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Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Tính năng tiết kiếm năng lượng

Chức năng Wind-Free Cooling

Sử dụng chức năng Wind-Free Cooling để tận hưởng làn gió nhẹ thổi 
qua các lỗ nhỏ trên tấm Wind-Free thay vì không khí đi trực tiếp qua 
các cánh đảo gió.

Ở chế độ Cool/Dry/Fan ▶

 LƯU Ý

 • Để hủy chức năng này, hãy nhấn lại vào nút  (Wind-Free).
 • Khi bật chức năng Wind-Free Cooling, máy điều hòa sẽ tự động 

điều khiển nhiệt độ và tốc độ quạt để giữ cho căn phòng của bạn 
luôn dễ chịu và thoải mái. 

 • Khi hủy chức năng Wind-Free Cooling, máy điều hòa sẽ quay về 
tốc độ quạt ban đầu và không khí sẽ thoát ra từ các cánh đảo gió. 

 • Ở chế độ Cool, nhiệt độ cài đặt được đề xuất khi vận hành Wind-
Free Cooling là 24℃ đến 26℃.

 • Bạn có thể sử dụng chức năng Wind-Free Cooling trong chế độ 
Cool, Dry hoặc Fan.

 • Bạn không thể chọn chức năng Quiet khi vận hành Wind-Free 
Cooling. 

 • Việc chọn chức năng Wind-Free Cooling sẽ hủy các chức năng 
Fast, Eco và hướng gió ( , ).

Các tính năng thông minh
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Tính năng tiết kiếm năng lượng

Tiếng Việt

Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Tính năng tiết kiệm năng lượng

Chế độ Auto

Sử dụng chế độ Auto với chức năng làm mát mạnh mẽ để máy điều 
hòa tự động đạt đến nhiệt độ mong muốn. Khi nhiệt độ phòng và 
nhiệt độ cài đặt không còn chênh lệch nhiều nữa, máy điều hòa sẽ 
điều khiển tốc độ quạt và hướng gió.

▶ ▶ Chọn Auto.

 LƯU Ý

 • Khi nhiệt độ phòng cao hơn nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa sẽ tự 
động tạo ra khí mát.

 • Khi nhiệt độ phòng thấp hơn nhiệt độ cài đặt, máy điều hòa sẽ tự 
động tạo ra khí ấm.

Chế độ Cool

Sử dụng chế độ Cool để giữ mát trong thời tiết nóng nực.

▶ ▶ Chọn Cool.

 LƯU Ý

 • Để cảm thấy thoải mái, hãy để mức chênh lệch nhiệt độ không khí 
trong phòng và ngoài phòng trong khoảng 5 ℃.

 • Sau khi chọn chế độ Cool, chọn chức năng, nhiệt độ và tốc độ 
quạt mong muốn.

 ‒ Để làm mát nhanh hơn, chọn nhiệt độ thấp và tốc độ quạt 
mạnh hơn.

 ‒ Để tiết kiệm điện, chọn nhiệt độ cao và tốc độ quạt yếu hơn.
 ‒ Khi nhiệt độ phòng gần đạt đến nhiệt độ cài đặt, động cơ máy 

nén sẽ hoạt động chậm lại để tiết kiệm năng lượng.



17Tiếng Việt

Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Chế độ Dry

Sử dụng chế độ Dry trong thời tiết mưa hoặc ẩm ướt.

▶ ▶ Chọn Dry.

 LƯU Ý

 • Phạm vi nhiệt độ cài đặt thích hợp để vận hành khử ẩm là từ 24 
đến 26℃. Khi thấy độ ẩm hiện tại cao, hãy giảm nhiệt độ cài đặt.

Chế độ Fan

Sử dụng chế độ Fan để chạy máy điều hòa như quạt đặt trên sàn, thổi 
gió mà không làm mát.

▶ ▶ Chọn Fan.

 LƯU Ý

 • Nếu không sử dụng máy điều hòa trong thời gian dài, để máy 
chạy ở chế độ Fan khoảng 3 đến 4 tiếng để làm khô các bộ phận 
bên trong.

 • Dàn nóng không vận hành ở chế độ Fan. Đây là hoạt động vận 
hành thông thường của máy điều hòa, không phải lỗi.
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Nhiều tính năng thông minh

Tiếng Việt

Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Chức năng Fast

Sử dụng chức năng Fast để làm mát phòng nhanh chóng. Chức năng 
này là chức năng làm mát mạnh nhất của máy điều hòa. Bạn có thể 
chọn chức năng này trong chế độ Cool.

Trong chế độ Cool ▶

 LƯU Ý

 • Bạn có thể thay đổi hướng gió nhưng không thể thay đổi nhiệt độ 
cài đặt và tốc độ quạt.

 • Việc chọn chức năng Fast sẽ hủy các chức năng Eco, good'sleep 
và Quiet.

 • Bạn cũng có thể khởi động chức năng Fast từ menu Options:

Trong chế độ Cool ▶ ▶ ▶

Chọn Fast. ▶

Chức năng Quiet

Sử dụng chức năng Quiet để giảm tiếng ồn vận hành của thiết bị. Bạn 
có thể chọn chức năng này trong chế độ Cool.

Trong chế độ Cool ▶ ▶ ▶

Chọn Quiet. ▶

 LƯU Ý

 • Bạn có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt và hướng gió nhưng không 
thể thay đổi tốc độ quạt.

 • Việc chọn chức năng Quiet sẽ hủy các chức năng Eco, good'sleep 
và Fast.

Nhiều tính năng thông minh
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Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Chức năng Beep

Sử dụng chức năng Beep để bật hoặc tắt tiếng bíp phát ra khi bạn 
nhấn nút trên điều khiển từ xa.

▶ ▶ Chọn Beep. ▶

Chức năng đèn Màn hình

Sử dụng chức năng đèn Màn hình để bật hoặc tắt đèn màn hình dàn 
lạnh.

▶ ▶ Chọn Display. ▶

 LƯU Ý

 • Nếu bạn thay đổi chế độ hoặc chức năng hiện hành khi chức năng 
đèn Display đang bật, đèn màn hình sẽ bật trong 5 giây rồi lại tắt.

 • Để tắt chức năng đèn Display, hãy thực hiện lại phương thức trên 
hoặc tắt rồi bật sản phẩm.
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Các tính năng tiết kiệm năng lượng

Tiếng Việt

Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Chức năng Eco

Sử dụng chức năng Eco để làm giảm lượng tiêu thụ điện mà vẫn mát 
mẻ. Bạn có thể chọn chức năng này trong chế độ Cool.

Trong chế độ Cool ▶ ▶ ▶

Chọn Eco. ▶

 LƯU Ý

 • Khi chức năng Eco khởi động, hình mẫu  xuất hiện trên 
điều khiển từ xa trong vài giây và gió bắt đầu thổi dọc.

 • Bạn có thể thay đổi nhiệt độ cài đặt, hướng gió và tốc độ quạt.
 • Nhiệt độ cài đặt cho phép trong khi bật chức năng Eco là:

Chế độ
Nhiệt độ cài đặt tối 

thiểu
Nhiệt độ cài đặt tối đa

Cool 24 ℃ 30 ℃

 • Nếu bạn điều chỉnh nhiệt độ cài đặt ngoài phạm vi cho phép của chế 
độ hiện hành, nhiệt độ cài đặt sẽ tự động đặt lại trong phạm vi.

 • Khi bạn tắt chức năng Eco, gió vẫn tiếp tục thổi. Sử dụng nút  
(Hướng gió thổi dọc) hoặc  (Hướng gió thổi ngang) để tắt.

 • Việc chọn chức năng Eco sẽ hủy các chức năng good'sleep, Fast và 
Quiet.

Các tính năng tiết kiệm năng lượng
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Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Chức năng Hẹn giờ bật/ tắt

Sử dụng chức năng Hẹn giờ bật/tắt để bật hoặc tắt máy điều hòa sau 
một khoảng thời gian. Việc định sẵn thời gian bật hoặc tắt máy điều 
hòa giúp bạn sử dụng tiết kiệm hơn.

▶ Chọn On hoặc Off ▶

(Đặt khoảng thời gian.) ▶

 LƯU Ý

 • Để hủy chức năng Hẹn giờ bật/tắt, hãy đặt khoảng thời gian là 0,0.
 • Khi bạn khởi động chức năng Hẹn giờ bật/tắt, chỉ báo  (Hẹn 

giờ) xuất hiện trên màn hình dàn lạnh.
 • Bạn có thể đặt khoảng thời gian từ 0,5 giờ đến 24 giờ. 
 • Bạn không thể đặt cùng một khoảng thời gian cho cả chức năng 

Hẹn giờ bật và tắt.

Kết hợp Hẹn giờ bật và tắt

Khi tắt máy 
điều hòa

Ví dụ: Hẹn giờ bật 3 giờ, Hẹn giờ tắt 5 giờ
Máy điều hòa bật sau 3 giờ kể từ lần cuối bạn nhấn 
nút  (CÀI ĐẶT) để khởi động chức năng Hẹn 
giờ bật/tắt, chạy trong 2 giờ, sau đó tự động tắt.

Khi bật máy 
điều hòa

Ví dụ: Hẹn giờ bật 3 giờ, Hẹn giờ tắt 1 giờ
Máy điều hòa tắt sau 1 giờ kể từ lần cuối bạn nhấn 
nút  (CÀI ĐẶT) để khởi động chức năng Hẹn 
giờ bật/tắt, tắt trong 2 giờ, sau đó tự động bật.
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Các tính năng tiết kiệm năng lượng

Tiếng Việt

Các tính năng thông m
inh

Các tính năng thông m
inh

Chức năng good'sleep

Sử dụng chức năng good'sleep để tiết kiệm năng lượng trong lúc 
ngủ. Bạn có thể chọn chức năng này trong chế độ Cool.

Trong chế độ Cool ▶ (Chọn .) ▶

(Đặt khoảng thời gian.) ▶

 LƯU Ý

 • Để hủy chức năng good'sleep, hãy đặt khoảng thời gian là 0,0.
 • Khi bạn khởi động chức năng good'sleep, chỉ báo  (Hẹn giờ) 

xuất hiện trên màn hình dàn lạnh.
 • Bạn có thể đặt khoảng thời gian từ 0,5 giờ đến 12 giờ.
 • Nhiệt độ cài đặt được đề xuất trong khi bật chức năng good'sleep là:

Chế độ Nhiệt độ cài đặt được đề 
xuất Nhiệt độ cài đặt tối ưu

Cool 25℃ đến 27℃ 26 ℃

 • Việc chọn chức năng good'sleep sẽ hủy các chức năng Eco, Fast 
và Quiet.
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Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Công việc Tần suất Người thực hiện Hướng dẫn

Chạy chức năng Vệ sinh 
tự động. Theo nhu cầu Chủ sở hữu “Chức năng Vệ sinh tự động” 

trên trang 24.

Vệ sinh tấm lọc. Hai tuần một lần Chủ sở hữu “Vệ sinh tấm lọc” trên trang 
27.

Thay tấm lọc ba tác 
dụng. 3 năm một lần Chủ sở hữu “Thay tấm lọc ba tác dụng” 

trên trang 28.

Vệ sinh tấm Wind-Free Ít nhất 1 lần/tháng Chủ sở hữu  “Vệ sinh tấm Wind-Free” 
trên trang 29.

Vệ sinh bên ngoài dàn 
lạnh. Theo nhu cầu Chủ sở hữu “Vệ sinh bên ngoài dàn lạnh” 

trên trang 26.

Vệ sinh bên ngoài dàn 
nóng. Ít nhất 1 lần/năm Chủ sở hữu

“Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt 
của dàn nóng” trên trang 

26.

Thay pin điều khiển từ xa Theo nhu cầu Chủ sở hữu “Thay pin điều khiển từ xa” 
trên trang 12.

Bôi chất chống ăn mòn 
lên dàn nóng. (Chỉ khi 

lắp đặt gần vùng có nước 
mặn như vùng biển)

Ít nhất 1 lần/năm Kỹ thuật viên có trình 
độ

Liên hệ với nhà cung cấp 
dịch vụ.

Vệ sinh bên trong dàn 
lạnh hoặc dàn nóng. 1 lần/năm Kỹ thuật viên có trình 

độ
Liên hệ với nhà cung cấp 

dịch vụ.
Kiểm tra thiết bị, kết 

nối điện, ống dẫn môi 
chất lạnh và các bộ phận 

bảo vệ.

1 lần/năm Kỹ thuật viên có trình 
độ

Liên hệ với nhà cung cấp 
dịch vụ.

Lịch trình

Vệ sinh và bảo trì
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Vệ sinh

Tiếng Việt

Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Chức năng Vệ sinh tự động

Sử dụng chức năng Vệ sinh tự động nếu dàn lạnh bốc mùi hôi.

Kích hoạt chức năng Vệ sinh tự động

Kích hoạt chức năng Vệ sinh tự động, hãy nhấn nút  (Tùy chọn) 
trong vòng ít nhất 3 giây. 
Màn hình dàn lạnh hiển thị:

Nếu máy điều hòa tắt, chức năng Vệ sinh tự động sẽ khởi động ngay 
lập tức. Nếu máy điều hòa đang chạy, chức năng Vệ sinh tự động sẽ 
khởi động ngay khi máy điều hòa tắt.

 LƯU Ý

 • Bạn cũng có thể kích hoạt chức năng Vệ sinh tự động từ menu 
Options:

▶ ▶ Chọn Clean. ▶

 • Sau khi được chọn, chức năng Vệ sinh tự động sẽ luôn khởi động 
bất cứ khi nào máy điều hòa tắt.

 • Chức năng Vệ sinh tự động chạy từ 10 đến tối đa 30 phút tùy theo 
điều kiện khô ráo bên trong. Màn hình dàn lạnh hiển thị tiến độ 
vệ sinh từ 1% đến 99%.

 • Nếu bạn khởi động một chức năng khác trong khi chức năng Vệ 
sinh tự động đang chạy, chức năng Vệ sinh tự động sẽ tạm dừng 
và tiếp tục chạy khi chức năng kia ngừng hoạt động.

 • Khi chức năng Vệ sinh tự động hoàn tất, máy điều hòa sẽ tắt.

Vệ sinh
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Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Hủy chức năng Vệ sinh tự động

Để hủy chức năng Vệ sinh tự động trong khi đang chạy, hãy làm theo 
quy trình dưới đây:

▶ Nhấn và giữ trong vòng 3 giây trở lên.

hoặc

▶ ▶ Chọn Clean. ▶

 LƯU Ý

 • Việc hủy chức năng Vệ sinh tự động không vô hiệu hóa chức năng 
này. 

Vô hiệu hóa chức năng Vệ sinh tự động

Để vô hiệu hóa chức năng Vệ sinh tự động, hãy làm theo quy trình 
dưới đây trong khi máy điều hòa đang hoạt động hoặc đã tắt:

▶ ▶ Chọn Clean. ▶
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Vệ sinh

Tiếng Việt

Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Vải ẩm và ấm

Bàn chải mềm

Vệ sinh bên ngoài dàn lạnh

1 Tắt máy điều hòa và chờ đến khi quạt ngừng chạy.
2 Ngắt kết nối nguồn điện.
3 Vệ sinh bên ngoài bằng bàn chải mềm hoặc vải ẩm 

và ấm.

  CẢNH BÁO

 • Không vệ sinh bằng cách phun nước trực tiếp lên 
thiết bị. Nước thâm nhập vào thiết bị có thể gây điện 
giật hoặc cháy, dẫn đến tử vong, chấn thương nặng 
hoặc thiệt hại về tài sản:

  LƯU Ý

 • Không dùng chất tẩy chứa kiềm để vệ sinh màn hình 
dàn lạnh.

 • Không dùng axit sunfuric, axit clohydric hoặc dung 
môi hữu cơ như chất pha loãng sơn, dầu hỏa, axeton, 
benzen hay cồn để vệ sinh bề mặt.

Vệ sinh bộ trao đổi nhiệt của dàn 
nóng

1 Tắt máy điều hòa và chờ đến khi quạt ngừng chạy.
2 Ngắt kết nối nguồn điện.
3 Xịt nước lên bộ trao đổi nhiệt để loại bỏ bụi và các 

mảnh vụn khác.

  LƯU Ý

 • Không dùng axit sunfuric, axit clohydric hoặc dung 
môi hữu cơ như chất pha loãng sơn, dầu hỏa, axeton, 
benzen hay cồn để vệ sinh bề mặt.

 • Nếu bạn cần kiểm tra hoặc vệ sinh bên trong bộ trao 
đổi nhiệt của dàn nóng, hãy liên hệ với trung tâm 
dịch vụ tại địa phương để được trợ giúp.
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Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Vệ sinh tấm lọc

Vệ sinh tấm lọc khí hai tuần một lần hoặc khi  (lời nhắc vệ sinh tấm lọc) xuất hiện trên màn hình dàn 
lạnh. Thời gian giữa các lần vệ sinh có thể thay đổi, tùy theo điều kiện sử dụng và môi trường.

Máy hút bụi

Bàn chải mềm 30 phút

Chất tẩy nhẹ

1 Rút tấm lọc ra khỏi thiết bị. 
2 Dùng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi để loại bỏ mọi bụi bẩn hoặc mảnh vụn bám trên tấm lọc.
3 Ngâm tấm lọc vào dung dịch nước và chất tẩy nhẹ trong 30 phút.
4 Rửa sạch tấm lọc và hong khô ở khu vực thoáng khí, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
5 Lắp lại tấm lọc.
6 Đặt lại lời nhắc vệ sinh tấm lọc:

Trong khi vận hành ▶ ▶ ▶ Chọn Filter Reset. ▶

  LƯU Ý

 • Hãy cẩn thận để không làm hỏng tấm lọc trong lúc vệ sinh.
 • Không dùng bàn chải lông cứng hoặc dụng cụ vệ sinh khác chà rửa tấm lọc khí.
 • Không phơi tấm lọc khí trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
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Vệ sinh

Tiếng Việt

Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Thay tấm lọc ba tác dụng

Lắp tấm lọc ba tác dụng mới theo hướng mũi tên số 2.
Thay các tấm lọc ba tác dụng ba năm một lần. Chu kỳ thay thế có thể thay đổi tùy theo môi trường và thời 
gian sử dụng.

Tấm lọc ba tác dụng 

  LƯU Ý

 • Không dùng nước để vệ sinh tấm lọc ba tác dụng. Việc không tuân thủ yêu cầu này có thể gây hư hại cho 
tấm lọc.

 LƯU Ý

 • Để thay tấm lọc ba tác dụng, hãy mua một tấm lọc mới tại trung tâm dịch vụ. 
 • Để kéo dài tuổi thọ của tấm lọc ba tác dụng trong môi trường có mùi cá nấu và khói thuốc, hãy mở cửa sổ 

để thông gió không gian.
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Vệ sinh và bảo trì
Vệ sinh và bảo trì

Vệ sinh tấm Wind-Free

Vệ sinh tấm Wind-Free ít nhất mỗi tháng một lần.

1 Kéo cánh đảo gió cho mở ra.
2 Giữ và kéo cả hai bên tấm Wind-Free cho đến khi tấm này tách ra khỏi máy điều hòa. 
3 Dùng bàn chải mềm hoặc máy hút bụi để loại bỏ mọi bụi bẩn.
4 Treo tấm Wind-Free theo các rãnh ở phía dưới bên trái và bên phải.
5 Căn chỉnh phần nhô ra của tấm Wind-Free khớp với các rãnh ở phía trên, giữa và dưới của nắp trước.
6 Sau khi lắp tấm Wind-Free, dùng tay nhấn 4 vị trí ở trên và 3 vị trí ở dưới để tấm khít vào.

  LƯU Ý

 • Nếu bạn gắn tấm Wind-Free mà không mở cánh đảo gió, cánh có thể bị kẹt bởi tấm Wind-Free và không 
mở được bình thường.
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Khắc phục sự cố

Tiếng Việt

Phụ lục
Phụ lục

Khắc phục sự cố

Sự cố Giải pháp

Máy điều hòa ngừng hoạt 
động.

 • Đảm bảo thiết bị có điện.
 • Kiểm tra cầu dao điện. Nếu cầu dao điện tắt, hãy bật lại và khởi 

động lại thiết bị. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ.

 • Chức năng Hẹn giờ tắt có thể đã tắt thiết bị. Bật lại thiết bị.

Không thể thay đổi nhiệt độ.
 • Kiểm tra xem thiết bị có đang ở chế độ Fan hoặc Fast hay không. 

Nếu thiết bị đang ở các chế độ này, bạn không thể thay đổi nhiệt 
độ cài đặt; thiết bị sẽ tự động điều khiển nhiệt độ cài đặt.

Nhiệt độ luồng gió không 
chính xác.

 • Kiểm tra nhiệt độ cài đặt. Ở chế độ Cool, thiết bị chỉ làm mát khi 
nhiệt độ cài đặt thấp hơn nhiệt độ hiện tại.

 • Sử dụng nút  (Nhiệt độ) trên điều khiển từ xa để thay đổi nhiệt 
độ cài đặt.

 • Kiểm tra xem tấm lọc khí có bị tắc do bụi bẩn hoặc mảnh vụn bám 
vào hay không. Nếu tấm lọc khí bị tắc, hiệu suất làm mát có thể bị 
giảm. Vệ sinh tấm lọc khí thường xuyên (trang 27).

 • Kiểm tra xem dàn nóng có bị che phủ hoặc lắp đặt gần vật cản 
không. Loại bỏ các tấm che và vật cản.

 • Kiểm tra xem cửa chính và cửa sổ có mở không. Việc này có thể 
làm giảm khả năng lưu thông khí và hiệu suất. Đóng tất cả cửa 
chính và cửa sổ.

 • Kiểm tra xem chiều dài ống giữa các thiết bị có vượt quá chiều dài 
ống tối đa không (xem phần “Lắp đặt thông thường” trong hướng 
dẫn Lắp đặt). Nếu chiều dài ống vượt quá chiều dài ống tối đa, hiệu 
suất làm mát có thể bị giảm.

Không thể thay đổi hướng gió.
 • Kiểm tra xem chức năng good'sleep có đang bật trong chế độ Cool 

không. Nếu chức năng này đang bật, bạn không thể điều khiển 
hướng gió.

Không thể thay đổi tốc độ quạt.

 • Kiểm tra xem thiết bị có đang ở chế độ Auto, Dry hoặc Fast không, 
hay chức năng good'sleep có đang bật trong chế độ Cool không. 
Trong những điều kiện này, bạn không thể điều khiển tốc độ quạt; 
thiết bị sẽ tự động điều khiển tốc độ quạt.

Nếu máy điều hòa không hoạt động bình thường, hãy tham khảo hướng dẫn khắc phục sự cố dưới đây.

Phụ lục
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Phụ lục
Phụ lục

Sự cố Giải pháp

Điều khiển từ xa không hoạt 
động.

 • Thay pin của điều khiển từ xa.
 • Đảm bảo điều khiển từ xa có thể gửi tín hiệu thông suốt đến thiết bị.
 • Không để ánh sáng mạnh chiếu vào thiết bị. Ánh sáng từ bóng đèn 

huỳnh quang hoặc đèn nê-ông có thể làm ảnh hưởng đến tín hiệu 
của điều khiển từ xa.

Chức năng Hẹn giờ bật/tắt 
không hoạt động.

 • Hãy nhớ nhấn nút  (CÀI ĐẶT) trên điều khiển từ xa khi đặt hẹn 
giờ.

Chỉ báo trên điều khiển từ xa 
nhấp nháy liên tục.

 • Nhấn nút  (Nguồn) để tắt thiết bị hoặc rút phích cắm điện.
 • Nếu đèn chỉ báo trên điều khiển từ xa tiếp tục nhấp nháy, hãy liên 

hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Mùi hôi tỏa ra trong khi thiết 
bị hoạt động bình thường.

 • Nếu thiết bị vận hành trong khu vực nhiều khói, hãy thông gió 
phòng hoặc vận hành thiết bị ở chế độ Fan trong vòng 3 đến 4 
tiếng. Thiết bị không có bộ phận nào bốc mùi hôi nặng nề.

 • Kiểm tra xem các đường thoát nước có sạch không. Vệ sinh các 
đường thoát nước thường xuyên.

Màn hình điều khiển từ xa hiển 
thị thông báo lỗi.

 • Nếu chỉ báo dàn lạnh nhấp nháy, hãy ghi lại mã lỗi. Liên hệ với nhà 
cung cấp dịch vụ và cung cấp cho họ mã lỗi.

Thiết bị phát ra tiếng ồn.

 • Thiết bị phát ra một số tiếng ồn trong lúc vận hành là hiện tượng 
bình thường. 
Nếu chiều dài ống giữa các thiết bị ngắn hơn 3 m và không sử 
dụng cuộn dây (xem phần “Lắp đặt thông thường” trong hướng 
dẫn Lắp đặt), có thể sẽ có thêm tiếng ồn truyền từ dàn nóng đến 
dàǹ lạnh qua ống.

Nước nhỏ từ chỗ nối ống của 
dàn nóng.

 • Hiện tượng ngưng tụ có thể xảy ra khi nhiệt độ môi trường hoặc độ 
ẩm thay đổi đáng kể. Đây là hiện tượng bình thường.
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