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COOL DRY

SLEEP

TURBO

HEALTH
AIR

FAN QUIET

Màn hình hiển thị 
các chế độ

Hiển thị tín hiệu truyền đi

Hiển thị hướng quạt

Hiển thị tốc độ quạt

Hiển thị khóa bộ 
điều khiển

Nút Vận hành cao

Nút Chế độ quạt

Nút Chế độ làm lạnh

Nút tốc độ quạt

Nút Chế độ ngủ

Nút 

Nút ĐÈN 

Hiển thị HẸN GIỜ MỞ 

Hiển thị nhiệt độ

Hiển thị tính năng bổ sung

Nút chế độ Khử Ẩm

Nút Nhiệt Độ
Nhiệt độ được cài đặt trong 
khoảng 16-30

Nút chỉnh cánh quạt gió 
Chỉnh cánh quạt gió lên xuống

Nút HỦY BỎ/XÁC NHẬN 

Nút RESET

Chế độ thông minh giúp 
duy trì giấc ngủ ngon

Tắt/Hiện thị thông tin trên 
màn hình LCD của cụm lạnh

Khóa nút bộ điều khiển

Tốc độ quạt thay đổi theo 
trình tự

Thấp

A
U
T
O

Trung bình     Cao       Tự  đ ộng

Nút luồng gió thông minh 
Tự động điều chỉnh hướng gió thông minh

Khôi phục cài đặt ban đầu

AQUA
FRESH

Nút Chế độ làm sạch

B





5. Chế độ tự động làm sạch dàn tản nhiệt:
      Nhấn nút “AQUA FRESH” sẽ hiển thị ký hiệu “CL”.
      Khi đó, chế độ tự động làm sạch dàn tản nhiệt 
      được thiết lập. Sau khi thiết lập, chế độ này sẽ tự
      động hoạt động khoảng 20 - 30 phút và tự động
      thoát khỏi chế độ sau khi chúng ta nghe 2 tiếng
      “PI”.
      Tính năng tự làm sạch được thiết kế để làm sạch 
      bụi bẩn, vi khuẩn, nấm mốc, khử mùi và giúp kéo 
      dài tuổi thọ dàn tản nhiệt.

7. Chức năng HẸN GIỜ:

6. Chế độ Vận hành cao (TURBO) và Yên tĩnh 
    (QUIET):

8. Khởi động khẩn cấp:



AQA-CRV9WJB
AQA-CRV12WJB
AQA-CRV18WJB



15

15

20 15

AQA-CRV9WJB

AQA-CRV12WJB

AQA-CRV18WJB



5







A=70mm

C=183mm

C=144mm
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