đặt chức năng Health airflow. 
Sau khi ngưng hoạt động, cửa khí ra sẽ tự động đóng lại.

Lưu ý:
Không điều chỉnh lưới lùa gió bằng tay, nếu không thì lưới
lùa gió hoạt động không chính xác. Nếu lưới lùa gió hoạt 
động không chính xác, hãy ngừng máy 1 phút và bắt đầu 
điều chỉnh lại bằng bộ điều khiển.
Bộ điều khiển có thể nhớ chế độ đang hoạt động. Khi khởi
động lần kế tiếp chỉ cần nhấn nút ON/OFF máy sẽ tự động
chạy lại chế độ lần trước.  

Cài đặt chức năng
HEALTH AIRFLOW

Ngưng chức năng 
HEALTH AIRFLOW

Nhấn nút Health airflow. 
Kí hiệu        sẽ xuất hiện. 
Máy sẽ tránh thổi thẳng luồng 
khí mạnh vào người sử dụng.

Nhấn nút Health airflow lần nữa. 
Kí hiệu      sẽ xuất hiện. Máy sẽ 
tránh thổi thẳng luồng khí mạnh 
vào người sử dụng.

Note:

2. Ở chế độ sưởi, sẽ tốt hơn khi chọn hướng quạt
3. Ở chế độ làm lạnh, sẽ tốt hơn khi chọn hướng quạt
4. Ở chế độ làm lạnh và khử ẩm, sử dụng máy trong thời 

gian dài dưới độ ẩm không khí cao, sẽ có hiện tượng
nước ngưng đọng tại lưới lùa gió ra.

5. Lựa chọn hướng quạt theo điều kiện thực tế.

TIMER

Sau khi cài đặt chế độ HEALTH AIRFLOW vị trí lưới lùa
gió vào và ra sẽ được cố định. 

AQA-CHV9D

AQA-CHV12D
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Những chức năng chính

28

Chức năng ĐẢO CHIỀU GIÓ

Để dừng chế độ hẹn giờ hãy nhấn nút TIMER trên bộ 
điều khiển vài lần, cho đến khi hiển thị TIMER biến mất.

TIMER

Cài đặt thời gian chính xác trước khi bắt đầu chức năng 
hẹn giờ. Bạn có thể để máy tự hoạt động hay dừng lại theo
thời gian cài đặt: trong trường hợp bạn thức dậy vào buổi 
sáng, từ bên ngoài trở về, hoặc lúc bạn ngủ.

Cài đặt thời gian

Thiết bị điều khiển sẽ 
hiển thị “                   ”TIMER ON

TIMER OFF

Mỗi lần bạn nhấn nút thời gian
sẽ tăng hoặc giảm 1 phút.

Chọn chế độ
TIMER ON.

Chọn chế độ
TIMER OFF.

Chức năng HẸN GIỜ

11

2

Nếu bạn nhấn giữ thời gian sẽ tăng rất nhanh. Bạn có 
thể điều chỉnh trong vòng 24h. 

Lựa chọn chế độ bạn mong 
muốn

3

COOL/DRY:

Với mỗi lần nhấn nút “             ”. 
Hướng của dòng khí được hiển 
thị trên thiết bị điều khiển với các 
mức hoạt động khác nhau:

Khi độ ẩm cao, hiện tượng ngưng tụ nước có thể xuất 
hiện ở cánh đảo gió, nếu tất cả luồng khí được chỉnh 
cố định trái hoặc phải. 
Không nên giữ cánh đảo gió ở vị trí phía dưới trong 
thời gian dài ở chế độ Cool hoặc Dry, vì hiện tượng 
ngưng tụ nước có thể xảy ra.
Ở chế độ COOL, nếu luồng khí lạnh thổi xuống phía 
dưới, nên điều chỉnh luồng khí thổi theo phương ngang
sẽ giúp việc tuần hoàn không khí được tốt hơn.

1

2

HEAT:

SMART:

Trạng thái ban đầu

Trạng thái ban đầu

Với mỗi lần nhấn nút “             ”, trên màn hình thiết bị 
điều khiển sẽ hiển thị như sau:

Hướng dòng khí Lên/Xuống

Hướng dòng khí Trái/Phải

Thiết bị điều khiển sẽ 
hiển thị “                     ”

Xác nhận cài đặt của bạn

Sau khi cài đặt thời gian chính xác, nhấn nút APPLY để 
xác nhận. Khi đó, hiển thị “ON” hoặc “OFF” trên bộ điều 
khiển ngừng nhấp nháy.
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Chức năng tạo giấc ngủ thoải mái
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Trước khi ngủ, bạn có thể nhấn nút SLEEP và chờ đến khi
chế độ SLEEP hoạt động. Khi đó, giấc ngủ của bạn được 
thoải mái hơn. 

Máy sẽ tiếp tục chạy thêm 3 giờ nữa, sau đó dừng lại. 
Nhiệt độ lúc này sẽ thấp hơn nhiệt độ cài đặt sao cho 
nhiệt độ phòng không quá cao ảnh hưởng đến giấc ngủ
của bạn.

 

Khoảng 6 giờ

Nhiệt độ cài đặt

Giảm 2 ºC

Giảm 2 ºC

Dừng chế độ

Tăng 1ºC

Tăng 1ºC

Tăng 1ºC

Nhiệt độ cài đặt

Chế độ COOL, DRY

Chế độ HEAT

Dừng chế độ

1 giờ

1 giờ

1 giờ

3 giờ
3 hrs

1 giờ

Chế độ SLEEP
bắt đầu hoạt động

Chế độ SLEEP
bắt đầu hoạt động

Chế độ SLEEP
kết thúc

Chế độ SLEEP
kêt thúc

Nhấn nút
SLEEP

Vận hành chế độ SLEEP

1. Ở chế độ COOL, DRY

1 giờ sau khi chế độ SLEEP bắt đầu, 
nhiệt độ cài đặt sẽ tăng lên 1˚C và 
sau 1 giờ nữa tiếp tục tăng thêm 1 ˚C, 
máy sẽ giữ nhiệt độ cài đặt đó và hoạt
động trong 6 giờ nữa thì dừng tăng
nhiệt độ. Đảm bảo rằng nhiệt độ phòng
không quá thấp ảnh hưởng đến giấc
ngủ của bạn. 

 

2. Ở chế độ HEAT

1 Giờ sau khi chế độ SLEEP hoạt động, nhiệt độ giảm 
xuống 2˚C so với nhiệt độ cài đặt. Sau 1 giờ nữa nhiệt 
độ tiếp tục giảm xuống 2˚C. Sau 3 giờ nữa nhiệt độ tăng 
lên 1˚C.

 

3. Ở chế độ SMART

Máy sẽ chọn chế độ SLEEP tương ứng và tự động 
chọn chế độ vận hành tương ứng.

4. Trong khoảng thời gian (khoảng 8 giờ) cài đặt chức
năng SLEEP, bạn sẽ không thể điều chỉnh. Khi chức
năng TIMER được cài đặt thì chức năng SLEEP không 
thể cài đặt và ngược lại. Trong cùng một thời điểm, máy
điều hòa chỉ có thể chạy một trong hai chức năng. 

 

 

Chức năng tự khởi động lại khi mất điện
Nếu máy điều hòa được khởi động lần đầu, máy nén 
sẽ không khởi động trong 3 phút đầu. Nếu trong quá 
trình máy điều hòa hoạt động bị mất điện và khi có 
nguồn điện trở lại, máy điều hòa sẽ tự khởi động lại
và máy nén sẽ khởi động lại sau 3 phút.

Trong quá trình khởi động lại khi mất điện cần lưu
ý:

 

Nhấn nút SLEEP 10 lần trong 5 giây, máy sẽ bật chức 
năng này khi nghe 4 tiếng Pi. Và nhấn nút SLEEP 10
lần trong 5 giây lần nữa, sẽ nghe 2 tiếng Pi, máy sẽ 
thoát chức năng tự khởi động.
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(Chức năng này không có sẵn trên 
một vài model)

Đây là cách để mang lại sự thoải mái
cho căn phòng của bạn.

Máy điều hòa có thể đánh giá nhiệt 
độ và độ ẩm trong phòng để điều 
chỉnh sao cho phù hợp.

SMART

Nhấn nút ON/OFF để khởi động máy.
Nhấn nút SMART, trên thiết bị điều 
khiển hiển thị ký hiệu “         ”.

Dưới chế độ làm lạnh, sưởi và khử ẩm, nhấn nút
SMART để kích hoạt chức năng SMART. Khi chức 
năng SMART hoạt động, máy sẽ tự chọn chế độ 
làm lạnh, sưởi, khử ẩm hoặc thổi gió trong chế độ
thông minh. Khi chức năng SMART đang hoạt động,
nếu nhấn 1 trong các chế độ làm lạnh, sưởi và khử
ẩm máy sẽ chuyển qua chế độ cài đặt tương ứng
và thoát khỏi chức năng SMART.

SMART FRESH
SMART Defrost
SMART FAN SPEED
SMART FAN HEALTH
SMART DRY
SMART SOFT
SMART Control temperature

Chức năng SMART Chức năng TỰ LÀM SẠCH
(AQUA FRESH)

SMART

ECOPILOT

Nhấn           ,           hoặc            dừng chế độ SMART.

AQUA
FRESH

AQUA
FRESH

◆

◆

Mục đích: đóng băng và tự làm 
sạch dàn lạnh (dàn Evaporator).
Hoạt động: Nhấn nút AQUA
FRESH, ký hiệu “CL” sẽ được 
hiển thị, chức năng tự làm sạch 
được kích hoạt. Sau khi được 
kích hoạt, chức năng này sẽ tự
động hoạt động khoảng 20 - 30
phút và tự động thoát sau hai
tiếng “Pi”. Sau quá trình làm sạch
dàn lạnh (sau khi nghe hai tiếng
“Pi”), đèn hiển thị trên máy điều
hòa sẽ ở trạng thái tắt (trạng thái
tiết kiệm năng lượng) và nắp cụm
lạnh (Front panel) sẽ ở trạng thái 
mở. Để quá trình vệ sinh cụm lạnh 
hiệu quả hơn, nên tháo tấm lọc 
bụi (Air Filter) và lưới lọc đa năng 
(Air Purifying Filter) vệ sinh sau 
khi chức năng AQUA FRESH kết 
thúc và lắp lại như ban đầu.

Sau quá trình vệ sinh, máy điều hòa vẫn đang ở trạng thái 
tiết kiệm năng lượng. Để máy điều hòa trở lại trạng thái 
hoạt động ban đầu hoặc hoạt động với trạng thái khác, 
hãy dùng thiết bị điều khiển để điều chỉnh.
Lưu ý:
1. Chức năng này sẽ không hiệu quả khi đang ở chế độ 
Timer/Sleep.
2. Sau khi chức năng này bắt đầu, lượng khí thổi ra có
thể giảm hoặc không có dòng khí thổi ra.
3. Khi chức năng này đang hoạt động, nếu phát ra tiếng 
động lạ thì đây là điều bình thường bởi vì sự co giãn do
thay đổi nhiệt độ dàn lạnh.
4. Ký hiệu “CL” sẽ được hiển thị trên bộ điều khiển và
bảng hiển thị của cụm lạnh.
5. Khi chức năng này đang hoạt động, nếu máy điều  
hòa hiển thị ký hiệu “F25” thì đây là điều bình thường
bởi vì nhiệt độ bên ngoài có thể đang dưới 00C. Khi đó,
hãy tắt máy điều hòa khoảng 10 giây và khởi động lại.
6. Điều kiện tốt nhất để chức năng này hoạt động:
    + Trong phòng: nhiệt độ 150C~270C; 
       độ ẩm 35%~60%.
    + Ngoài trời: nhiệt độ 300C~400C (mùa nóng), dưới
       100C (mùa lạnh).
7. Dàn lạnh sẽ khó đóng băng nếu độ ẩm quá thấp
(dưới 20%) hoặc quá cao (trên 70%), bởi vì với điều 
kiện này hiện tượng ngưng tụ nước sẽ tăng dẫn đến 
tan băng.
8. Khi đang hoạt động, chức năng AQUA FRESH không
thể thoát bằng cách nhấn lần nữa nút AQUA FRESH,
có thể thoát bằng cách nhấn nút tắt nguồn hoặc những 
nút chức năng khác.
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Sử dụng nút này để vận hành máy chỉ khi bộ
điều khiển bị hư hoặc mất.
Khi nhấn nút này sẽ có tiếng “Pi” phát ra và máy
sẽ bắt đầu hoạt động.
Máy sẽ tự động chọn chế độ Làm lạnh hay Quạt
tùy thuộc vào nhiệt độ trong phòng.

Nhiệt độ
phòng

Nhiệt độ
cài đặt

Hẹn
giờ

Luồng khí
thổi

Trên 240C 24ºC

Dưới 240C

Không áp dụng cho chế độ Khử Ẩm.
Lưu ý: Nút khởi động khẩn cấp có thể được thiết
kế ở những vị trí khác nhau trên một vài model.

Nút kích hoạt chế độ thử nghiệm giống với nút
khởi động khẩn cấp.
Sử dụng nút chế độ thử nghiệm khi nhiệt độ 
phòng thấp hơn 160C, không sử 
dụng khi nhiệt nhiệt độ phòng
đang bình thường.
Tiếp tục nhấn giữ nút này trong
khoảng 5 giây, sau khi nghe 
tiếng “Pi” 2 lần thì buông. Khi đó,
chế độ làm lạnh bắt đầu hoạt động với tốc độ
quạt lớn nhất.

Khởi động khẩn cấp

Pi

Pi Pi

Khi quạt lồng hoạt động, chức năng làm sạch 
không khí cũng có thể hoạt động (điều này có
thể áp dụng ở mọi chế độ). Khi quạt lồng ngưng
hoạt động, đèn báo chế độ làm sạch không khí 
vẫn sáng, nhưng bộ phận phát ion của máy sẽ 
không giải phóng anion.

Chức năng làm sạch không khí

Bộ phận phát ion trong máy điều 
hòa sẽ tạo ra nhiều anion tạo 
hiệu quả cân bằng số lượng, vị
trí anion trong không khí. Giúp
diệt khuẩn, tăng tốc độ trầm tích 
bụi trong phòng và cuối cùng là 
làm sạch không khí trong phòng.
(Lưu ý: chế độ này không áp dụng
cho model này).

Nhấn nút
HEALTH

Nhấn nút HEALTH hai lần, “       ” ngừng hiển thị,
chức năng HEALTH kết thúc.

Mỗi lần nhấn, “        ” được hiển
thị. Máy điều hòa bắt đầu chức
năng HEALTH.

24ºC

Không

Không

Chế độ
hoạt động

Tự động

Tự động

Làm Lạnh

Quạt

Chế độ thử nghiệm
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Hãy sử dụng gas lạnh R32 cho loại máy này
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66
m

m



20


