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QUIET ON/OFF

COOL

TEMP.HEAT

DRY

SWING

FAN
SPEED

SWING

ECO

SOFT

iFP
ECO

TIMER ON OFF

PM
AM

2

13

14

15

16

FAN

COOL
SMART

HEAT

DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO AUTO
AUTOFAN

SPEEDPOWER

11

12

Bên ngoài bộ điều khiển Bên trong bộ điều khiển

FAN

COOL
SMART

HEAT

DRY
CTD

SET TEMP. ROOM TEMP.

AUTO AUTO
AUTOFAN

SPEEDPOWER
SOFT

iFP
ECO

TIMER ON OFF

PM
AM

QUIET

SMART

HEALTH

LIGHT

CLOCK CANCEL

TIMER ON CONFIRM

TIMER OFF

POWER FRESH

HEALTH
AIRFLOW

CHILD
LOCK

SLEEP

ON/OFF

+

-

1.Nút FAN SPEED.
Tốc độ quạt: Thấp, 
Trung bình, Cao, Tự 
động.
2. Nút SWING.
Điều chỉnh cánh đảo 
gió Trái/Phải.
3. Nút DRY.
Sử dụng kích hoạt chế 
độ khử ẩm.
4. Nút HEAT.
Sử dụng khi cài đặt 
chức năng SƯỞI 
(ở loại máy một chiều
không có chức năng 
này).
5. Nút COOL.
Sử dụng khi cài đặt 
chế độ làm lạnh.
6. Nút QUIET.
7. Hiển thị các chức 
năng cài đặt.

8. Hiển thị các chế độ
hoạt động của máy điều 
hòa.
9. Bộ phận truyền và 
nhận tín hiệu.
10. Hiển thị tín hiệu 
truyền đi.
11. Hiển thị nhiệt độ.
12. Hiển thị tốc độ quạt.
13. Hiển thị Bật/Tắt thời
gian. Hiển thị Khóa.
14. Nút ON/OFF.
15. Nút TEMP.
Sử dụng để thay đổi cài
đặt nhiệt độ.
16. Nút SWING.
Đảo chiều gió Lên/Xuống
17. Nút ECO.
Chế độ tiết kiệm năng
lượng.

18. Nút CODE.
Sử dụng để lựa chọn
code A hoặc B. Mỗi lần
nhấn, A hoặc B sẽ hiển
thị trên màn hình LCD.
Hãy chọn A nếu không
có thay đổi đặc biệt.
19. Nút RESET.
Khi thiết bị điều khiển 
hoạt động bất thường,
hãy nhấn nút RESET
để đưa bộ điều khiển
trở lại trạng thái ban
đầu.
20. Nút INQUIRE.
Kiểm tra nhiệt độ môi
trường bên ngoài và 
khả năng vận hành 
của máy.
21. Nút POWER.
22. Nút LIGHT.
Bật/Tắt đèn LED.

23. Nút 
HEALTH AIRFLOW.
24. Nút HEALTH.
25. Nút SMART.
Sử dụng để cài đặt chế
độ vận hành thông minh.
26. Nút SLEEP.
27. Nút 10 0C.
28. Nút CHILDLOCK.
Nhấn nút CHILDLOCK,
tất cả các nút trên bộ 
điều khiển sẽ bị khóa và
nhấn lần nữa để mở khóa.
29. Nút FRESH.
30. Nút TIMER ON/OFF.
31. Nút HOUR.
Sử dụng để cài đặt thời
gian trên bộ điều khiển.
32. Nút 
CANCEL/CONFIRM
33. Nút CLOCK

(Các thành phần trong khung 
khách hàng tự chuẩn bị)

Dây kết nối:

Cáp nguồn:

Cáp nguồn

Nguồn cấp vào.

1 N) 2 L)

Cụm lạnh Cụm nóng

VDE, không ít hơn 4 x 0,75mm2.

VDE, không ít hơn 3 x 2.5mm2.



MẶT TRƯỚC

MẶT HIỂN THỊ

MẶT SAU
(BỘ LỌC KHÍ BÊN TRONG)

TRÁI & PHẢI PHÍA TRÊN

NẮP TRANG TRÍ

TRÁI & PHẢI PHÍA DƯỚI

NẮP TRANG TRÍ

Bảng hiển thị

Hiển thị
chế độ làm Lạnh

Hiển thị 
chế độ Quạt

Chức năng
FRESH

Lưu ý: Chức năng “Fresh” không áp dụng 
cho model này.

PM2.5

Hiển thị
chế độ làm Nóng

Hiển thị 
chế độ Khử ẩm

Hiển thị 
TIMER ON/OFF

Chức năng 
CHILD LOCK

Hiển thị 
Nhiệt độ/Độ ẩm

Chức năng
SLEEP

Chức năng
HEALTH

Chức năng
SMART
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Chế độ Yên tĩnh Chế độ LÀM LẠNH, SƯỞI và KHỬ ẨM

Khởi động

Lựa chọn chế độ

Chế độ làm lạnh

Bạn có thể sử dụng chức năng này khi cần yên 
tĩnh để thư giãn hoặc thực hiện những công việc 
cần yên tĩnh như: đọc sách, báo,...
Với mỗi lần nhấn        ,            được hiển thị trên
thiết bị điều khiển. Khi máy điều hòa hoạt động
ở chế độ yên tĩnh, tốc độ quạt được điều chỉnh ở
chế độ quạt tự động. Nhấn nút        lần nữa, hiển
thị            sẽ biến mất và kết thúc chế độ yên tĩnh.               

1. Ở chế độ khử ẩm, khi nhiệt độ phòng thấp hơn 
nhiệt độ cài đặt +20C, máy điều hòa sẽ hoạt động
ở chế độ quạt thấp nhất bất kể bạn cài đặt chế độ
quạt 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 máy điều hòa sẽ hoạt động ở
trạng thái giống trước khi cài đặt.

Chế độ nhiệt

Chế độ khử ẩm

AM

QUIET

SOFT

ON/OFF

COOL

TEMP.HEAT

DRY

SWING

FAN
SPEED

SWING

ECO

QUIET

QUIET

TEMP.

COOL

HEAT

DRY

1

2
AM

SWING

FAN
SPEED

SWING

ECO

QUIET ON/OFF

ON/OFF

COOL

HEAT

DRY

Chế độ yên tĩnh

QUIET

QUIET
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Bề dày ống dùng cho loại Gas R410A tối thiểu phải là 0,8mm.

R410
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Những chức năng chính

Điều chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt Chế độ QUẠT

Máy sẽ khởi động chạy với
nhiệt độ hiển thị trên màn hình.

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:

Vận hành quạt

Nút nhấn FAN SPEED.. Mỗi lần nhấn, tốc độ quạt
thay đổi như bên dưới:

Máy sẽ hoạt động với chế độ bạn chọn.

Nhấn nút TEMP .
Mỗi lần nhấn, nhiệt
độ cài đặt sẽ tăng 
lên 10C.

Mỗi lần nhấn, nhiệt
độ cài đặt sẽ giảm 
xuống 10C.

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 cách 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.
 

Phạm vi điều chỉnh của bộ điều khiển từ 160C đến 300C,
nhiệt độ có thể tăng hoặc giảm 10C mỗi lần điều chỉnh.
Nhiệt độ cài đặt sẽ không thể điều chỉnh ngoài phạm vi
của bộ điều khiển (chỉ được điều chỉnh tăng hoặc giảm
nhiệt độ trong phạm vi từ 160C đến 300C).

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:

AM

QUIET ON/OFF

COOL

HEAT

DRY

TEMP.

SWING

FAN
SPEED

SWING

ECO

FAN
SPEED

COOL

HEAT

DRY

AM

QUIET ON/OFF

TEMP.

SWING

FAN
SPEED

SWING

ECO

SWING

SWING

SWING

SWING

Hướng luồng gió lên và xuống

Hướng dòng khí qua Trái/Phải
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Những chức năng chính

Bộ phận phát anion trong máy
sẽ phát ra nhiều anion tạo hiệu
quả cân bằng số lượng và vị trí
anion trong không khí. Ngoài ra,
bộ phận này cũng có thể diệt 
khuẩn, tăng tốc độ trầm tích bụi
trong phòng và làm sạch không 
khí trong phòng.

Cài đặt chức năng 
HEALTH AIRFLOW

Ngưng chức năng
HEALTH AIRFLOW

Nhấn nút HEALTH

Nhấn nút HEALTH hai lần để dừng chức năng.

Mỗi lần nhấn,        được hiển thị.
Khi đó, máy điều hòa bắt đầu
chức năng HEALTH.

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

Chế độ HEALTH  Chế độ HEALTH AIRFLOW

Lưu ý:
1. Sau khi cài đặt chế độ Health Airflow, vị trí lưới 
lùa gió vào và ra sẽ được cố định.
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, nếu 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.

IONS làm sạch không khí

HEALTH

AM

QUIET ON/OFF

SMART SLEEP

HEALTH HEALTH
AIRFLOW

LIGHT

POWER FRESH

CHILD
LOCK

CLOCK CANCEL

TIMER ON CONFIRM

TIMER OFF

+

-

HEALTH

AM

QUIET ON/OFF

SMART SLEEP

HEALTH HEALTH
AIRFLOW

LIGHT

POWER FRESH

CHILD
LOCK

CLOCK CANCEL

TIMER ON CONFIRM

TIMER OFF

+

-

HEALTH
AIRFLOW

HEALTH
AIRFLOW

1. 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.

Lưu ý:
Không điều chỉnh lưới lùa khí ra 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 ở lần kế tiếp chỉ cần nhấn nút ON/OFF 
máy sẽ tự động chạy lại chế độ lần trước.

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: Chế độ này không áp dụng cho Model này.
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Những chức năng chính

Thiết bị điều khiển sẽ 
hiển thị: “                ”

Thiết bị điều khiển sẽ 
hiển thị: “                  ”

Cài đặt thời gian

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

Xác nhận cài đặt của bạn

Sau khi cài đặt thời gian chính xác, nhấn nút 
CONFIRM để xác nhận, khi đó hiển thị “ON” 
hoặc “OFF” trên bộ điều khiển dừng nhấp nháy.

 
 

 
 

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

Lưu ý:
Trong lúc sử dụng chức năng POWER, chế độ làm
lạnh nhanh, nhiệt độ phân bố trong phòng sẽ không
đồng nhất.

Hãy cài đặt thời gian chính xác trước khi bắt đầu cài   
đặt chức năng hẹn giờ. Khởi động máy trước hoặc  
dừng lại tự động theo thời gian cài đặt: trước khi thức  
dậy, quay về phòng hoặc trong lúc ngủ.

Chọn chế độ

AUTOPOWER

AM

QUIET ON/OFF

SMART

HEALTH

LIGHT

POWER FRESH

HEALTH
AIRFLOW

CHILD
LOCK

SLEEP

POWER

CLOCK CANCEL

TIMER ON CONFIRM

TIMER OFF

+

-

TIMER ON
AM

QUIET ON/OFF

SMART SLEEP

HEALTH

LIGHT

POWER FRESH

HEALTH
AIRFLOW

CHILD
LOCK

TIMER ON

TIMER OFF

CLOCK

CONFIRM

CANCEL

TIMER ON

TIMER OFF

CONFIRM

Chức năng POWER Chức năng TIMER 

Chức năng POWER
Khi cần làm lạnh nhanh chóng,
bạn có thể sử dụng chức năng
này.

Nhấn nút          để bắt đầu chức năng.
Ở chế độ Làm lạnh, máy sẽ tự động chọn mức 
quạt mạnh nhất.
Nhấn nút           lần nữa để dừng chức năng.

POWER

POWER

Chọn chế độ 

Chọn chế độ 

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

AM

QUIET ON/OFF

SMART

HEALTH

LIGHT

CLOCK CANCEL

TIMER ON CONFIRM

TIMER OFF

POWER FRESH

HEALTH
AIRFLOW

CHILD
LOCK

SLEEP

+

-

SLEEP

Chức năng SLEEP

Trước khi ngủ, bạn có thể nhấn nút SLEEP để máy
vận hành chế độ SLEEP. Khi đó, giấc ngủ của bạn
sẽ được thoải mái hơn.

Nhấn nút SLEEP

Vận hành chế độ SLEEP

1. Ở chế độ COOL, DRY

Chế độ SLEEP
bắt đầu hoạt động

Chế độ SLEEP
kết thúc

Nhiệt độ cài đặt Dừng chế độ

Chế độ COOL, DRY

Khoảng 6 giờ

Tăng 1

Tăng 1

1 giờ

1 giờ

2. Ở chế độ HEATING
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 thêm 1˚C.

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.

3. Ở chế độ SMART
Máy sẽ hoạt động ở chế độ Sleep tương ứng 
và tự động chọn chế độ vận hành tương ứng.

4. Trong 8 giờ cài đặt chức năng SLEEP, bạn 
sẽ không thể điều chỉnh.
Khi chức năng TIMER được cài đặt, chức năng 
SLEEP không thể cài đặt. Tương tự chức năng 
SLEEP được cài đặt chỉ khi chức năng TIMER 
không cài đặt. Trong cùng một thời điểm, máy  
chỉ có thể chạy một trong hai chức năng.

Chức năng tự khởi động lại khi mất điện
 
Nếu máy khởi động cho lần đầu tiên, máy nén sẽ
không khởi động trong 3 phút đầu. 
Khi có nguồn điện trở lại, máy sẽ tự động khởi động
lại và máy nén sẽ khởi động lại sau 3 phút.

Chú ý cho quá trình tự khởi động lại khi mất điện

Nhấn nút SLEEP 10 lần trong 5 giây và máy sẽ bật 
chức năng này khi bạn nghe 4 tiếng bíp. Và nhấn nút 
Sleep 10 lần trong 5 giây lần nữa khi nghe 2 tiếng 
bíp máy sẽ thoát chức năng tự khởi động.

Cài đặt nhiệt độ Dừng chế độ

Chế độ SLEEP
bắt đầu hoạt động

Chế độ SLEEP
kết thúc

Chế độ HEAT

1 giờ
1 giờ

3 giờ
3 giờ

Tăng 1

Giảm 2

Giảm 2

1 giờ sau khi chế độ SLEEP bắt  
đầu, nhiệt độ cài đặt sẽ tăng lên 
10C và sau 1 giờ nữa tiếp tục tăng  
thêm 10C. 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 sẽ không 
quá thấp ảnh hưởng đến giấc ngủ
của bạn.

Những chức năng chính
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Những chức năng chính

TIMER ON

TIMER OFF

Chức năng SMART Chức năng ECO

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.

Nhấn nút ON/OFF để khởi động máy.
Nhấn nút SMART, trên thiết bị điều 
khiển xuất hiện ký hiệu         . 
Bây giờ, màn hình hiển thị của máy 
sẽ chuyển thành màu trắng.

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

Nhấn              hoặc               dừng chế độ SMART

• Chế độ tiết kiệm năng lượng chỉ làm việc dưới 
chế độ làm lạnh, sưởi hoặc khử ẩm. Nhấn nút
SLEEP hoặc SMART để thoát khỏi chế độ tiết
kiệm năng lượng.
• Sau khi chế độ tiết kiệm năng lượng được cài 
đặt, máy sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ cài đặt
và máy nén. Hoạt động này có thể không phù 
hợp với nhu cầu sử dụng được cài đặt trước đó.
• Chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ hiệu quả hơn
nếu được chạy trong thời gian dài (2 giờ trở lên).

Tự động điều chỉnh với nhiệt độ môi trường và hoạt 
động với mức năng lượng tiết kiệm.

Nhấn nút ECO lần nữa, kí hiệu
ECO biến mất.
Khi đó, chức năng ECO kết thúc.

Nhấn nút ECO. Kí hiệu
xuất hiện trên bộ điều khiển.
Máy sẽ chạy chế độ ECO.
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Những chức năng chính

Xả không khí bị ô nhiễm trong phòng và hút không khí 
trong lành. (Chế độ này không áp dụng cho model này).

Nhấn nút FRESH kí hiệu             xuất 
hiện trên bộ điều khiển và bây giờ trên 
màn hình hiển thị của máy sẽ hiện màu 
Xanh lá, và chế độ làm sạch không khí  
bắt đầu hoạt động. Chú ý: Vì model này  
không được cài đặt chế độ này nên sẽ  
không có sự thay đổi tại màn hình hiển 
thị của máy.

Chế độ FRESH

Nhấn lần 2, kí hiệu             biến mất và
thoát khỏi chế độ sạch không khí.

QUIET

SMART

HEALTH

LIGHT

CLOCK CANCEL

TIMER ON CONFIRM

TIMER OFF

POWER FRESH

HEALTH
AIRFLOW

CHILD
LOCK

SLEEP

ON/OFF

+

-

AM

FRESH

FRESH

Cài đặt thời gian cho bộ điều khiển 

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.

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 giữa đầu phát và thu tín hiệu nên 
được rút ngắn.
Khi màn hình bộ điều khiển không hiển thị hoặc hiển thị 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. Nếu có bất thường
về hiển thị khi tháo pin, chỉ cần ấn nút RESET.

CLOCK CANCEL

QUIET ON/OFF

SMART SLEEP

HEALTH HEALTH
AIRFLOW

LIGHT

POWER FRESH

CHILD
LOCK

TIMER ON

TIMER OFF

CONFIRM

CLOCK

CONFIRM

“AM” hoặc “PM” nhấp nháy.

Xác nhận thời gian cài đặt

Sau khi xác nhận đúng thời 
gian, hãy nhấn nút CONFIRM,
“AM” và “PM” sẽ ngưng nhấp
nháy. Khi đó, đồng hồ bắt đầu
hoạt động.

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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1. Khoét lỗ lên tường và lắp ống lót tường

Cụm nóng

Bề dày tường70mm

Vị trí khoét lỗ trên tường

(Mặt cắt của lỗ trên tường) 2. Kết nối đường ống cho cụm lạnh

Theo phương pháp đi đường ống, nối các đường ống trên cụm lạnh với sự kết hợp của đường ống kết nối, 
sắp xếp các đường theo vị trí của lỗ tường và kết nối ống xả, kết nối cáp điện và đường ống với băng keo
cách nhiệt.
Lắp đường ống bị ràng buộc, nối cáp điện và ống xả thông qua lỗ tường để kết nối với cụm nóng.

1. Tháo miếng trang trí trái, phải sau bằng cách mở vít và kéo chúng về phía trước.                           
2. Tháo miếng trang trí phía sau bằng cách mở vít trên và giữa.
3. Tháo miếng trang trí phía trước bằng cách tháo 4 vít cố định.
4. Tháo hộp điện bằng cách tháo vít của hộp và nâng nắp hộp lên.
    Sau đó bạn sẽ thấy hộp điện như trong hình.

Sắp đặt đường ống thoát nước

Cắt bằng búa hay cưa, nắp ống cần bẻ theo đường ống.

Đường ống xả sẽ được nối phía dưới.
Khi lắp đặt nên có 1 độ dốc nhỏ ở vị trí ra ống nước. Tránh để ống bị cong gập, lượn sóng.
Nếu độ ẩm cao, ống xả phải được phủ thêm 1 lớp cách nhiệt.

Vật liệu cách nhiệt
Cáp điện nối cụm nóng và 
cụm lạnh

Sắp đặt đường ống

Cụm lạnh 

Ống nước
Ống đồng

Lỗ khoét tường nên theo hướng lắp đặt và theo
hướng đi đường ống. (Xem hình hướng dẫn lắp)

Tạo lỗ
Lỗ khoét có kích thước 70x70mm.
Và hơi hướng ra ngoài.

Lỗ khoét
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F
A

C

E

D

30cm
60cm

60cm

200cm

G

Phía sau

Bên trái

Phía 
trước

Không có vật cản phía trước máy

Hơn 10cm

Hơn 10cm

Bên phải

Sau

Trái

Trước

Phải

Trái

Phải

Sau

More than 10cm

A

F

C

E
D

G

B

Các phụ tùng được đánh dấu 
theo thứ tự từ A đến G

Hơn
Hơn

Hơn

Hơn

Sắp đặt đường ống.

Phụ tùng cho đường ống

Băng cách nhiệt
Băng cách điện

Móc giữ và vít bắt

Cáp điện kết nối cụm lạnh/nóng
Ống thoát nước
Ống cách điện

Ống lót tường

Hãy sử dụng GAS lạnh HFC R410A cho loại máy này
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