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Theo chính sách cҧi tiӃn sҧn phҭm liên tөc cӫD�F{QJ�W\��FiF�ÿһc tính thҭm mӻ Yj�NtFK�WKѭӟc, dӳ liӋu kӻ thuұt và 
phө kiӋn cӫa thiӃt bӏ này có thӇ ÿѭӧF�WKD\�ÿәi mà không cҫQ�WK{QJ�EiR�WUѭӟc. 
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GIӞI THIӊU Vӄ MÔI CHҨT LҤNH R32  

� Giӟi thiӋu vӅ môi chҩt lҥnh R32  

Môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc sӱ dөQJ�FKR�Pi\�ÿLӅu hòa không khí là hydrocarbon thân thiӋn vӟL�P{L�WUѭӡQJ�5����Ĉk\�Oj�
loҥi môi chҩt lҥnh dӉ cháy và không mùi. Ngoài ra, chúng có thӇ cháy và phát nә trong mӝt sӕ ÿLӅu kiӋn nhҩt 
ÿӏnh. Tuy nhiên, sӁ NK{QJ�Fy�QJX\�Fѫ�FKi\�Yj�Qә nӃu bҥn tuân thӫ bҧQJ�GѭӟL�ÿk\�WURQJ�TXi�WUuQK�OҳS�ÿһt máy 
ÿLӅu hòa không khí trong phòng có diӋn tích phù hӧp và sӱ dөQJ�ÿ~QJ�FiFK� 

So vӟi môi chҩt lҥnh thông thѭӡng, môi chҩt lҥnh R32 thân thiӋn vӟL�P{L�WUѭӡng và không phá hӫy tҫng ozone 
và giá trӏ hiӋu ӭng nhà kính cӫD�FK~QJ�FǊQJ�Uҩt thҩp. 

 

� Yêu cҫu vӅ diӋQ�WtFK�SKzQJ�G�QJ�ÿLӅu hòa không khí vӟi môi chҩt lҥnh R32  

Môi chҩt lҥnh Công suҩt (Btu) DiӋn tích phòng 

R32 

9K Trên 4m2 
12K Trên 4 m2 
18K Trên 15 m2 
24K Trên 25 m2 

 

 

Cҧnh báo 
x 9XL�OzQJ�ÿӑc kӻ sә WD\�Kѭӟng dүQ�Qj\�WUѭӟc khi lҳS�ÿһt, sӱ dөng, bҧo trì. 

x Không sӱ dөQJ�FiF�SKѭѫQJ�WLӋQ�ÿӇ WăQJ�WӕF�TXi�WUuQK�Um�ÿ{QJ�KRһc làm sҥch, trӯ nhӳQJ�SKѭѫQJ�WLӋQ�ÿѭӧc 
nhà sҧn xuҩt khuyên dùng.  

x .K{QJ�ÿѭӧF�ÿkP�FKӑc hoһF�ÿӕt thiӃt bӏ. 

x ThiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc bҧo quҧn trong phòng không có nguӗn hoҥW�ÿӝng liên tөc (ví dө: ngӑn lӱa trҫn, thiӃt bӏ 
JDV�ÿiQK�OӱD�ÿDQJ�KRҥW�ÿӝng hoһF�Oz�VѭӣL�ÿLӋQ�ÿDQJ�KRҥW�ÿӝng.) 

x Vui lòng liên hӋ vӟi trung tâm dӏch vө sau bán hàng gҫn nhҩt khi cҫn bҧo trì. Tҥi thӡL�ÿLӇm bҧo trì, nhân 
viên bҧo trì phҧi tuân thӫ nghiêm ngһt Sә WD\�Kѭӟng dүn hoҥW�ÿӝng do nhà sҧn xuҩW�WѭѫQJ�ӭng cung cҩp và 
nghiêm cҩP�QJѭӡi không có chuyên môn bҧR�WUu�Pi\�ÿLӅu hòa không khí.  

x Cҫn tuân thӫ pháp luұW�Yj�TX\�ÿӏnh cӫa quӕF�JLD�OLrQ�TXDQ�ÿӃn gas. 

x Cҫn phҧi thu hӗi hoàn toàn môi chҩt lҥnh trong hӋ thӕng khi bҧo trì hoһc vӭt bӓ Pi\�ÿLӅu hòa không khí.  

 
 
 

  

Cҧnh báo: DӉ cháy 
& Nguy hiӇm 

Ĉӑc sә WD\�Kѭӟng 
dүn sӱ dөng 

Ĉӑc sә WD\�Kѭӟng 
dүn lҳS�ÿһt 

Ĉӑc sә WD\�Kѭӟng 
dүn bҧo trì 
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QUY TҲC AN TOÀN VÀ KHUYӂN NGHӎ &+2�1*ѬӠI LҲ3�ĈҺT 

 ĈӑF�Kѭӟng dүQ�Qj\�WUѭӟc khi lҳS�ÿһt và sӱ dөng 
thiӃt bӏ. 

 Trong quá trình lҳp dàn nóng và dàn lҥnh, không 
ÿѭӧF�ÿӇ trҿ HP�ÿL�YjR�NKX�Yӵc làm viӋc.  

Có thӇ xҧy ra nhӳng tai nҥQ� NK{QJ� OѭӡQJ� WUѭӟc 
ÿѭӧc.  

 +m\�ÿҧm bҧo bӋ cӫD�GjQ�QyQJ�ÿѭӧc cӕ ÿӏnh chҳc 
chҳn. 

 KiӇm tra xem không khí có thӇ ÿL�YjR�KӋ thӕng 
môi chҩt lҥnh hay không và kiӇm tra rò rӍ môi 
chҩt lҥnh khi di chuyӇQ�Pi\�ÿLӅu hòa không khí. 

 Thӵc hiӋn chu kǤ kiӇm tra sau khi lҳS� ÿһW� ÿLӅu 
hòa không khí và ghi lҥi dӳ liӋu hoҥW�ÿӝng. 

 Ĉӏnh mӭc cӫa cҫX� FKu� ÿѭӧc lҳp trong bӝ ÿLӅu 
khiӇn tích hӧp là T5A / 250V. 

 1Jѭӡi dùng phҧi bҧo vӋ dàn lҥnh bҵng cҫu chì có 
công suҩt phù hӧp vӟL�GzQJ�ÿLӋQ�ÿҫu vào tӕL�ÿD�
hoһc bҵng mӝt thiӃt bӏ bҧo vӋ chӕng quá tҧi khác. 

 +m\�ÿҧm bҧo rҵQJ�ÿLӋn áp nguӗQ� WѭѫQJ�ӭng vӟi 
ÿLӋQ� iS� ÿѭӧF� ÿyQJ� Gҩu trên biӇn thông sӕ. Giӳ 
sҥch công tҳc hoһc phích cҳP� ÿLӋn. Cҳm phích 
cҳP�ÿLӋn chính xác và chҳc chҳn vào ә cҳm, qua 
ÿy� VӁ WUiQK� ÿѭӧF� QJX\� Fѫ� Eӏ ÿLӋn giұt hoһc hӓa 
hoҥn do tiӃS�[~F�NK{QJ�ÿӫ. 

 KiӇm tra xem ә cҳm có phù hӧp vӟi phích cҳm 
không, nӃu không thì phҧi thay ә cҳm. 

 ThiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc lҳS�SKѭѫQJ�WLӋQ�ÿӇ ngҳt kӃt nӕi 
vӟi nguӗQ�ÿLӋn chính có chӭF�QăQJ�QJăQ�FiFK�WLӃp 
xúc trong tҩt cҧ các cӵc cung cҩp chӭF�QăQJ�QJҳt 
kӃt nӕL�KRjQ� WRjQ� WURQJ�ÿLӅu kiӋn quá áp loҥi III 
Yj�FiF�SKѭѫQJ� WLӋn này phҧL�ÿѭӧc kӃt hӧp trong 
hӋ thӕQJ�Gk\�ÿLӋn cӕ ÿӏnh theo quy tҳF�ÿҩu dây. 

 0i\�ÿLӅu hòa không khí phҧL�ÿѭӧF�QJѭӡi có trình 
ÿӝ chuyên môn lҳS�ÿһt. 

 Không lҳS�ÿһt thiӃt bӏ ӣ khoҧQJ�FiFK�Gѭӟi 50 cm 
so vӟi các chҩt dӉ FKi\��Uѭӧu, v.v.) hoһc các vұt 
chӭa có áp suҩt (ví dө QKѭ�EuQK�[ӏt).  

 NӃu thiӃt bӏ ÿѭӧc sӱ dөng ӣ nhӳng khu vӵc 
không có khҧ QăQJ� WK{QJ�JLy�� WKu�SKҧi thӵc hiӋn 
các biӋn pháp phòng ngӯD�ÿӇ QJăQ�FKһn rò rӍ KѫL�
môi chҩt lҥQK� WURQJ�P{L� WUѭӡQJ�Yj� Jk\� QJX\� Fѫ�
hӓa hoҥn.  

 Các vұt liӋX�ÿyQJ�JyL�Fy�WKӇ tái chӃ và cҫQ�ÿѭӧc 
vӭt bӓ trong các thùng rác riêng biӋW�� Ĉѭa máy 
ÿLӅu hòa không khí không còn khҧ QăQJ�Vӱ dөng 
ÿӃn trung tâm thu gom chҩt thҧL�ÿһc biӋW�ÿӇ xӱ lý.  

 ChӍ sӱ dөQJ�Pi\�ÿLӅX�KzD�NK{QJ�NKt�WKHR�Kѭӟng 
dүn trong sә WD\�Qj\��&iF�Kѭӟng dүn này không 
nhҵm mөF� ÿtFK� EDR� WU�P�PӑL� ÿLӅu kiӋn và tình 
huӕng có thӇ xҧ\� UD��1Kѭ�Yӟi bҩt kǤ thiӃt bӏ gia 
dөQJ�ÿLӋn nào, phҧi luôn cҧnh giác và thұn trӑng 
khi lҳS�ÿһt, vұn hành và bҧo trì.  

 ThiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc lҳS�ÿһW�WKHR�FiF�TX\�ÿӏnh hiӋn 
hành cӫa quӕc gia. 

 7Uѭӟc khi tiӃp cұn các thiӃt bӏ ÿҫu cuӕi, tҩt cҧ các 
mҥFK�ÿLӋn phҧL�ÿѭӧc ngҳt khӓi nguӗQ�ÿLӋn. 

 ThiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc lҳS�ÿһW�WKHR�TX\�ÿӏnh hӋ thӕng 
Gk\�ÿLӋn cӫa quӕc gia. 

 ThiӃt bӏ này có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng cho trҿ em tӯ 8 
tuәi trӣ OrQ� Yj� QJѭӡi bӏ suy giҧm khҧ QăQJ� WKӇ 
chҩt, cҧm giác hoһc tinh thҫn hoһc thiӃu kinh 
nghiӋm và kiӃn thӭc nӃX� ÿѭӧc giám sát hoһc 
Kѭӟng dүn vӅ viӋc sӱ dөng thiӃt bӏ mӝt cách an 
toàn và hiӇu rõ các mӕi nguy liên quan. Trҿ em 
NK{QJ�ÿѭӧF�ÿ�D�QJKӏch vӟi thiӃt bӏ này. Trҿ em 
NK{QJ�ÿѭӧc vӋ sinh và bҧo trì thiӃt bӏ này. 
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QUY TҲC AN TOÀN VÀ KHUYӂN NGHӎ CHO 1*ѬӠI DÙNG 

 Ĉӯng cӕ lҳS�Pi\� ÿLӅu hòa mӝt mình; hãy luôn 
liên hӋ vӟi nhân viên kӻ thuұW�Fy�WUuQK�ÿӝ chuyên 
môn.  

 Công tác vӋ sinh và bҧo trì phҧL�ÿѭӧc nhân viên 
kӻ thuұW�Fy�WUuQK�ÿӝ chuyên môn thӵc hiӋn. Trong 
mӑL� WUѭӡng hӧp, ngҳt kӃt nӕi thiӃt bӏ khӓi nguӗn 
ÿLӋQ�FKtQK� WUѭӟc khi tiӃn hành vӋ sinh hoһc bҧo 
trì.  

 +m\�ÿҧm bҧo rҵQJ�ÿLӋn áp nguӗQ� WѭѫQJ�ӭng vӟi 
ÿLӋQ� iS� ÿѭӧF� ÿyQJ� Gҩu trên biӇn thông sӕ. Giӳ 
sҥch công tҳc hoһc phích cҳP� ÿLӋn. Cҳm phích 
cҳP�ÿLӋn chính xác và chҳc chҳn vào ә cҳm, qua 
ÿy� VӁ WUiQK� ÿѭӧc QJX\� Fѫ� Eӏ ÿLӋn giұt hoһc hӓa 
hoҥn do tiӃS�[~F�NK{QJ�ÿӫ.  

 .K{QJ�ÿѭӧc rút phích cҳP�ÿӇ tҳt thiӃt bӏ khi thiӃt 
bӏ ÿDQJ�KRҥW�ÿӝQJ��Yu�ÿLӅu này có thӇ tҥo ra tia lӱa 
và gây ra hӓa hoҥn, v.v.  

 ThiӃt bӏ Qj\� ÿѭӧc chӃ tҥR� FKR�P{L� WUѭӡQJ� ÿLӅu 
hòa không khí trong nhj�Yj�NK{QJ�ÿѭӧc sӱ dөng 
cho bҩt kǤ mөF�ÿtFK�QjR�NKiF��FKҷng hҥQ�QKѭ�ÿӇ 
làm khô quҫn áo, làm mát thӵc phҭm, v.v. 

 Các vұt liӋX�ÿyQJ�JyL�Fy�WKӇ tái chӃ và cҫQ�ÿѭӧc 
vӭt bӓ trong các thùng rác riêng biӋW�� ĈѭD�Pi\�
ÿLӅu hòa không khí không còn khҧ QăQJ�Vӱ dөng 
ÿӃn trung tâm thu gom chҩt thҧL�ÿһc biӋW�ÿӇ xӱ lý.  

 Luôn sӱ dөng thiӃt bӏ có gҳn bӝ lӑc không khí. 
ViӋc sӱ dөQJ�Pi\�ÿLӅu hòa mà không có bӝ lӑc 
không khí có thӇ gây ra sӵ tích tө quá nhiӅu bөi 
hoһc chҩt thҧi vào các bӝ phұn bên trong cӫa thiӃt 
bӏ vӟi nhӳng hӓng hóc có thӇ xҧ\�UD�VDX�ÿy�� 

 1Jѭӡi dùng có trách nhiӋm gӑi kӻ thuұt viên có 
WUuQK�ÿӝ FKX\rQ�P{Q�ÿӇ lҳS�ÿһt thiӃt bӏ��QJѭӡi này 
phҧi kiӇm tra xem thiӃt bӏ Fy� ÿѭӧc nӕL� ÿҩt theo 
TX\� ÿӏnh hiӋn hành hay không và lҳp bӝ ngҳt 
mҥch nhiӋt tӯ. 

 Pin trong bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa phҧL� ÿѭӧc tái chӃ 
hoһc thҧi bӓ ÿ~QJ�FiFK�� 

Thҧi bӓ pin phӃ liӋu - Vui lòng vӭt bӓ SLQ�Gѭӟi 
dҥng rác thҧL�ÿ{� WKӏ ÿѭӧc phân loҥi tҥL�ÿLӇm thu 
gom có thӇ tiӃp cұn. 

 Không bao giӡ ÿѭӧc tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi luӗng 
không khí lҥnh trong thӡi gian dài. ViӋc tiӃp xúc 
trӵc tiӃp và kéo dài vӟi không khí lҥnh có thӇ gây 
nguy hiӇm cho sӭc khӓe cӫa bҥn. PhҧL� ÿһc biӋt 
cҭn thұn trong các phòng có trҿ HP�� QJѭӡi già 
hoһF�QJѭӡi bӋnh. 

 NӃu thiӃt bӏ bӕc khói hoһc có mùi khét, hãy lұp 
tӭc cҳt nguӗQ�ÿLӋn và liên hӋ vӟi Trung tâm dӏch 
vө.  

 ViӋc sӱ dөng thiӃt bӏ NpR�GjL�WURQJ�FiF�ÿLӅu kiӋn 
QKѭ�Yұy có thӇ gây ra hӓa hoҥn hoһF�ÿLӋn giұt. 

 ChӍ ÿѭӧF� ÿӇ Trung tâm dӏch vө ÿѭӧc ӫy quyӅn 
cӫa nhà sҧn xuҩt tiӃn hành sӱa chӳa. ViӋc sӱa 
chӳa không chính xác có thӇ khiӃQ�QJѭӡi dùng có 
QJX\�Fѫ�Eӏ ÿLӋn giұt, v.v.  

 Tháo công tҳc tӵ ÿӝng nӃu bҥn dӵ kiӃn sӁ không 
sӱ dөng thiӃt bӏ trong thӡi gian dài. 

 +ѭӟng cӫa luӗng khí phҧL�ÿѭӧF�ÿLӅu chӍQK�ÿ~QJ�
cách. 

 Các nҳp phҧL� ÿѭӧF�Kѭӟng xuӕQJ�Gѭӟi trong chӃ 
ÿӝ VѭӣL�Yj�Kѭӟng lên trong chӃ ÿӝ làm mát.  

 ChӍ sӱ dөQJ�Pi\�ÿLӅX�KzD�NK{QJ�NKt�WKHR�Kѭӟng 
dүn trong sә WD\�Qj\��&iF�Kѭӟng dүn này không 
nhҵm mөF� ÿtFK� EDR� WU�P�PӑL� ÿLӅu kiӋn và tình 
huӕng có thӇ xҧ\� UD��1Kѭ�Yӟi bҩt kǤ thiӃt bӏ gia 
dөQJ�ÿLӋn nào, phҧi luôn cҧnh giác và thұn trӑng 
khi lҳS�ÿһt, vұn hành và bҧo trì.  

 Ĉҧm bҧo rҵng thiӃt bӏ ÿѭӧc ngҳt kӃt nӕi vӟi 
nguӗQ�ÿLӋn khi thiӃt bӏ sӁ không hoҥW�ÿӝng trong 
thӡL�JLDQ�GjL�Yj� WUѭӟc khi thӵc hiӋn bҩt kǤ công 
tác vӋ sinh hoһc bҧo trì nào. 

 ViӋc chӑn nhiӋW� ÿӝ phù hӧp nhҩt có thӇ QJăQ�
ngӯD�Kѭ�Kӓng cho thiӃt bӏ. 
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QUY TҲC AN TOÀN VÀ NHӲ1*�Ĉ,ӄU CҨM 

 .K{QJ�ÿѭӧc uӕn cong, kéo hoһc nén ép dây nguӗn 
Yu�ÿLӅu này có thӇ làm hӓng dây. Có thӇ xҧ\�UD�ÿLӋn 
giұt hoһc hӓa hoҥn do dây nguӗn bӏ hӓng. ChӍ nhân 
viên kӻ thuұW� Fy� WUuQK� ÿӝ chuyên môn mӟL� ÿѭӧc 
thay thӃ dây nguӗn bӏ hӓng.  

 Không sӱ dөng các phҫn mӣ rӝng hoһc mô-ÿXQ�
cөm. 

 .K{QJ�ÿѭӧc chҥm vào thiӃt bӏ khi chân trҫn hoһc 
các bӝ phұn cӫD�Fѫ�WKӇ bӏ ѭӟt hoһc ҭm. 

 .K{QJ� ÿѭӧc làm tҳc nghӁQ� ÿѭӡng nҥp khí hoһc 
ÿѭӡng thoát khí cӫa dàn lҥnh hoһc dàn nóng. 
Sӵ tҳc nghӁn các lӛ mӣ này sӁ làm giҧm hiӋu quҧ 
hoҥW�ÿӝng cӫD�Pi\�ÿLӅu hòa vӟL�FiF�Kѭ�Kӓng hoһc 
thiӋt hҥi có thӇ xҧy ra. 

 Trong mӑL� WUѭӡng hӧS�� NK{QJ� ÿѭӧF� WKD\� ÿәi các 
ÿһc tính cӫa thiӃt bӏ.  

 .K{QJ� ÿѭӧc lҳS� ÿһt thiӃt bӏ WURQJ� P{L� WUѭӡng 
không khí có thӇ chӭa khí gas, dҫu hoһF�OѭX�KXǤnh 
hoһc gҫn các nguӗn nhiӋt. 

 ThiӃt bӏ Qj\�NK{QJ�GjQK�FKR�QJѭӡi (kӇ cҧ trҿ em) 
bӏ suy giҧm khҧ QăQJ�WKӇ chҩt, giác quan hoһc tinh 
thҫn, hoһc thiӃu kinh nghiӋm và kiӃn thӭc, trӯ khi 
hӑ ÿѭӧc giám sát hoһF�Kѭӟng dүn vӅ viӋc sӱ dөng 
thiӃt bӏ mӝt cách an toàn.  

 

 Không trèo lên hoһF� ÿһt vұt nһng hoһc nóng lên 
trên thiӃt bӏ. 

 .K{QJ� ÿӇ cӱa sә hoһc cӱa mӣ OkX� NKL�Pi\� ÿLӅu 
KzD�ÿDQJ�KRҥW�ÿӝng. 

 .K{QJ�ÿѭӧF�Kѭӟng luӗng không khí vào thӵc vұt 
hoһF�ÿӝng vұt. 

 ViӋc tiӃp xúc trӵc tiӃp lâu dài vӟi luӗng không khí 
lҥnh cӫD�Pi\�ÿLӅu hòa có thӇ Fy�WiF�ÿӝng tiêu cӵc 
ÿӃn thӵc vұW�Yj�ÿӝng vұt. 

 .K{QJ�ÿӇ Pi\�ÿLӅu hòa tiӃp xúc vӟL�Qѭӟc. 

 LӟS� FiFK� ÿLӋn có thӇ bӏ hӓQJ� Yj� GR� ÿy� Jk\� ÿLӋn 
giұt. 

 Không trèo lên hoһF�ÿһt bҩt kǤ ÿӗ vұt nào lên dàn 
nóng. 

 Không bao giӡ ÿѭӧc chèn que gұy hoһc vұW�WѭѫQJ�
tӵ vào thiӃt bӏ. ViӋc làm này có thӇ Jk\� WKѭѫQJ�
tích. 

 Cҫn giám sát trҿ HP� ÿӇ ÿҧm bҧo trҿ NK{QJ� ÿ�D�
nghӏch vӟi thiӃt bӏ. NӃu dây nguӗn bӏ hӓng, thì 
phҧL�ÿѭӧc thay thӃ bӣi nhà sҧn xuҩW��ÿҥi lý dӏch vө 
cӫa nhà sҧn xuҩt hoһc nhӳQJ� QJѭӡi Fy� WUuQK� ÿӝ 
FKX\rQ�P{Q�WѭѫQJ�Wӵ ÿӇ tránh nguy hiӇm.  
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TÊN CÁC BӜ PHҰN 

DÀN LҤNH 
STT Mô tҧ 

1 Nҳp dàn lҥnh 
2 /ѭӟi lӑc 
3 Bӝ lӑc tùy chӑn (nӃX�ÿѭӧc lҳS�ÿһt)  
4 Màn hình LED 
5 Bӝ thu tín hiӋu 
6 Nҳp hӝS�ÿҩu dây 
7 Bӝ tҥo ion (nӃX�ÿѭӧc lҳS�ÿһt) 
8 Tҩm chӍQK�Kѭӟng gió ngang 
9 Nút khҭn cҩp 
10 Nhãn thông sӕ dàn lҥnh (Vӏ trí dán tùy 

chӑn) 
11 &iQK�ÿҧo gió 
12 ĈLӅu khiӇn tӯ xa 

 

 
 

DÀN NÓNG 
STT Mô tҧ 
13 /ѭӟi bҧo vӋ 
14 Nhãn thông sӕ dàn nóng 
15 Nҳp hӝS�ÿҩu dây 
16 Van khí 
17 Van chҩt lӓng 

 

 
 
/˱X�ê��FiF�KuQK�WUrQ�FK͑ nh̹m mͭF�ÿtFK�Oj�P͡W�V˯�ÿ͛ 

ÿ˯Q�JL̫n cͯa thi͇t b͓ và có th͋ NK{QJ�W˱˯QJ�ͱng 
vͣi hình d̩ng bên ngoài cͯa các b͡ ph̵Q�ÿ˱ͫc 
mua. 

 

  

DÀN LҤNH 

DÀN NÓNG 
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MÀN HÌNH HIӆN THӎ CӪA DÀN LҤNH 

 
STT Led Ký hiӋu ChӭF�QăQJ 

1 NGUӖ1�Ĉ,ӊN  
BiӇu Wѭӧng này xuҩt hiӋn khi thiӃt bӏ 
ÿѭӧc bұt nguӗn 

2 CHӂ ĈӜ NGӪ  
ChӃ ÿӝ NGӪ 

3 HiӇn thӏ nhiӋW�ÿӝ (nӃu có) / Mã lӛi 
 

(1) Sáng lên trong quá trình hoҥW�ÿӝng 
cӫa Bӝ hҽn giӡ NKL�Pi\�ÿLӅu hòa hoҥt 
ÿӝng. 
(2) HiӇn thӏ mã lӛi khi xҧy ra lӛi. 

4 BӜ HҼN GIӠ  
Sáng lên trong quá trình hoҥW�ÿӝng cӫa 
Bӝ hҽn giӡ. 

5 CHӂ ĈӜ CHҤY  BiӇX�Wѭӧng xuҩt hiӋn khi thiӃt bӏ ÿѭӧc 
bұt và biӃn mҩt khi thiӃt bӏ ÿѭӧc tҳt. 

 

 

 Hình d̩ng và v͓ trí cͯa các công t̷c và ch͑ báo có th͋ NKiF�QKDX�W�\�WKHR�PRGHO�Pi\��QK˱QJ�FKͱF�QăQJ�
cͯD�FK~QJ�Oj�QK˱�QKDX� 
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CHӬ&�1Ă1*�.+ҬN CҨP & TӴ ĈӜNG KHӢ,�ĈӜNG LҤI 

CHӬ&�1Ă1*�7Ӵ ĈӜNG KHӢ,�ĈӜNG LҤI 
ThiӃt bӏ ÿѭӧc nhà sҧn xuҩt cài sҹn chӭF�QăQJ�Wӵ ÿӝng 
khӣL� ÿӝng lҥL�� 7URQJ� WUѭӡng hӧp mҩW� ÿLӋQ� ÿӝt ngӝt, 
mô-ÿXn sӁ ghi nhӟ FiF�ÿLӅu kiӋQ�FjL�ÿһW�WUѭӟc khi mҩt 
ÿLӋn. Khi nguӗQ� ÿLӋn khôi phөc, thiӃt bӏ sӁ tӵ ÿӝng 
khӣL�ÿӝng lҥi vӟi tҩt cҧ FiF�FjL�ÿһW�WUѭӟF�ÿy�ÿѭӧc giӳ 
nguyên bӣi chӭF�QăQJ�Eӝ nhӟ. 
ĈӇ hӫy kích hoҥt chӭF� QăQJ� $872-RESTART/TӴ 
ĈӜNG KHӢ,�ĈӜNG LҤI. Hãy thӵc hiӋQ�QKѭ�VDX� 
1.  TҳW� Pi\� ÿLӅu hòa và ngҳt nguӗQ� ÿLӋn cҩp cho 

ÿLӅu hòa. 
2.  Nhҩn nút khҭn cҩp trong khi cҩp nguӗn lҥi cho 

thiӃt bӏ. 
3.  TiӃp tөc nhҩn nút khҭn cҩS�WURQJ�KѫQ����JLk\�FKR�

ÿӃn khi nghe thҩy bӕn tiӃQJ� ³EtS´� QJҳn tӯ thiӃt 
bӏ. ChӭF�QăQJ�$872-RESTART sӁ bӏ hӫy kích 
hoҥt. 

�� ĈӇ kích hoҥt chӭF� QăQJ�$872-RESTART, hãy 
OjP� WKHR� TX\� WUuQK� WѭѫQJ� Wӵ FKR� ÿӃn khi nghe 
thҩy ba tiӃng bíp ngҳn tӯ thiӃt bӏ.  

 

 

CHӬ&�1Ă1*�.+ҬN CҨP 
NӃX�ÿLӅu khiӇn tӯ xa không hoҥW�ÿӝng hoһc cҫn phҧi 
bҧo trì, hãy tiӃQ�KjQK�QKѭ�VDX� 
Mӣ và nâng tҩm mһW� WUѭӟc lên mӝW�JyF�ÿӇ chҥm vào 
nút khҭn cҩp. 
1.  Nhҩn nút khҭn cҩp 1 lҫn (mӝt tiӃQJ�EtS��ÿLӅu hòa 

sӁ  hoҥW�ÿӝng ӣ chӃ ÿӝ COOLING/LÀM MÁT. 
2.  Nhҩn nút khҭn cҩp 2 lҫn trong vòng 3 giây (hai 

tiӃng bíp) hoҥW�ÿӝng ӣ chӃ ÿӝ +($7,1*�6ѬӢI. 
3.  ĈӇ tҳt thiӃt bӏ, bҥn chӍ cҫn nhҩn lҥi nút (mӝt tiӃng 

bíp dài duy nhҩt). 
4.  Sau 30 phút hoҥW� ÿӝng bҵng nút khҭn cҩp, máy 

ÿLӅu hòa sӁ tӵ ÿӝng bҳW� ÿҫu hoҥW�ÿӝng ӣ chӃ ÿӝ 
làm mát 23 oC, tӕF�ÿӝ quҥt tӵ ÿӝng. 

*  ChӭF�QăQJ�)((L/CҦM NHҰ1�ÿѭӧc mô tҧ trên 
trang 16. 

 
 

 Hình d̩ng và v͓ trí cͯa nút kẖn c̭p có th͋ khác nhau tùy theo 
PRGHO�Pi\��QK˱QJ�FKͱF�QăQJ�FͯD�FK~QJ�Oj�QK˱�QKDX� 

/ѭX�ê��iS�VXҩW�WƭQK�ErQ�QJRjL�FӫD�EѫP�QKLӋt là 0 Pa cho tҩt cҧ model máy. 

  

Nút khҭn 
cҩp 

Nút khҭn 
cҩp 

Nút khҭn 
cҩp 

PCB màn hình 

tҩm mһt 
WUѭӟc 

tҩm mһt 
WUѭӟc 

Nút khҭn cҩp trong mӝt sӕ model máy có thӇ nҵm 
ӣ phҫn bên phҧi cӫa thiӃt bӏ Gѭӟi tҩm mһW�WUѭӟc. 
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Ĉ,ӄU KHIӆN TӮ XA 

STT Nút ChӭF�QăQJ 

1  (TEMP UP) NhҩQ�ÿӇ WăQJ�FjL�ÿһt nhiӋW�ÿӝ / thӡi gian. 
2  (TEMP DN) NhҩQ�ÿӇ giҧP�FjL�ÿһt nhiӋW�ÿӝ / thӡi gian. 
3  hoһc ON/OFF NhҩQ�ÿӇ bҳW�ÿҫu hoһc dӯng hoҥW�ÿӝng. 
4 FAN ĈӇ chӑn tӕF�ÿӝ quҥt tӵ ÿӝng / thҩp / trung bình / cao 
5 TIMER NhҩQ�ÿӇ ÿһt hҽn giӡ tӵ ÿӝng tҳt. 
6 SLEEP ĈӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�³6/((3�1*Ӫ´ 

7 ECO NhҩQ�Q~W�Qj\�ÿӇ kích hoҥt / hӫy kích hoҥt chӭF�QăQJ�(&2�FKR�SKpS�WKLӃt 
bӏ tӵ ÿӝQJ�FjL�ÿһt hoҥW�ÿӝQJ�ÿӇ ÿҥW�ÿѭӧc mӭc tiӃt kiӋP�QăQJ�Oѭӧng. 

8 MODE ĈӇ chӑn chӃ ÿӝ hoҥW�ÿӝng 

9 SUPER/TURBO NhҩQ�Q~W�Qj\�ÿӇ kích hoҥt / hӫy kích hoҥt chӭc QăQJ�6XSHU�FKR�SKpS�WKLӃt 
bӏ ÿҥW�ÿӃn nhiӋW�ÿӝ ÿһW�WUѭӟc trong thӡi gian ngҳn nhҩt. 

10 

SWING X /  
SWING  

ĈӇ kích hoҥt hoһc hӫy kích hoҥt chuyӇQ�ÿӝng cӫa các tҩm chӍQK�Kѭӟng 
gió ngang. (NӃu có) 

SWING / SWING Y /   
SWING  /U-D 

ĈӇ kích hoҥt hoһc hӫy kích hoҥt chuyӇQ�ÿӝng cӫa các tҩm chӍQK�Kѭӟng 
gió ngang dӑc. 

11 CLOCK 

Khi bҥn nhҩn nút này, thӡi gian sӁ nhҩS�QKi\��VDX�ÿy�WK{QJ�TXD�Q~W�� " 
và " ", bҥn có thӇ ÿLӅu chӍnh thӡi gian (nhҩn mӝt lҫQ�Oj�ÿLӅu chӍnh mӝt 
phút; và nӃu bҥn tiӃp tөc nhҩn, thӡi gian sӁ WKD\�ÿәi nhanh chóng), sau khi 
ÿLӅu chӍnh theo thӡi gian cҫn thiӃt, vui lòng nhҩn lҥL�Q~W�Qj\�ÿӇ ҩQ�ÿӏnh 
thӡi gian. (NӃu có) 

12 DISPLAY ĈӇ bұt / tҳt màn hình. (NӃu có) 

13 HEALTHY / HEALTH / 
PLASMA 

ĈӇ bұt / tҳt chӭF�QăQJ�+($/7+�6ӬC KHӒ(��Ĉk\�Oj�Q~W�ÿLӅu khiӇn bӝ 
tҥo ion hoһc plasma. (NӃu có) 

14 3D Khi bҥn nhҩn "3D", các cánh ngang và dӑc sӁ xoay cùng lúc. (NӃu có) 

15 RESET ĈӇ khӣL�ÿӝng lҥL�5(027(�&21752//(5�Ĉ,ӄU KHIӆN TӮ XA. (NӃu 
có) 

16 ANTI-MILDEW / MILDEW ĈӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�ANTI-MILDEW/CHӔNG NҨM MӔC. (NӃu có) 
17 ANTI-MOSQUITO ĈӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�$17,-MOSQUITO/CHӔNG MUӚI. (NӃu có) 
18 Mute ĈӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�0XWH�7ҳt tiӃng. (NӃu có) 

19  (MODE+TIMER) ĈӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�&KLOG�/RFN�.KyD�NKL�QKҩn nút MODE/CHӂ ĈӜ 
và TIMER/HҼN GIӠ cùng nhau. (NӃu có) 

20 AH ĈӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�Vѭӣi 8oC. (NӃu có) 

21 I FEEL 
ĈӇ kích hoҥt / hӫy kích hoҥt chӭF�QăQJ��,�)((/���0i\�ÿLӅu hòa sӁ ÿLӅu 
chӍnh nhiӋW�ÿӝ phòng dӵa trên nhiӋW�ÿӝ (0oC ~ 50oC) xung quanh bӝ ÿLӅu 
khiӇn tӯ xa. ChӭF�QăQJ�Qj\�VӁ chҩm dӭt sau 2 giӡ hoҥW�ÿӝng. (NӃu có)  

22 I SET Bұt/tҳt chӭF�QăQJ�,�6(7��NLӇm tra chi tiӃt trên trang 17 

23 CLEAN 
Bұt/tҳt chӭF�QăQJ�Wӵ làm sҥch, kiӇm tra chi tiӃt trên trang 17 
/ѭX�ê��Ĉӯng nhҩQ�Q~W�Qj\�WKѭӡng xuyên, chúng tôi khuyên bҥn nên vұn 
hành nút này mӛi 3 tháng. 

 

  Hình dҥng bên ngoài và mӝt sӕ chӭF�QăQJ�Fӫa bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa có thӇ khác nhau. 
 ThiӃt bӏ xác nhұn viӋc tiӃp nhұn chính xác tӯng nút bҩm bҵng tiӃng bíp.  
 HEALTH/MUTE/CLEAN/I FEEL/I SET,SWING (trái và phҧL���ÿk\�Oj�FiF�Q~W�FKӭF�QăQJ�W�\�FKӑn, bҥn sӁ nghe thҩy 

tiӃng bíp khi nhҩn nút mһc dù model máy thӵc tӃ không có chӭF�QăQJ�Qj\��FK~QJ�W{L�Uҩt tiӃc. 

  



9 

Ĉ,ӄU KHIӆN TӮ XA 

 
 Hình d̩ng bên ngoài và m͡t s͙ chͱF�QăQJ�Fͯa b͡ ÿL͉u khi͋n tͳ xa có th͋ khác nhau. 
 Hình d̩ng và v͓ trí cͯa các công t̷c và ch͑ báo có th͋ NKiF�QKDX�W�\�WKHR�PRGHO�Pi\��QK˱QJ�FKͱF�QăQJ�

cͯD�FK~QJ�Oj�QK˱�QKDX��+uQK�G̩ng và v͓ trí thc t͇ sͅ ÿ˱ͫF�˱X�WLrQ�iS�Gͭng. 
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Ĉ,ӄU KHIӆN TӮ XA 

0¬1�+Î1+�ÿLӅu khiӇn tӯ xa 

é�QJKƭD�Fӫa các biӇu Wѭӧng trên màn hình tinh thӇ lӓng 

STT %LӇX�WѭӧQJ é�QJKƭD 
1  KRһF�  ChӍ báo chӃ ÿӝ FEEL/CҦM NHҰN 
2  ChӍ báo COOLING/LÀM MÁT 
3  KRһF�  ChӍ báo DEHUMIDIFYING/KHӰ ҬM 

4  ChӍ báo FAN ONLY OPERATION/CHӌ VҰN HÀNH QUҤT 
5  ChӍ EiR�+($7,1*�6ѬӢI 
6 KRһF�  ChӍ báo SIGNAL RECEPTION/NHҰN TÍN HIӊU 
7 KRһF�  KRһF�  KRһF�  ChӍ  báo TIMER OFF/TҲT HҼN GIӠ 
8  KRһF�  KRһF�  KRһF�  ChӍ báo TIMER ON/BҰT HҼN GIӠ 
9  ChӍ báo AUTO FAN/QUҤT TӴ ĈӜNG 

10  
 

ChӍ báo LOW FAN SPEED/TӔ&�ĈӜ QUҤT THҨP 

11  ChӍ báo MIDDLE FAN SPEED/TӔ&�ĈӜ QUҤT VӮA 
12  ChӍ báo HIGH FAN SPEED/TӔ&�ĈӜ QUҤT CAO 
13  ChӍ báo chӃ ÿӝ SLEEP/NGӪ 

14  
ChӍ báo chӃ ÿӝ COMFORTABLE SLEEP/GIҨC NGӪ THOҦI 
MÁI (tùy chӑn) 

15  ChӍ báo FEEL/CҦM NHҰN (tùy chӑn) 

16  ChӍ EiR�)/$3�6:,1*�;2$<�&È1+�ĈҦO GIÓ 

17  
ChӍ báo FLAP and Deflectors SWING/XOAY tҩm chӍQK�Kѭӟng gió 
QJDQJ�Yj�FiQK�ÿҧo gió 

18  ChӍ báo SUPER  
19  ChӍ báo HEALTHY  
20  ChӍ báo ECO  
21  ChӍ báo ANTI-MILDEW/CHӔNG NҨM MӔC 

22  ChӍ báo BATTERY/PIN 

23  ChӍ EiR�&/2&.�ĈӖNG HӖ 
24  ChӍ báo Mute/tҳt tiӃng 
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Ĉ,ӄU KHIӆN TӮ XA 

Thay pin 
Tháo tҩm nҳp pin tӯ SKtD�VDX�ÿLӅu khiӇn tӯ xa, bҵQJ�FiFK�WUѭӧt theo 
KѭӟQJ�PǊL�WrQ� 
LҳS�SLQ�WKHR�Kѭӟng (+ và -) hiӇn thӏ trên Bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa.  
Lҳp lҥi nҳp pin bҵQJ�FiFK�WUѭӧt vào vӏ trí. 

 Sӱ dөng 2 pin LRO 3 AAA (1.5 V). Không sӱ dөng pin sҥc lҥi. Thay 
SLQ�FǊ�Eҵng pin mӟi cùng loҥi khi màn hình không còn hiӇn thӏ rõ. 
Không vӭW�SLQ�Gѭӟi dҥng rác thҧL�ÿ{�WKӏ FKѭD�SKkQ�ORҥi. Cҫn phҧi thu 
gom riêng loҥi chҩt thҧL�Qj\�ÿӇ xӱ Oê�ÿһc biӋt. 

 Tham khҧo hình 1: 
i. Khi mӣ nҳp pin, bҥn có thӇ thҩy mӝt công tҳc DIP ӣ mһt sau nҳp.1 

Vӏ trí bұt DIP ChӭF�QăQJ 
oC ĈLӅu khiӇn tӯ [D�ÿѭӧF�ÿLӅu chӍQK�WKHR�ÿӝ celsius. 
oF ĈLӅu khiӇn tӯ [D�ÿѭӧF�ÿLӅu chӍQK�WKHR�ÿӝ fahrenheit. 
Cool/Làm mát ĈLӅu khiӇn tӯ xa chӍ ÿѭӧF�ÿLӅu chӍnh ӣ chӃ ÿӝ làm 

mát. 
+HDW�6ѭӣi ĈLӅu khiӇn tӯ [D�ÿѭӧF�ÿLӅu chӍnh ӣ chӃ ÿӝ làm mát 

Yj�Vѭӣi. 
 

,L��/Ѭ8�é��6DX�NKL�ÿLӅu chӍnh chӭF�QăQJ��Eҥn cҫn tháo pin ra và lһp 
lҥL�TX\�WUuQK�ÿѭӧc mô tҧ ӣ trên. 

 Tham khҧo hình 2: 
Khi bҥn lҳp pin lҫQ�ÿҫu vào bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa hoһc nӃu bҥn thay 
pin, cҫn phҧi lұp trình bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa chӍ làm mát hoһc làm mát 
Yj�Vѭӣi ҩm. 
Khi bҥn lҳp pin, biӇX�Wѭӧng  �/¬0�0È7�Ŷ��Yj�  �6ѬӢ,�Ŷ��VӁ 
bҳW�ÿҫu nhҩp nháy. NӃu bҥn nhҩn bҩt kǤ nút nào khi biӇX�Wѭӧng  
�/¬0�0È7�Ŷ��ÿѭӧc hiӇn thӏ, bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa sӁ ÿѭӧF�FjL�ÿһt ӣ 
chӃ ÿӝ chӍ làm mát. NӃu bҥn nhҩn bҩt kǤ nút nào khi biӇX�Wѭӧng  
�6ѬӢ,�Ŷ��ÿѭӧc hiӇn thӏ, bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ [D�ÿѭӧF�FjL�ÿһt ӣ chӃ ÿӝ 
/jP�PiW�Yj�Vѭӣi ҩm.  

 /Ѭ8�é��1Ӄu bҥQ�FjL�ÿһW�ÿLӅu khiӇn tӯ xa ӣ chӃ ÿӝ làm mát, thì sӁ 
không thӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�VѭӣL�WURQJ�FiF�ÿLӅX�KzD�Fy�EѫP�QKLӋt. 
Bҥn cҫn tháo pin ra và lһp lҥL�TX\�WUuQK�ÿѭӧc mô tҧ ӣ trên. 

 1.  +ѭӟng bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa vӅ SKtD�0i\�ÿLӅu hòa. 
2.  KiӇP�WUD�ÿӇ ÿҧm bҧo không có vұt cҧn giӳD�ÿLӅu khiӇn tӯ xa và 

bӝ thu tín hiӋu trong dàn lҥnh.  
3.  Không bao giӡ ÿѭӧF�ÿӇ ÿLӅu khiӇn tӯ xa tiӃp xúc vӟi tia nҳng mһt 

trӡi. 
4.  Giӳ bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa ӣ khoҧng cách tӕi thiӇu 1m tӯ tivi hoһc 

các thiӃt bӏ ÿLӋn khác. 
Các khuyӃn nghӏ vӅ viӋF�ÿһt vӏ trí và sӱ dөQJ�JLi�ÿӥ bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa 
(nӃu có)  
Bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa phҧL�ÿѭӧc giӳ WURQJ�JLi�WUHR�Wѭӡng 

 

 

+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

Bӝ thu tín 
hiӋu 

*Li�ÿӥ bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa 
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.K{QJ� NKt� ÿѭӧc quҥt hút vào tӯ OѭӟL� Yj� ÿL� TXD� Eӝ lӑc, VDX� ÿy�
ÿѭӧc làm mát/khӱ ҭm hoһF�Vѭӣi ҩm thông qua bӝ WUDR�ÿәi nhiӋt. 
 
+ѭӟng cӫa gió thәL� UD� NKt� ÿѭӧc khuӃch tán lên xuӕng bҵng lá 
gұp, và có thӇ di chuyӇn bҵng tay sang phҧi và trái bҵng các tҩm 
FKtQK� KѭӟQJ� JLy�� ÿӕi vӟi mӝt sӕ model máy, các tҩm chính 
KѭӟnJ�JLy�FǊQJ�Fy�WKӇ ÿѭӧF�ÿLӅu khiӇn bҵQJ�ÿӝQJ�Fѫ�� 

 
 

Ĉ,ӄU KHIӆ1�³;2$<´�/8ӖNG KHÔNG KHÍ 

 

/ѭX� OѭӧQJ� WKRiW� NKt� ÿѭӧc phân 
phӕL�ÿӗQJ�ÿӅu trong phòng. 
Có thӇ ÿӏnh vӏ Kѭӟng cӫa không 
khí mӝt cách tӕL�ѭX� 

Phím  hoһc  sӁ 
kích hoҥW� ³)/$3�&È1+� ĈҦO 
*,Ï´�� OXӗQJ�NK{QJ�NKt�ÿѭӧF�ÿLӅu 
Kѭӟng xen kӁ tӯ trên xuӕQJ�� ĈӇ 
ÿҧm bҧo sӵ khuӃch tán không khí 
ÿӗQJ�ÿӅu trong phòng. 

 
Phím   sӁ kích hoҥW�³7ҩm chӍQK�Kѭӟng gió 
QJDQJ´� Wӵ ÿӝng, luӗQJ� NK{QJ� NKt� ÿѭӧF� ÿLӅX� Kѭӟng 
xen kӁ tӯ trái sang phҧi. (ChӭF� QăQJ� W�\� FKӑn, tùy 
thuӝc vào model máy) 
��Ӣ chӃ ÿӝ OjP�PiW��FiQK�ÿҧo gió sӁ ÿӏQK�Kѭӟng theo 
Kѭӟng ngang; 
��Ӣ chӃ ÿӝ Vѭӣi ҩP��FiQK�ÿҧR�JLy�Kѭӟng xuӕQJ�Gѭӟi vi 
không khí ҩP�Fy�[X�Kѭӟng bay lên.  
Các Tҩm chӍQK�Kѭӟng gió ngang có thӇ ÿӏnh vӏ bҵng 
ta\�Yj� ÿѭӧF�ÿһW� GѭӟL� FiQK�ÿҧo gió. Chúng cho phép 
ÿLӅX�Kѭӟng luӗng không khí sang phҧi hoһc sang trái. 
 

 ĈL͉u ch͑nh này ch͑ ÿ˱ͫc thc hi͏n trong khi thi͇t 
b͓ ÿm�W̷t.  

  
Không bao giӡ ÿѭӧc chӍQK�FiQK�ÿҧo gió bҵQJ�WD\��Fѫ�
cҩu tinh vi có thӇ bӏ Kѭ�Kӓng nghiêm trӑng! 
 

  
Không bao giӡ chӑc ngón tay, gұy hoһc các vұt thӇ 
khác vào lӛ WK{QJ�KѫL�KRһc lӛ thoát khí. Sӵ tiӃp xúc vô 
WuQK�QKѭ�Yұy vӟi các phҫn tӱ PDQJ�ÿLӋn có thӇ gây ra 
thiӋt hҥi hoһc tәQ�WKѭѫQJ�NK{QJ�OѭӡQJ�WUѭӟF�ÿѭӧc.  

 

 

+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

Bӝ lӑc 

Bӝ WUDR�ÿәi 
nhiӋt 

Quҥt 

chuyӇQ�ÿӝng cӫa 
&iQK�ÿҧo gió Tҩm chӍQK�Kѭӟng 

gió ngang  
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CHӂ ĈӜ LÀM MÁT 

 

ChӭF�QăQJ�OjP�PiW�FKR�SKpS�Pi\�
ÿLӅX�KzD�NK{QJ�NKt�OjP�PiW�FăQ�
SKzQJ��ÿӗng thӡi làm giҧP�ÿӝ ҭm 
không khí. 

 
ĈӇ kích hoҥt chӭF� QăQJ� OjP�PiW� �&22/��� QKҩn nút 

 FKR�ÿӃn khi biӇX�Wѭӧng xuҩt hiӋn 
trên màn hình. 
ChӭF�QăQJ�OjP�PiW�ÿѭӧc kích hoҥt bҵQJ�FiFK�ÿһt nút 

 hoһF� ź� ӣ nhiӋW� ÿӝ thҩS� KѫQ� QKLӋW� ÿӝ cӫD� FăQ�
phòng.  
ĈӇ tӕL�ѭX�KyD�FKӭF�QăQJ�FӫD�Pi\�ÿLӅX�KzD��Km\�ÿLӅu 
chӍnh nhiӋW�ÿӝ (1), tӕF�ÿӝ ����Yj�Kѭӟng cӫa luӗng khí 
(3) bҵng cách nhҩn nút chӍ ÿӏnh.  

 

 

 

 

 

 

CHӂ ĈӜ 6ѬӢI ҨM 

 

ChӭF�QăQJ�Vѭӣi ҩm cho phép máy 
ÿLӅX�KzD�NK{QJ�NKt�Vѭӣi ҩP�FăQ�
phòng. 

 
ĈӇ kích hoҥt chӭF� QăQJ� Vѭӣi ҩm (HEAT), nhҩn nút 

 FKR� ÿӃn khi biӇX� Wѭӧng  xuҩt 
hiӋn trên màn hình. 
Vӟi nút  hoһF�ź��Km\�ÿһt nhiӋW�ÿӝ FDR�KѫQ�QKLӋW�ÿӝ 
cӫD�FăQ�SKzQJ��� 
ĈӇ tӕL�ѭX�KyD�FKӭF�QăQJ�FӫD�Pi\�ÿLӅX�KzD��Km\�ÿLӅu 
chӍnh nhiӋW�ÿӝ (1), tӕF�ÿӝ ����Yj�Kѭӟng cӫa luӗng khí 
(3) bҵng cách nhҩn nút chӍ ÿӏnh.  
 

 NӃu thiӃt bӏ ÿѭӧc trang bӏ bӝ VѭӣL� ÿLӋn, nó sӁ trì 
hoãn thiӃt bӏ khӣL�ÿӝng trong YjL�JLk\�ÿӇ ÿҧm bҧo 
thoát khí nóng ngay lұp tӭc (Tùy chӑn, tùy thuӝc 
vào model máy). 

 Trong hoҥW�ÿӝQJ�+($7,1*�6ѬӢI, thiӃt bӏ có thӇ 
tӵ ÿӝng kích hoҥt chu trình khӱ EăQJ�� ÿLӅu cҫn 
thiӃW� ÿӇ làm sҥFK� VѭѫQJ� WUrQ� WKLӃt bӏ QJѭQJ� Wө ÿӇ 
phөc hӗi chӭF� QăQJ� WUDR� ÿәi nhiӋt cӫa nó. Quy 
WUuQK�Qj\�WKѭӡng kéo dài trong 2-10 phút trong quá 
trình khӱ EăQJ��KRҥW�ÿӝng dӯng cӫa quҥt dàn lҥnh. 
Sau khi khӱ EăQJ�� Qy� VӁ tӵ ÿӝng trӣ lҥi chӃ ÿӝ 
+($7,1*�6ѬӢI.  
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+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

CHӂ ĈӜ HҼN GIӠ - BҰT HҼN GIӠ 

 
ĈӇ ÿһt thӡi gian cӫD�Pi\�ÿLӅu hòa 

 
ĈӇ lұp trình thӡi gian bұt tӵ ÿӝng, thiӃt bӏ cҫQ�ÿѭӧc tҳt 
nguӗn. 
Nhҩn lҫn thӭ nhҩW�� ÿһt nhiӋW� ÿӝ bҵng cách 
nhҩn nút  hoһF�ź� 
Nhҩn lҫn thӭ KDL�� ÿһt thӡi gian nghӍ bҵng 
cách nhҩn nút  hoһF�ź�� 
Nhҩn lҫn thӭ ba, xác nhұQ�FjL�ÿһt, sDX�ÿy�WKӡi 
gian nghӍ cho tӟi lҫn bұt tӵ ÿӝng tiӃp theo có thӇ ÿѭӧc 
ÿӑc trên màn hình.  
/Ѭ8�é� 
7Uѭӟc khi tiӃp tөc thӡi gian: lұp trình chӃ ÿӝ làm viӋc 
bҵng nút  (2) và tӕF� ÿӝ quҥt bҵng nút 

 (3). TҳW�Pi\�ÿLӅu hòa (bҵng phím ).  
/ѭX� ê�� ĈӇ hӫy chӭF� QăQJ� ÿm� ÿһt, hãy nhҩn nút 

 lҫn nӳa. 
/ѭX� ê�� 7URQJ� WUѭӡng hӧp tҳt nguӗn, cҫn phҧL� ÿһt lҥi 
TIMER ON. 

 

CHӂ ĈӜ HҼN GIӠ - TҲT HҼN GIӠ 

 

ĈӇ ÿһt chӭF� QăQJ� Wӵ ÿӝng tҳt 
cӫD�Pi\�ÿLӅu hòa 

 
Thӡi gian dӯQJ� ÿѭӧc lұp trình bҵng cách nhҩn 

�� Ĉһt thӡi gian nghӍ bҵng cách nhҩn nút  
hoһF�ź��FKR�ÿӃn khi thӡi gian nghӍ ÿѭӧc hiӇn thӏ theo 
yêu cҫu cӫa bҥQ��VDX�ÿy�QKҩn  mӝt lҫn nӳa. 
/ѭX� ê�� ĈӇ hӫy chӭF� QăQJ� ÿm� ÿһt, hãy nhҩn nút 

 lҫn nӳa. 
/ѭX� ê�� 7URQJ� WUѭӡng hӧp tҳt nguӗn, cҫn phҧL� ÿһt lҥi 
TIMER OFF. 
 
 
 

 /ѭX�ê��&KӭF�QăQJ�7,0(5�+ҼN GIӠ có thӇ ÿѭӧc 
ÿһt trong khoҧng thӡi gian nӱa giӡ. 

 
 

  

Màn hình dàn lҥnh 

Màn hình dàn lҥnh 

Màn hình dàn lҥnh 
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+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

CHӂ ĈӜ QUҤT 

 
0i\� ÿLӅu hòa hoҥW� ÿӝng trong 
chӃ ÿӝ chӍ thông gió. 

ĈӇ ÿһt chӃ ÿӝ FAN/QUҤT, nhҩn  FKR� ÿӃn 
khi biӇX�Wѭӧng  �)$1�Ŷ��[Xҩt hiӋn trên màn hình. 
Khi nhҩn nút , tӕF�ÿӝ sӁ WKD\�ÿәi theo trình tӵ 
sau: THҨP/TRUNG BÌNH/CAO/TӴ ĈӜNG ӣ chӃ 
ÿӝ FAN/QUҤT. 
ĈLӅu khiӇn tӯ [D�FǊQJ� OѭX� WUӳ tӕF�ÿӝ ÿѭӧF�ÿһt trong 
chӃ ÿӝ hoҥW�ÿӝQJ�WUѭӟF�ÿy�� 
Ӣ chӃ ÿӝ FEEL/CҦM NHҰN (tӵ ÿӝQJ��� Pi\� ÿLӅu 
hòa sӁ tӵ ÿӝng chӑn tӕF�ÿӝ quҥt và chӃ ÿӝ hoҥW�ÿӝng 
(LÀM MÁT hoһF�6ѬӢI ҨM).   
 

 

 

 

CHӂ ĈӜ KHӰ ҬM 

 
ChӭF� QăQJ� Qj\� OjP� JLҧP� ÿӝ ҭm cӫa 
NK{QJ� NKt� ÿӇ JL~S� FăQ� SKzQJ� WKRҧi 
PiL�KѫQ� 

 
ĈӇ ÿһt chӃ ÿӝ DRY/KHӰ ҬM, nhҩn  FKR�ÿӃn 
khi biӇX� Wѭӧng  �'5<�Ŷ�� [Xҩt hiӋn trên màn hình. 
ChӭF�QăQJ�Wӵ ÿӝng cӫa chu kǤ làm mát xen kӁ và quҥt 
không khí sӁ ÿѭӧc kích hoҥt. 

 
 

  



16 

+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

CHӂ ĈӜ FEEL/TӴ ĈӜNG 

 
ChӃ ÿӝ tӵ ÿӝng. 

 
ĈӇ kích hoҥt chӃ ÿӝ hoҥW� ÿӝng FEEL/TӴ ĈӜNG, 
nhҩn nút  trên bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ [D� FKR� ÿӃn 
khi biӇX�Wѭӧng  �)((/�Ŷ��[Xҩt hiӋn trên màn hình. 
Ӣ chӃ ÿӝ FEEL, tӕF�ÿӝ quҥt và nhiӋW�ÿӝ ÿѭӧF�ÿһt tӵ 
ÿӝng theo nhiӋW� ÿӝ SKzQJ� �ÿѭӧc kiӇm tra bҵng cҧm 
biӃn nhiӋW�ÿӝ ÿѭӧc tích hӧp trong dàn lҥnh). 

NhiӋW�ÿӝ 
xung 

quanh 

ChӃ ÿӝ hoҥW�ÿӝng NhiӋW�ÿӝ tӵ 
ÿӝng 

< 20°C 
6ѬӢI Ҩ0��ĈӔI VӞI LOҤI 

%Ѫ0�1+,ӊT) 
QUҤ7��ĈӔI VӞI LOҤI CHӌ 

LÀM MÁT) 
23°C 

20°C ~ 
26°C KHÔ RÁO 18°C 

> 26°C LÀM MÁT 23°C 
 
ĈӇ tӕL�ѭX�KyD�FKӭF�QăQJ�FӫD�Pi\�ÿLӅX�KzD��Km\�ÿLӅu 
chӍnh nhiӋW� ÿӝ (chӍ േ 2°C) (1), tӕF� ÿӝ ���� Yj� Kѭӟng 
cӫa luӗng khí (3) bҵng cách nhҩQ� FiF� Q~W� ÿѭӧc chӍ 
ÿӏnh. 

 

 

CHӂ ĈӜ SLEEP/NGӪ 

 
ĈӇ kích hoҥt chӃ ÿӝ hoҥW�ÿӝng SLEEP/NGӪ, nhҩn nút 

 trên bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ [D� FKR� ÿӃn khi biӇu 
Wѭӧng  (AUTOQUIET) xuҩt hiӋn trên màn hình. 
ChӭF�QăQJ�³6/((3�1*Ӫ´�VӁ tӵ ÿӝQJ�ÿLӅu chӍnh nhiӋt 
ÿӝ ÿӇ OjP�FKR�FăQ�SKzQJ�WKRҧL�PiL�KѫQ�YjR�EDQ�ÿrP��
Ӣ chӃ ÿӝ làm mát hoһc khô ráo, nhiӋW�ÿӝ FjL�ÿһt sӁ tӵ 
ÿӝQJ�WăQJ�OrQ���&�PӛL����SK~W��ÿӇ ÿҥW�ÿѭӧc mӭF�WăQJ�
tәng cӝng 2°C trong 2 giӡ ÿҫu hoҥW�ÿӝng.  
Ӣ chӃ ÿӝ Vѭӣi, nhiӋW�ÿӝ FjL�ÿһt sӁ giҧm dҫn 2°C trong 
2 giӡ ÿҫu hoҥW�ÿӝng.  
Sau 10 giӡ chҥy ӣ chӃ ÿӝ sleep/ngӫ��Pi\�ÿLӅu hòa sӁ 
tӵ ÿӝng tҳt. 

 
 

  

Màn hình dàn lҥnh 
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+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

ChӭF�QăQJ�,�6(7��7�\�FKӑn) 
Trong mӛi chӃ ÿӝ /¬0�0È7���6ѬӢI ҨM / QUҤT / 
KHӰ Ҭ0�� Km\� ÿLӅu chӍnh nhiӋW� ÿӝ (LÀM MÁT / 
6ѬӢI ҨM), tӕF� ÿӝ quҥW� �/¬0�0È7� �� 6ѬӢI ҨM / 
QUҤT) và chӃ ÿӝ ÿҧo gió (SWING) theo ý thích, sau 
ÿy� QKҩQ� Q~W� �,� 6(7�� WURQJ� �� JLk\� FKR� ÿӃn khi biӇu 
WѭӧQJ�³$8´�[Xҩt hiӋn trên màn hình và nӅn cӫa màn 
hình sáng lên, bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ xa sӁ chҥy và ghi nhӟ 
FiF� FjL� ÿһt này. Bҥn có thӇ ÿһt lҥi bҵng cách lһp lҥi 
thao tác trên.  
 
Trong mӛi chӃ ÿӝ /¬0�0È7���6ѬӢI ҨM / QUҤT / 
KHӰ ҬM, nhҩQ�Q~W��,�6(7��ÿӇ kích hoҥt chӭF�QăQJ�
này, AC sӁ chҥ\�Gѭӟi dҥQJ�FjL�ÿһt yêu thích cӫa bҥn 
và bҥn sӁ thҩy biӇX�Wѭӧng AU nhҩp nháy trên bӝ ÿLӅu 
khiӇn tӯ xa. Nhҩn lҥi hoһF�FiF�Q~W�NKiF�ÿӇ hӫy chӭc 
QăQJ�Qj\�� 

 
 

 

 

ChӭF�QăQJ�Wӵ làm sҥch (Tùy chӑn) 
1.  ChӭF�QăQJ�Qj\�JL~S�ORҥi bӓ bөi bҭn, vi khuҭn tích 

tө, v.v ra khӓL�JLjQ�ED\�KѫL� 
2.  Nhҩn nút "CLEAN/LÀM SҤ&+�� ÿӇ vào chӭc 

QăQJ�Qj\�ӣ bҩt kǤ chӃ ÿӝ nào và biӇX�Wѭӧng "CL" 
sӁ hiӇn thӏ trên màn hình cӫa dàn lҥnh.  

3.  ChӭF�QăQJ�Qj\�VӁ chҥy khoҧng 30 phút và sӁ trӣ vӅ 
chӃ ÿӝ ÿѭӧF�ÿһW� WUѭӟc chӭF�QăQJ�Qj\��%ҥn có thӇ 
nhҩn "ON (BҰT)/OFF (TҲT)" hoһc "Mode/ChӃ 
ÿӝ��ÿӇ hӫy chӭF�QăQJ�Qày trong quá trình.  

 Bҥn sӁ nghe thҩy 2 tiӃng bíp khi kӃt thúc hoһc hӫy 
bӓ. 

4.  Ĉy� Oj� EuQK� WKѭӡng nӃu có mӝt sӕ tiӃng ӗn trong 
quá trình chӭF�QăQJ�Qj\��Yu�Yұt liӋu nhӵa giãn nӣ 
khi gһp nóng và co lҥi khi gһp lҥnh.  

5.  Chúng tôi khuyên bҥn nên vұn hành chӭF�QăQJ�Qj\�
GѭӟL�ÿLӅu kiӋQ�P{L�WUѭӡQJ�VDX�ÿk\�ÿӇ tránh mӝt sӕ 
WtQK�QăQJ�Eҧo vӋ an toàn nhҩW�ÿӏnh. 

Dàn lҥnh Temp<30°C 
Dàn nóng 5°C<Temp<30°C 

6.  Chúng tôi khuyên bҥn nên vұn hành vұn hành chӭc 
QăQJ�Qj\�Pӛi 3 tháng. 
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+ѬӞNG DҮN HOҤ7�ĈӜNG 

NhiӋW�ÿӝ hoҥW�ÿӝng 

0i\�ÿLӅX�KzD�ÿѭӧc lұS� WUuQK�FKR�FiF�ÿLӅu kiӋn sinh hoҥt thoҧi mái và phù hӧS�QKѭ�GѭӟL�ÿk\��QӃu sӱ 
dөQJ�YѭӧW�QJRjL�FiF�ÿLӅu kiӋn này, thì mӝt sӕ WtQK�QăQJ�Eҧo vӋ an toàn có thӇ có hiӋu lӵc. 

0i\�ÿLӅu hòa cӕ ÿӏnh: 

CHӂ ĈӜ 
 

NhiӋW�ÿӝ 
NhiӋW�ÿӝ làm mát NhiӋW�ÿӝ Vѭӣi NhiӋW�ÿӝ làm khô 

NhiӋW�ÿӝ trong phòng 17°C ~ 32°C 0°C ~ 27°C 18°C ~ 32°C 

NhiӋW�ÿӝ ngoài trӡi 

0°C ~ 43°C 
Ĉӕi vӟi khí hұu T1 -7°C ~ 24°C 0°C ~ 50°C 0°C ~ 52°C 
Ĉӕi vӟi khí hұu T3 

 

0i\�ÿLӅu hòa Inverter: 

CHӂ ĈӜ 
 

NhiӋW�ÿӝ 
NhiӋW�ÿӝ làm mát NhiӋW�ÿӝ Vѭӣi NhiӋW�ÿӝ làm khô 

NhiӋW�ÿӝ trong phòng 17°C ~ 32°C 0°C ~ 30°C 10°C ~ 32°C 

NhiӋW�ÿӝ ngoài trӡi 

0°C ~ 53°C 

-15°C ~ 30°C 0°C ~ 50°C 
-15°C ~ 53°C 

Ĉӕi vӟi model máy có hӋ 
thӕng làm mát nhiӋW�ÿӝ 

thҩp 
 

 Thi͇t b͓ không ho̩W�ÿ͡ng ngay l̵p tͱc n͇X�ÿ˱ͫc b̵t sau khi t̷t ho̿F�VDX�NKL�WKD\�ÿ͝i ch͇ ÿ͡ trong khi ho̩t 
ÿ͡QJ��ÿk\�Oj�KjQK�ÿ͡ng t b̫o v͏ EuQK�WK˱ͥng, b̩n c̯n chͥ kho̫ng 3 phút. 

 Công sṷt và hi͏u qu̫ theo th͵ nghi͏P�ÿ˱ͫc ti͇n hành t̩i ho̩W�ÿ͡QJ�ÿ̯y t̫i*. 
Yêu c̯u ph̫L�ÿ̩t t͙F�ÿ͡ cao nh̭t cͯD�ÿ͡QJ�F˯�TX̩t dàn l̩nh và góc mͧ t͙L�ÿD�FͯD�FiQK�ÿ̫o gió và ṱm 
ch͑QK�K˱ͣng gió ngang. 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- Nhӳng cân nhҳc quan trӑng 

� Nhӳng cân nhҳc quan trӑng 

x 0i\�ÿLӅu hòa không khí bҥn mua phҧL�ÿѭӧF�QKkQ�YLrQ�Fy�WUuQK�ÿӝ chuyên môn lҳS�ÿһt 
Yj�³6ә WD\�Kѭӟng dүn lҳS�ÿһW´�FKӍ ÿѭӧc sӱ dөng cho các nhân viên lҳS�ÿһW�Fy�WUuQK�ÿӝ 
chuyên môn! Các thông sӕ kӻ thuұt lҳS�ÿһt phҧL�WXkQ�WKHR�FiF�TX\�ÿӏnh vӅ dӏch vө sau 
bán hàng cӫa chúng tôi. 

x .KL�ÿә ÿҫy môi chҩt lҥnh dӉ cháy, bҩt kǤ thao tác bҩt cҭn nào cӫa bҥQ�FǊQJ�ÿӅu có thӇ 
Jk\�WKѭѫQJ�WtFK�QJKLrP�WUӑQJ�FKR�Fѫ�WKӇ hoһF�ÿӗ vұt.  

x Thӱ nghiӋm rò rӍ phҧL�ÿѭӧc thӵc hiӋn sau khi hoàn tҩt lҳS�ÿһt. 

x Cҫn phҧi kiӇP� WUD� DQ� WRjQ� WUѭӟc khi bҧo trì hoһc sӱa chӳD�Pi\�ÿLӅu hòa không khí 
bҵng cách sӱ dөng môi chҩt lҥnh dӉ FKi\�ÿӇ ÿҧm bҧo giҧm thiӇu rӫi ro cháy nә. 

x Cҫn vұQ�KjQK�Pi\�WKHR�TX\�WUuQK�ÿѭӧc kiӇP�VRiW�ÿӇ ÿҧm bҧo mӑi rӫi ro phát sinh tӯ 
khí gas hoһF�KѫL�GӉ cháy trong quá trình vұQ�KjQK�ÿӅX�ÿѭӧc giҧP�ÿӃn mӭc tӕi thiӇu. 

x Yêu cҫu vӅ tәng trӑQJ� Oѭӧng môi chҩt lҥQK�ÿә ÿҫy và diӋQ� WtFK�SKzQJ�ÿѭӧc trang bӏ 
ÿLӅX�KzD�NK{QJ�NKt��ÿѭӧc trình bày trong BҧQJ�**�O�Yj�**���VDX�ÿk\� 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- Nhӳng cân nhҳc quan trӑng 

� Mӭc nҥp môi chҩt lҥnh tӕL�ÿD�Yj�GLӋn tích sàn tӕi thiӇu cҫn thiӃt 

m1 = (4 m3) x LFL, m2 = (26 m3)) x LFL, m3 = (130 m3) * LFL 

7URQJ�ÿy�/)/�Oj�JLӟi hҥn bҳt lӱD�Gѭӟi tính bҵng kg/m3, R32 LFL là 0.303 kg/m3. 

Ĉӕi vӟi các thiӃt bӏ Fy�Oѭӧng nҥp m1 < M  m2: 

Mӭc nҥp tӕL�ÿD�WURQJ�SKzQJ�SKҧi tuân theo công thӭc sau: mmax = 2.5 x (LFL)(5/4) * h0 x (A)1/2  

DiӋn tích sàn tӕi thiӇu cҫn thiӃW�$PLQ�ÿӇ lҳS�ÿһt thiӃt bӏ Fy�Oѭӧng nҥp môi chҩt lҥnh M (kg) phҧi tuân theo công 
thӭc sau: Amin = (M / (2.5 * (LFL)(5/4)  x h0)) 2  

7URQJ�ÿy� 

mmax là mӭc nҥp tӕL�ÿD�FKR�SKpS�WURQJ�SKzQJ��Wtnh bҵng kg; 

0�Oj�Oѭӧng nҥp môi chҩt lҥnh trong thiӃt bӏ, tính bҵng kg; 

Amin là diӋn tích phòng tӕi thiӇu cҫn thiӃt, tính bҵng m2; 

A là diӋn tích phòng, tính bҵng m2; 

LFL là giӟi hҥn bҳt lӱD�Gѭӟi, tính bҵng kg/m3; 

h0 là chiӅu cao lҳS�ÿһt cӫa thiӃt bӏ, tính bҵQJ�PpW�ÿӇ tính mmax hoһc Amin������P�ÿӕi vӟi loҥi gҳQ�Wѭӡng; 

Bҧng GG.1 ± Mӭc nҥp tӕL�ÿD��NJ� 

Loҥi LFL h0 DiӋn tích sàn (m2) 
 (kg/m3) (m) 4 7 10 15 20 30 50 

R32 0. 306 

0.6 0.68 0.9 1.08 1.32 1.53 1.87 2. 41 
1 1.14 1.51 1.8 2.2 2.54 3. 12 4. 02 

1.8 2.05 2. 71 3.24 3. 97 4. 58 5.61 7.254 
2.2 2.5 3.31 3.96 4.85 5.6 6.86 8.85 

 

Bҧng GG.2 ± DiӋn tích phòng tӕi thiӇu (m2) 

Loҥi LFL 
(kg/m3) 

h0 
(m) 

 
/ѭӧng nҥp (M) (kg) 

 
DiӋn tích phòng tӕi thiӇu (m2) 

R32 0. 306 

 1.224 kg 1.836 kg 2.448 kg 3.672 kg 4.896 kg 6.12 kg 7.956 kg 
0.6  29 51 116 206 321 543 
1  10 19 42 74 116 196 

1.8  3 6 13 23 36 60 
2.2  2 4 9 15 24 40 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- Nhӳng cân nhҳc quan trӑng 

� Nguyên tҳc an toàn khi lҳS�ÿһt 

1. An toàn tҥi hiӋQ�WUѭӡng 

 
Cҩm ngӑn lӱa trҫn     Cҫn thông gió 

2. An toàn khi hoҥW�ÿӝng 

 
Coi chӯQJ�ÿLӋQ�WƭQK����������3Kҧi mang quҫn áo bҧo hӝ Yj�JăQJ�WD\�FKӕQJ�WƭQK�ÿLӋn  .K{QJ�G�QJ�ÿLӋn thoҥL�GL�ÿӝng 

3. An toàn khi lҳS�ÿһt 

x Máy dò lӛ rò môi chҩt lҥnh 
x Vӏ trí lҳS�ÿһt phù hӧp 

 +uQK�ErQ�WUiL�Oj�Vѫ�ÿӗ NKiL�Oѭӧc máy dò lӛ rò môi chҩt lҥnh. 
 

;LQ�OѭX�ê�Uҵng: 

1.  Vӏ trí lҳS�ÿһt phҧi ӣ WURQJ�ÿLӅu kiӋn thông thoáng. 

2.  Các vӏ trí lҳS�ÿһt và bҧR�WUu�Pi\�ÿLӅu hòa không khí sӱ dөng môi chҩt lҥQK�5���NK{QJ�ÿѭӧc có ngӑn lӱa 
trҫn hoһc nguӗn nhiӋt hàn, hút thuӕc, lò sҩy hoһc bҩt kǤ nguӗn nhiӋW�QjR�NKiF�FDR�KѫQ������&�Yu�P{L�FKҩt 
lҥnh có thӇ dӉ dàng bӏ bҳt lӱa.  

3.  Khi lҳS�ÿһW�Pi\�ÿLӅu hòa không khí, cҫn thӵc hiӋn các biӋn pháp chӕQJ�WƭQK�ÿLӋn thích hӧS�QKѭ�PDQJ�TXҫn 
áo và/hoһF�JăQJ�WD\�chӕQJ�WƭQK�ÿLӋn.  

4.  Cҫn chӑn vӏ trí thuұn tiӋn cho viӋc lҳS�ÿһt hoһc bҧR�WUu�WURQJ�ÿy�ÿѭӡng nҥS�NKt�Yj�ÿѭӡng thoát khí cӫa dàn 
lҥQK�Yj�GjQ�QyQJ�NK{QJ�ÿѭӧc bao quanh bӣL�FKѭӟng ngҥi vұt hoһc gҫn bҩt kǤ nguӗn nhiӋt nào hoһc môi 
WUѭӡng dӉ cháy và/hoһc dӉ nә. 

5.  NӃu dàn lҥnh bӏ rò rӍ môi chҩt lҥnh trong quá trình lҳS�ÿһt, cҫn phҧi tҳt ngay van cӫa dàn nóng và tҩt cҧ 
nhân viên phҧL�UD�QJRjL�FKR�ÿӃn khi môi chҩt lҥnh bӏ rò rӍ hoàn toàn trong 15 phút. NӃu sҧn phҭm bӏ hӓng, 
phҧi mang sҧn phҭm bӏ hӓQJ�ÿy�WUӣ lҥi trҥm bҧo trì và nghiêm cҩm hàn ӕng dүn môi chҩt lҥnh hoһc thӵc 
hiӋn các hoҥW�ÿӝng khác tҥL�ÿӏD�ÿLӇm cӫD�QJѭӡi dùng.  

6.  Cҫn phҧi chӑQ�QѫL�NK{QJ�NKt�ÿҫX�YjR�Yj�ÿҫu ra cӫa dàn lҥQK�Oj�ÿӗQJ�ÿӅu. 

7.  Cҫn tránh nhӳQJ�QѫL�Fy�FiF�Vҧn phҭP�ÿLӋn khác, phích cҳm và ә cҳP�ÿLӋn, tӫ bӃS��JLѭӡng, ghӃ sofa và các 
vұt có giá trӏ NKiF�QJD\�GѭӟL�ÿѭӡng kҿ ӣ hai bên dàn lҥnh. 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- Nhӳng cân nhҳc quan trӑng 

� Các công cө ÿһc biӋt 

Tên công cө Yêu cҫu sӱ dөng 

0i\�EѫP�FKkQ�NK{QJ�
mini 

PhҧL�Oj�Pi\�EѫP�FKkQ�NK{QJ�FKӕng cháy nә; có thӇ ÿҧm bҧR�ÿӝ chính xác nhҩW�ÿӏnh và 
ÿӝ chân không phҧi thҩS�KѫQ���3D� 

ThiӃt bӏ nҥp gas Phҧi là thiӃt bӏ nҥp gas chӕng cháy nә ÿһc biӋW��Fy�ÿӝ chính xác nhҩW�ÿӏQK�Yj�ÿӝ lӋch 
chiӃt rót phҧi nhӓ KѫQ��J� 

Máy dò rò rӍ gas PhҧL�ÿѭӧc hiӋu chuҭQ�WKѭӡng xuyên; và tӹ lӋ rò rӍ KjQJ�QăP�NK{QJ�ÿѭӧF�Yѭӧt quá 10g. 

Máy dò nӗQJ�ÿӝ $��9ӏ�WUt�EҧR�WUu�SKҧL�ÿѭӧF�WUDQJ�Eӏ�Pi\�Gz�QӗQJ�ÿӝ�P{L�FKҩW�OҥQK�GӉ�FKi\�ORҥL�Fӕ�ÿӏQK�Yj�
ÿѭӧF�NӃW�QӕL�YӟL�KӋ�WKӕQJ�EiR�ÿӝQJ�DQ�WRjQ��VDL�Vӕ�NK{QJ�ÿѭӧF�TXi���� 

%��9ӏ�WUt�OҳS�ÿһW�SKҧL�ÿѭӧF�WUDQJ�Eӏ�Pi\�Gz�QӗQJ�ÿӝ�P{L�FKҩW�OҥQK�GӉ�FKi\�FҫP�WD\��Fy�WKӇ�
QKұQ�UD�EiR�ÿӝQJ�kP�WKDQK�Yj�KuQK�ҧQK�KDL�FҩS�ÿӝ��VDL�Vӕ�NK{QJ�ÿѭӧF�TXi����� 

&��&iF�Pi\�Gz�QӗQJ�ÿӝ�SKҧL�ÿѭӧF�KLӋX�FKXҭQ�WKѭӡQJ�[X\rQ� 

'��&ҫQ�NLӇP�WUD�Yj�[iF�QKұQ�FiF�FKӭF�QăQJ�WUѭӟF�NKL�Vӱ�GөQJ�Pi\�Gz�QӗQJ�ÿӝ� 

0i\�ÿR�iS�VXҩt $��0i\�ÿR�iS�VXҩW�SKҧL�ÿѭӧF�KLӋX�FKXҭQ�WKѭӡQJ�[X\rQ� 

%��0i\�ÿR�iS�VXҩW�Vӱ�GөQJ�FKR�5���$�Fy�WKӇ�ÿѭӧF�Vӱ�GөQJ�FKR�0{L�FKҩW�OҥQK���� 

Bình cӭu hӓa Cҫn mang theo bình chӳa cháy khi lҳS�ÿһt và bҧR�WUu�Pi\�ÿLӅu hòa. Tҥi khu vӵc bҧo trì, 
cҫn có hai hoһc nhiӅu loҥi bình chӳa cháy dùng bӝt khô, carbon dioxide và bӑt và 
nhӳng bình chӳD�FKi\�ÿy�SKҧL�ÿѭӧF�ÿһt ӣ nhӳng vӏ WUt�TX\�ÿӏnh, có nhãn bҳt mҳt và ӣ 
nhӳQJ�QѫL�GӉ lҩy. 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- Chӑn vӏ trí lҳS�ÿһt 

DÀN LҤNH 
�� /ҳS� ÿһt dàn lҥQK� WUrQ� Wѭӡng chҳc chҳn, không bӏ 
rung.  
��&iF� Oӕi hút gió và thәi gió cӫa dàn lҥnh phҧi thông 
WKRiQJ�ÿӇ OѭX�WK{QJ�NK{QJ�NKt�WURQJ�SKzQJ� 
�� .K{QJ� OҳS� ÿһt thiӃt bӏ gҫn nguӗn nhiӋW�� KѫL� Qѭӟc 
hoһc khí gas dӉ cháy. 
�� /ҳS� ÿһt thiӃt bӏ gҫn ә cҳP� ÿLӋn hoһc mҥFK� ÿLӋn  
riêng.  
��.K{QJ�OҳS�ÿһt thiӃt bӏ QѫL�Qy�VӁ tiӃp xúc vӟi ánh sáng 
mһt trӡi trӵc tiӃp.  
��&Kӑn vӏ WUt�QѫL�QѭӟF�QJѭQJ�Wө có thӇ dӉ dàng thoát ra 
và dӉ dàng kӃt nӕi vӟi dàn nóng. 
��'jQ�Oҥnh cҫn lҳp ÿһW�FkQ�ÿӕi và dành ra các khoҧng 
trӕng cҫn thiӃW�QKѭ�WURQJ�KuQK� 
��&Kӑn vӏ trí mà bӝ lӑc có thӇ dӉ dàng lҩy ra. 

 
 

DÀN NÓNG 
��.K{QJ�ÿѭӧc lҳS�ÿһt dàn nóng gҫn nguӗn nhiӋW��KѫL�
Qѭӟc hoһc khí dӉ cháy. 
��.K{QJ�ÿѭӧc lҳS�ÿһt thiӃt bӏ ӣ nhӳQJ�QѫL�TXi�QKLӅu 
gió hoһc bөi. 
��.K{QJ�ÿѭӧc lҳS�ÿһt thiӃt bӏ QѫL�PӑL�QJѭӡL�WKѭӡQJ�ÿL�
qua. ChӑQ�QѫL�Pj� kP� WKDQK�JLy� WKәi ra và âm thanh 
hoҥW�ÿӝng sӁ không làm phiӅn hàng xóm. 
��7UiQK� OҳS� ÿһt thiӃt bӏ ӣ QѫL� Qy� VӁ tiӃp xúc vӟi ánh 
sáng mһt trӡi trӵc tiӃp (nӃu không phҧi sӱ dөng tҩm 
bҧo vӋ VDR�FKR�NK{QJ�ÿѭӧc cҧn trӣ luӗng không khí). 
��'jQK�UD�FiF�NKRҧng trӕQJ�QKѭ�WURQJ�KuQK�ÿӇ không 
NKt�OѭX�WK{QJ�Wӵ do. 
��/ҳS�ÿһt dàn nóng ӣ QѫL�DQ�WRjQ�Yj�Yӳng chҳc. 
��1Ӄu dàn nóng bӏ UXQJ��Km\�ÿһt các miӃQJ�ÿӋm cao su 
lên chân dàn nóng. 

khoҧng trӕng tӕi thiӇX�ÿѭӧc duy trì (mm) hiӇn thӏ 
trong hình 

 
 

 

1Jѭӡi mua phҧL�ÿҧm bҧo rҵQJ�QJѭӡi và/hoһc công ty sӁ lҳS�ÿһt, bҧo trì hoһc sӱa chӳD�Pi\�ÿLӅu hòa này có 
WUuQK�ÿӝ chuyên môn và kinh nghiӋm vӅ các sҧn phҭm môi chҩt lҥnh. 

  

Mһt lҳp ráp 

ӕQJ�WKRiW�QѭӟF�QJѭQJ�Wө 

Ӕng lót 

vӓ FiFK�ÿLӋn 

Gk\�FiS�ÿLӋn 

ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc 

6ѫ�ÿӗ lҳS�ÿһt 

Dàn nóng 

Dàn nóng 
Dàn lҥnh 

Dàn lҥnh 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- LҳS�ÿһt dàn lҥnh 

7Uѭӟc khi bҳW�ÿҫu lҳS�ÿһt, hãy quyӃW�ÿӏnh vӏ trí cӫa dàn 
lҥnh và GjQ�QyQJ��Fy�WtQK�ÿӃn khoҧng trӕng tӕi thiӇX�ÿѭӧc 
TX\�ÿӏnh xung quanh các dàn.  

 .K{QJ�ÿѭӧc lҳS�ÿһW�Pi\�ÿLӅu hòa trong phòng ҭP�ѭӟt 
QKѭ�SKzQJ�Wҳm hoһc phòng giһt ӫi, v.v. 

 Vӏ trí lҳS�ÿһt phҧL�FDR�KѫQ����FP�VR�Yӟi sàn nhà.  
ĈӇ lҳS�ÿһt, tiӃQ�KjQK�QKѭ�VDX� 
Lҳp ÿһt mһW�JLi�ÿӥ: 
1. Luôn gҳQ�JLi�ÿӥ cân bҵng theo chiӅu ngang và chiӅu 
dӑc 
2. Khoan lӛ VkX����PP�WUrQ�WѭӡQJ�ÿӇ cӕ ÿӏQK�JLi�ÿӥ; 
���ĈyQJ�FiF�WLFNH�QKӵa vào lӛ; 
4. Cӕ ÿӏQK�JLi�ÿӥ WUrQ�Wѭӡng bҵQJ�FiF�YtW��ÿѭӧc cung cҩp. 
���+m\�ÿҧm bҧo rҵQJ� JLi� WUHR� ÿm� ÿѭӧc cӕ ÿӏQK� ÿӫ chҳc 
chҳQ�ÿӇ chӏX�ÿѭӧc trӑQJ�Oѭӧng dàn lҥnh 
/˱X�ê��+uQK�G̩ng cͯa m̿t l̷p ráp có th͋ khác vͣi hình 
WUrQ��QK˱QJ�SK˱˯QJ�SKiS�O̷S�ÿ̿W�Oj�W˱˯QJ�W nhau. 

 

Khoan mӝt lӛ WUrQ�WѭӡQJ�ÿӇ bҳW�ÿѭӡng ӕng 
1.  Khoan lӛ ÿѭӡng kính ( ���� WUrQ� WѭӡQJ� WKHR� Kѭӟng 

KѫL�QJKLrQJ�[Xӕng vӅ phía ngoài trӡi. 
2.  Lҳp ӕng lót lӛ ÿѭӡng ӕng vào lӛ ÿӇ tránh kӃt nӕi 

ÿѭӡng ӕQJ�Yj�Gk\�ÿLӋn bӏ hӓQJ�NKL�ÿL�TXD�Oӛ.   
 Lӛ phҧi nghiêng xuӕQJ�Gѭӟi vӅ phía ngoài. 

/ѭX�ê��*Lӳ ӕQJ�WKRiW�QѭӟF�Kѭӟng xuӕQJ�WKHR�Kѭӟng cӫa 
lӛ WUrQ�Wѭӡng, nӃu không có thӇ xҧy ra rò rӍ.   
KӃt nӕL�ÿLӋn ± Dàn lҥnh 
1.  Mӣ nҳp dàn lҥnh. 
2.  Tháo nҳS�QKѭ�ÿѭӧc chӍ ra trong hình (bҵng cách tháo 

vít hoһc phá móc).  
3.  Ĉӕi vӟi các kӃt nӕL�ÿLӋQ��[HP�Vѫ�ÿӗ mҥch ӣ phҫn bên 

phҧi cӫa thiӃt bӏ Gѭӟi nҳp dàn lҥnh. 
4.  KӃt nӕi dây cáp vӟL�FiF�ÿҫu vít  theo thӭ tӵ ÿiQK�Vӕ, 

sӱ dөng kích cӥ dây phù hӧp vӟL�ÿҫu vào nguӗQ�ÿLӋn 
(xem biӇn ghi tên trên thiӃt bӏ) và theo tҩt cҧ các yêu 
cҫu hiӋn hành cӫa quӕc gia vӅ quy tҳc an toàn. 

 Cáp kӃt nӕi dàn nóng và dàn lҥnh phҧi phù hӧS�ÿӇ sӱ 
dөng ngoài trӡi. 

 Vӏ WUt�ÿһt phích cҳm phҧi có thӇ tiӃp cұQ�ÿѭӧc sau khi 
thiӃt bӏ ÿm�ÿѭӧc lҳS�ÿһW�ÿӇ có thӇ rút phích cҳm ra nӃu 
cҫn thiӃt. 

 Dây tiӃS�ÿҩt  phҧL�ÿѭӧF�ÿҧm bҧR�ÿҩu nӕi và còn hiӋu 
quҧ 

 NӃu cáp nguӗn bӏ hӓng, thì phҧL�ÿѭӧc Trung tâm dӏch 
vө ӫy quyӅn thay thӃ. 

/˱X�ê��'k\�ÿL͏n có th͋ ÿ˱ͫc k͇t n͙i vͣi PCB chính cͯa 
dàn l̩nh theo model máy mà không c̯Q�QJăQ�ÿ̭u dây. 

 

 

  

Trong nhà Ngoài trӡi 

Tҩm mһW�WUѭӟc 

Vѫ�ÿӗ ÿҩu dây 

Nҳp hӝS�ÿҩu dây 
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KӃt nӕL�ÿѭӡng ӕng môi chҩt lҥnh 
HӋ thӕQJ� ÿѭӡng ӕng có thӇ chҥ\� WKHR� �� Kѭӟng 
ÿѭӧc thӇ hiӋn bҵng các sӕ WURQJ�KuQK��.KL�ÿѭӡng 
ӕng chҥ\� WKHR� Kѭӟng sӕ 1 hoһc 3, hãy cҳt bӓ 
mҧnh nhӵD�ÿѭӧc khӭa sҹn dӑc theo rãnh ӣ phía 
bên dàn lҥnh bҵng dao cҳt.  
+ѭӟng ӕQJ�ÿӗQJ�ÿӇ ÿѭD�ӕng vào lӛ WUrQ�Wѭӡng và 
liên kӃt các ӕQJ�ÿӗng, ӕQJ�WKRiW�QѭӟF�Yj�FiS�ÿLӋn 
bҵQJ�EăQJ�GtQK�Yӟi ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc ӣ SKtD�Gѭӟi, 
ÿӇ Qѭӟc có thӇ chҧy tӵ do.  
��.K{QJ�ÿѭӧc tháo các nҳS� FKH� ÿѭӡng ӕng cho 
ÿӃn khi kӃt nӕL�� ÿӇ WUiQK� KѫL� ҭm hoһc bөi bҭn 
xâm nhұp. 
�� 1ӃX� ÿѭӡng ӕng bӏ uӕn cong hoһc kéo quá 
WKѭӡng xuyên, thì sӁ bӏ cӭQJ��.K{QJ� ÿѭӧc uӕn 
ӕng quá ba lҫn tҥi mӝW�ÿLӇm. 
�� .KL� NpR� WKҷQJ� ÿѭӡng ӕQJ� ÿӗng bӏ cuӝn, hãy 
làm thҷng ӕng bҵng cách tháo nhҽ QKjQJ� QKѭ�
trong hình.  

 

KӃt nӕi vӟi dàn lҥnh 
1. Tháo nҳp che ӕng dàn lҥnh (kiӇm tra xem bên 
trong có mҧnh vөn hay không).  
2. LҳS�ÿDL�ӕc và tҥo mһt bích ӣ ÿҫu cӵc cӫa ӕng 
kӃt nӕi. 
3. SiӃt chһt các kӃt nӕi bҵng cách sӱ dөng hai cӡ 
lê vһQ�WKHR�KѭӟQJ�QJѭӧc chiӅu.  
���Ĉӕi vӟi môi chҩt lҥQK�5����FiF�ÿҫu nӕL�Fѫ�
QrQ�ÿһt ӣ ngoài trӡi. 

 
7KRiW�QѭӟF�QJѭQJ�Wө cӫa dàn lҥnh 
&{QJ� WiF� WKRiW� QѭӟF� QJѭQJ� Wө cӫa dàn lҥnh là 
nӅn tҧng cho sӵ thành công cӫa viӋc lҳS�ÿһt. 
���Ĉһt ӕQJ�WKRiW�QѭӟF�ErQ�GѭӟL�ÿѭӡng ӕng, chú ý 
không tҥo ӕQJ�VLSKRQ��ÿRҥn cong chӳ U) 
2. ӔQJ� WKRiW� Qѭӟc phҧi nghiêng xuӕQJ� ÿӇ dӉ 
WKRiW�Qѭӟc. 
���.K{QJ�ÿѭӧc uӕn cong ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc hoһF�ÿӇ 
ӕng nhô ra hoһc xoҳn lҥL�Yj�NK{QJ�ÿѭӧc ÿһW�ÿҫu 
ӕQJ�WURQJ�Qѭӟc. NӃu phҫn mӣ rӝQJ�ÿѭӧc kӃt nӕi 
vӟi ӕQJ�WKRiW�QѭӟF��Km\�ÿҧm bҧR�Qy�ÿѭӧc bӑc lҥi 
NKL�ÿL�YjR�GjQ�Oҥnh. 
4. NӃX� ÿѭӡng ӕQJ� ÿѭӧc lҳS� ÿһt ӣ bên phҧi, thì 
ӕQJ� ÿӗng, cáp nguӗn và ӕQJ� WKRiW� Qѭӟc phҧi 
ÿѭӧc bӑc lҥL�Yj�ÿѭӧc cӕ ÿӏnh ӣ phía sau thiӃt bӏ 
có kӃt nӕL�ÿѭӡng ӕng.  
1) LҳS�ÿҫu nӕi ӕQJ�YjR�NKH�WѭѫQJ�ӭng. 
2) NhҩQ�ÿӇ nӕL�ÿҫu nӕi ӕng vào vӏ trí cӕ ÿLQK�  
 

  

Ĉӏnh hình ӕng nӕi 

.pR�GjL�ÿѭӡng ӕng cuӝn 

cӡ lê siӃt lӵc 

Trong nhà 
Ngoài trӡi 

Các mӕi nӕi phҧi ӣ 
ngoài trӡi 

CÓ KHÔNG 

KHÔNG KHÔNG 

CÓ 
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LҲ3�ĈҺT DÀN LҤNH 
Sau khi kӃt nӕL�ÿѭӡng ӕQJ�WKHR�Kѭӟng dүn, hãy lҳS�ÿһt cáp nӕi. 
Bây giӡ hãy lҳS�ÿһt ӕQJ� WKRiW�Qѭӟc. Sau khi kӃt nӕi, hãy bӑc 
ÿѭӡng ӕng, cáp và ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc bҵng vұt liӋX�FiFK�ÿLӋn.  
1. Sҳp xӃS�FiF�ÿѭӡng ӕng, dây cáp và ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc. 
2. Bӑc các khӟp nӕi ӕng bҵng vұt liӋX�FiFK�ÿLӋn, cӕ ÿӏnh bҵng 
EăQJ�NHR�YLQyl. 
3. Chҥy ӕng, cáp và ӕQJ� WKRiW� QѭӟF� ÿm� EXӝc lҥi qua lӛ trên 
Wѭӡng và gҳn dàn lҥnh vào phҫn trên cӫa mһt lҳp ráp mӝt cách 
chҳc chҳn. 
4. NhҩQ�Yj�ÿҭy phҫQ�Gѭӟi cӫa dàn lҥnh vào mһt lҳp ráp. 

 
 

+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- LҳS�ÿһt dàn nóng 

� Dàn nóng phҧL�ÿѭӧc lҳS�ÿһt trên mӝt bӭF�Wѭӡng vӳng chҳc 
và gҳn chһt. 

� Phҧi tuân thӫ TX\� WUuQK� VDX� ÿk\� WUѭӟc khi kӃt nӕL� ÿѭӡng 
ӕng và cáp nӕL��[iF�ÿӏnh vӏ trí nào tӕt nhҩW�WUrQ�Wѭӡng và 
chӯD�ÿӫ khoҧng trӕQJ�ÿӇ có thӇ dӉ dàng bҧo trì. 

� Vһn chһW�JLi�ÿӥ YjR�Wѭӡng bҵQJ�FiF�WLFNH�ÿһc biӋt phù hӧp 
vӟi loҥL�Wѭӡng; 

� Sӱ dөng sӕ Oѭӧng ticke lӟQ�KѫQ�Pӭc yêu cҫX�WK{QJ�WKѭӡng 
cho trӑQJ� Oѭӧng mà chúng phҧi chӏX� ÿӇ WUiQK� UXQJ�ÿӝng 
trong quá trình vұQ�KjQK�Yj�ÿѭӧc giӳ chһt ӣ cùng mӝt vӏ 
trí trong nhiӅX�QăP�Pj�YtW�NK{QJ�Eӏ lӓng. 

� ThiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc lҳS�ÿһW�WKHR�TX\�ÿӏnh quӕc gia. 

7KRiW�QѭӟF�QJѭQJ�Wө cӫa dàn nóng (chӍ áp dөng vӟi model 
có chӭF�QăQJ�Vѭӣi ҩm) 
1ѭӟF� QJѭQJ� Wө Yj� QѭӟF� ÿi� KuQK� WKjQK� ӣ dàn nóng trong quá 
trình vұQ� KjQK� Vѭӣi ҩm có thӇ ÿѭӧc thoát ra qua ӕng thoát 
Qѭӟc. 
1. SiӃt chһt cәQJ� WKRiW� Qѭӟc trong lӛ ���PP� ÿѭӧF� ÿһt trong 
phҫn thiӃt bӏ QKѭ�WURQJ�KuQK� 
2. Nӕi cәQJ�WKRiW�Qѭӟc và ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc. 
+m\�ÿҧm bҧR�QѭӟF�ÿѭӧc thoát ra ӣ vӏ trí thích hӧp.  
 

 

  

Bӑc bҵQJ�EăQJ�NHR�YLQ\O 

ӕng dүn môi chҩt 
lҥnh 

ӕQJ�OyW�FiFK�ÿLӋn 

cáp nӕi 

ӕng dүn môi chҩt 
lҥnh 

cáp nӕL����ÿӕi vӟi 
EѫP�QKLӋt) 

FiS�WKăP�Gz��ÿӕi vӟL�EѫP�QKLӋt) ӕng WKRiW�QѭӟF�QJѭQJ�Wө 

mһt lҳp ráp 

cәQJ�WKRiW�Qѭӟc ӕQJ�WKRiW�Qѭӟc 
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KӂT NӔ,�Ĉ,ӊN 
1. Tháo tay cҫm ӣ tҩm bên phҧi cӫa dàn nóng.  
2. Nӕi dây nӕi nguӗn vӟi bҧQJ�ÿҫu cuӕi. HӋ thӕng dây 
ÿLӋn phҧi phù hӧp vӟi dàn lҥnh. 
3. Cӕ ÿӏnh dây nӕi nguӗn bҵng kҽp dây. 
4. Xác nhұQ�[HP�Gk\�ÿm�ÿѭӧc cӕ ÿӏQK�ÿ~QJ�FiFK�FKѭD� 
5. PhҧL�ÿҧm bҧR�ÿҩu nӕi dây tiӃS�ÿҩt còn hiӋu quҧ vào 
dàn nóng. 
6. Lҳp lҥi tay cҫm.  

 
 

KӂT NӔI ӔNG 
VһQ�FiF�ÿDL�ӕc vào khӟp nӕi dàn nóng theo quy trình 
siӃt chһW�WѭѫQJ�Wӵ ÿѭӧc mô tҧ cho dàn lҥnh.  
ĈӇ tránh rò rӍ��Km\�FK~�ê�ÿӃn FiF�ÿLӇm sau: 
1. SiӃt chһW� FiF� ÿDL� ӕc bҵng cách sӱ dөng hai cӡ lê. 
Chú ý không làm hӓQJ�FiF�ÿѭӡng ӕng. 
2. NӃu lӵc siӃW�NK{QJ�ÿӫ, sӁ có thӇ xҧy ra rò rӍ. Vӟi 
lӵc siӃt quá chһW�� FǊQJ� VӁ có thӇ xҧy ra rò rӍ, vì mһt 
bích có thӇ bӏ hӓng.  
3. HӋ thӕng chҳc chҳn nhҩt khi siӃt chһt kӃt nӕi bҵng 
cách sӱ dөng cӡ lê cӕ ÿӏnh và cӡ lê siӃt lӵc: trong 
WUѭӡng hӧp này sӱ dөng bҧng trên trang 29.  

 
 

HÚT CHÂN KHÔNG 
.K{QJ�NKt�Yj�KѫL� ҭm còn lҥi bên trong ӕQJ�ÿӕng có 
thӇ gây ra sӵ cӕ cho máy nén. Sau khi kӃt nӕi dàn 
nóng và dàn lҥQK��Km\�K~W�NK{QJ�NKt�Yj�KѫL�ҭm ra khӓi 
hӋ thӕng bҵQJ�EѫP�FKkQ�NK{QJ� 
KiӇm tra áp suҩt môi chҩt lҥnh 
Ĉӕi vӟi môi chҩt lҥnh R32, phҥm vi áp suҩt thҩp (Van 
hút) là 0.8-1.2Mpa, và phҥm vi áp suҩW�FDR��9DQ�ÿҭy) 
là 3.2-���0SD��Fy�QJKƭD�Oj�KӋ thӕng làm lҥnh hoһc môi 
chҩt lҥnh cӫD�Pi\� ÿLӅX� KzD� NK{QJ� EuQK� WKѭӡng nӃu 
phҥm vi áp suҩt thҩp hoһc cao cӫD�Pi\�QpQ�ÿѭӧc phát 
hiӋQ�Yѭӧt quá mӭc áp suҩW�ÿm�TX\�ÿӏQK�QKѭ�WUrQ�� 

 

 

  

Vѫ�ÿӗ ÿҩu dây ӣ phía sau 
nҳp 

vít 

tháo tҩm 
bên phҧi 

dàn nóng 

ӕng nӕi 

ÿDL�ӕc 

vòi chҩt lӓng 

vòi khí gas 

dàn lҥnh 

van chҩt lӓng van khí gas 

nҳp bҧo vӋ ÿDL�ӕc cәng dӏch vө 

vòi 

cәng dӏch vө EѫP�FKkQ�NK{QJ 
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HÚT CHÂN KHÔNG 
.K{QJ�NKt�Yj�KѫL�ҭm còn lҥi bên trong mҥFK�OѭX�WK{QJ�
môi chҩt lҥnh có thӇ gây ra sӵ cӕ cho máy nén. Sau 
khi kӃt nӕi dàn nóng và dàn lҥnh, hãy xҧ không khí và 
KѫL� ҭm ra khӓi mҥFK� OѭX� WK{QJ� P{L� FKҩt lҥnh bҵng 
EѫP�FKkQ�NK{QJ�� 
(1) Vһn nҳp bҧo vӋ ra khӓi van 2 chiӅu và 3 chiӅu.  
(2) Vһn nҳp bҧo vӋ ra khӓi cәng dӏch vө. 
(3) Nӕi ӕQJ�EѫP�FKkQ�NK{QJ�Yӟi cәng dӏch vө. 
(4) VұQ�KjQK�EѫP�FKkQ�NK{QJ�WURQJ�YzQJ����- 15 phút 
FKR�ÿӃQ�NKL�ÿҥW�ÿѭӧc mӭc chân không tuyӋW�ÿӕi là 10 
mm Hg. 
(5) VӟL�EѫP�FKkQ�NK{QJ�Yүn hoҥW�ÿӝng, vһn khóa áp 
suҩt thҩS� WUrQ� ÿӗng hӗ ÿR� iS� VXҩt. DӯQJ� EѫP� FKkQ�
không.  
(6) Mӣ van 2 ngã bҵng cách vһQ�����YzQJ�Yj�VDX�ÿy�
ÿyQJ�Oҥi sau 10 giây. KiӇm tra rò rӍ tҩt cҧ các vӏ trí nӕi 
bҵng xà phòng lӓng hoһc thiӃt bӏ Gz�Uz�ULW�JDV�ÿLӋn tӱ.  
(7) Mӣ hoàn toàn van 2 ngã và 3 ngã. Ngҳt kӃt nӕi ӕng 
EѫP�FKkQ�NK{QJ� 
����ĈyQJ�FKһt tҩt cҧ các nҳp bҧo vӋ trên các van 

 
 

+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- kiӇm tra hoҥW�ÿӝng 

1. Bӑc lӟp vӓ FiFK�ÿLӋn xung quanh các khӟp cӫa dàn 
lҥnh và cӕ ÿӏnh bҵQJ�EăQJ�NHR�FiFK�ÿLӋn. 
2. Cӕ ÿӏnh phҫn nhô ra cӫa cáp tín hiӋX�YjR�ÿѭӡng ӕng 
hoһc vào dàn nóng.  
3. Cӕ ÿӏQK�ÿѭӡng ӕQJ�YjR�WѭӡQJ��VDX�NKL�ÿm�Eӑc bҵng 
EăQJ� NHR� FiFK� ÿLӋn) bҵng kҽp hoһc lҳp vào các khe 
nhӵa. 
4. Bӏt kín lӛ WUrQ�WѭӡQJ�Pj�ÿѭӡng ӕQJ�ÿL�TXD�ÿӇ QJăQ�
không khí hoһF�Qѭӟc xâm nhұp. 
KiӇm tra dàn lҥnh 
��&KӭF�QăQJ�%ҰT/TҲT và QUҤT có hoҥW�ÿӝng bình 
WKѭӡng không? 
��&+ӂ ĈӜ có hoҥW�ÿӝQJ�EuQK�WKѭӡng không? 
��ĈLӇP�ÿһt và chӭF�QăQJ�+ҼN GIӠ có hoҥW�ÿӝQJ�ÿ~QJ�
cách không? 
��&iF�ÿqQ�Fy�ViQJ�EuQK�WKѭӡng không? 
��/i�ÿҧo gió có hoҥW�ÿӝQJ�EuQK�WKѭӡng không? 
��1ѭӟF�QJѭQJ�Wө có thӇ thoát hoàn toàn không? 
KiӇm tra dàn nóng 
�� &y� WLӃng ӗn hoһF� UXQJ� ÿӝng bҩW� WKѭӡng trong quá 
trình hoҥW�ÿӝng không? 
��7LӃng ӗn, luӗng không khí hoһc hӋ thӕQJ�WKRiW�Qѭӟc 
ngѭQJ�Wө có thӇ làm phiӅn hàng xóm không? 
��&y�Uz�UӍ chҩt làm mát không? 
/˱X�ê��E͡ ÿL͉u khi͋Q�ÿL͏n t͵ cho phép máy nén khͧi 
ÿ͡ng ch͑ ED�SK~W�VDX�NKL�ÿL͏n áp ti͇p c̵n h͏ th͙ng. 

 

 

 

6ѫ�ÿӗ van 3 chiӅu 

kӃt nӕi vӟi dàn lҥnh 

vӏ trí mӣ 

trөc quay 

kim 
KӃt nӕi vӟi 
dàn nóng 

Lõi van 
Nҳp cәng dӏch vө 

Dàn lҥnh 

+ѭӟng dòng chҧy môi chҩt lҥnh 

Van 3 chiӅu 

Van 2 chiӅu 

Mӣ 1/4 vòng 

VһQ�KRjQ�WRjQ�ÿӇ 
mӣ van 

VһQ�KRjQ�WRjQ�ÿӇ 
mӣ van 

ĈDL�ӕc cәng 
dӏch vө 

(2) Vһn 
(8) SiӃt chһt 

(1) Vһn 
 
(8) SiӃt chһt 

(1) Vһn 
 
(8) SiӃt chһt 

Nҳp van 

Nҳp van 

Kҽp 

Vӓ FiFK�ÿLӋn 

ÿѭӡng ӕng 

ÿѭӡng ӕng 

EăQJ�NHR�FiFK�ÿLӋn 

miӃQJ�ÿӋm 

(trong nhà) (ngoài trӡi) 

Wѭӡng 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- 7K{QJ�WLQ�FKR�QJѭӡi lҳS�ÿһt 

MODEL MÁY   công suҩt (Btu/h) 9K/12K 18K/24K 
ChiӅX�GjL�ÿѭӡng ӕng vӟi mӭc nҥp tiêu chuҭn 5m 5m 
Khoҧng cách tӕL�ÿD�JLӳa dàn lҥnh và dàn nóng 25m 25m 
Mӭc nҥp môi chҩt lҥnh bә sung (BҳW�ÿҫu tӯ 5m) 15g/m 25g/m 
Ĉӝ cao chênh lӋch mӭc tӕL�ÿD�JLӳa dàn lҥnh và dàn nóng 10m 10m 
Loҥi môi chҩt lҥnh (l) R32 R32 

 

(1) Tham khҧR�QKmQ�ÿӏnh mӭc dӳ liӋX�ÿѭӧc dán trên dàn nóng. 

(2) TәQJ�Oѭӧng nҥp phҧL�Gѭӟi mӭc tӕL�ÿD�theo bҧng GG.1 trên trang 20. 

LӴC SIӂT CHҺ7�ĈӔI VӞI NҲP BҦO Vӊ VÀ KHӞP NӔI BÍCH 

ӔNG LӴC SIӂT [N x m] 
ӬNG SUҨ7�7ѬѪ1*�
ӬNG (sӱ dөng cӡ lê 20 

cm) 
 LӴC SIӂT [N x m] 

���´ 
 (6)

15-20 lӵc cә tay ĈDL�ӕc cәng dӏch vө 7-9 

3/8 " 
 (9.52 )

31-35 lӵc cánh tay Nҳp bҧo vӋ 25-30 

1/2" 
 (12 )

35-45 lӵc cánh tay   

5/8 "  
 (15.88 )

75-80 lӵc cánh tay   
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- 7K{QJ�WLQ�FKR�QJѭӡi lҳS�ÿһt 

6Ѫ�ĈӖ ĈҨU DÂY 

Ĉӕi vӟL�FiF�PRGHO�Pi\�NKiF�QKDX��Vѫ�ÿӗ ÿҩu dây có thӇ khác nhau. Vui lòng tham khҧR�Vѫ�ÿӗ ÿҩX�Gk\�ÿѭӧc 
dán trên dàn lҥQK�Yj�GjQ�QyQJ�WѭѫQJ�ӭng. 

Trên dàn lҥQK��Vѫ�ÿӗ ÿҩX�Gk\�ÿѭӧF�GiQ�Gѭӟi tҩm mһW�WUѭӟc; 

7UrQ�GjQ�QyQJ��Vѫ�ÿӗ ÿҩX�Gk\�ÿѭӧc dán ӣ mһt sau cӫa nҳp tay cҫm dàn nóng.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/˱X�ê��Ĉ͙i vͣi m͡t s͙ PRGHO�Pi\��Gk\�ÿL͏Q�ÿm�ÿ˱ͫc nhà s̫n xṷt k͇t n͙i vͣi PCB chính cͯa dàn l̩nh mà không 
có kh͙L�ÿ̯u cu͙i. 

  

Tҩm mһW�WUѭӟc 

6ѫ�ÿӗ ÿҩu dây 

6ѫ�ÿӗ ÿҩu dây 

Nҳp tay cҫm dàn nóng 
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+ѬӞNG DҮN LҲ3�ĈҺT --- 7K{QJ�WLQ�FKR�QJѭӡi lҳS�ÿһt 

THÔNG SӔ KӺ THUҰT DÂY CÁP 

MODEL MÁY công suҩt 
(Btu/h) 

5k 7k 9k 12k 15/18k 22/24k 28/30k/36k 
diӋn tích mһt cҳt 

'k\�FiS�ÿLӋn N l.0mm2 
AWG18 

1.0mm2 
AWG18 

1.0mm2 
AWG18 

l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

1.5mm2 
AWG16 

2.5mm2 
AWG14 
H05RN-

F 

4.0mm2 
AWG12 

L 1.0mm2 
AWG18 

l.0mm2 
AWG18 

l.Omm2 
AWG18 

1.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

1.5mm2 
AWG16 

2.5mm2 
AWG14 
H05RN-

F 

4.0mm2 
AWG12 

E 1.0mm2 
AWG18 

l.0mm2 
AWG18 

l.0mm2 
AWG18 

l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

1.5mm2 
AWG16 

2.5mm2 
AWG14 
H05RN-

F 

4.0mm2 
AWG12 

Dây cáp nӕi N 1.0mm2 l.0mm2 1.0mm2 1.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2 0.75mm2 

L 1.0mm2 l.0mm2 1.0mm2 l.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2 0.75mm2 

1 1.0mm2 1.0mm2 1.0mm2 l.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2 0.75mm2 

2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 
3 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 

 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 0.75mm2 
 

MODEL MÁY INVERTER     công 
suҩt (Btu/h) 

  9k 12k 18/22k 24k  

diӋn tích mһt cҳt 
'k\�FiS�ÿLӋn N   l.0mm2 

(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

1.5mm2 
AWG16 

2.5mm2 
AWG14 

 

L   l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

1.5mm2 
AWG16 

2.5mm2 
AWG14 

 

E   l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 
AWG18 

(AWG16) 

1.5mm2 
AWG16 

2.5mm2 
AWG14 

 

Dây cáp nӕi  N   1.0mm2 
(1.5mm2) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2  

L   l.0mm2 
(1.5mm2) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2  

1   l.0mm2 
(1.5mm2) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2  

   1.0mm2 
(1.5mm2) 

l.0mm2 
(1.5mm2) 

1.5mm2 0.75mm2  

Thông sӕ cҫu chì dàn lҥnh 220 V 7K, 9K, 12K 15K, 16K, 18K, 22K, 24K, 30K là 50T, 3.15A 
Thông sӕ cҫu chì dàn lҥnh 110 V 7K, 9K 12k là 50T, 3.15A, 
Thông sӕ cҫu chì dàn nóng 125V 7K, 9K, 12K là 61T, 15A 
Thông sӕ cҫu chì dàn nóng 250V 18K, 22K, 24K là 65TS, 25A 
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BҦO TRÌ 

BҧR� GѭӥQJ� ÿӏnh kǤ Oj� ÿLӅu cҫn thiӃW� ÿӇ giӳ cho máy 
ÿLӅu hòa cӫa bҥn hoҥW�ÿӝng hiӋu quҧ. 
7Uѭӟc khi thӵc hiӋn công tác bҧo trì, hãy ngҳt kӃt nӕi 
nguӗQ�ÿLӋn bҵng cách rút phích cҳm ra khӓi ә cҳm. 
 
DÀN LҤNH 
BӜ LӐC CHӔNG BӨI 
l. Mӣ nҳp dàn lҥQK�WKHR�KѭӟQJ�PǊL�WrQ 
2. Nâng nҳp dan lҥnh lên bҵng mӝt tay, lҩy bӝ lӑc khí 
ra bҵng tay còn lҥi 
3. Làm sҥch bӝ lӑc bҵQJ�Qѭӟc; nӃu bӝ lӑc bӏ dính dҫu, 
có thӇ rӱa bҵQJ�Qѭӟc ҩP��NK{QJ�Yѭӧt quá 45 oC). 
ĈӇ khô ӣ QѫL�NK{�UiR�Yj�WKRiQJ�PiW� 
4. Nâng nҳp dàn lҥnh lên bҵng mӝt tay, lҳp bӝ lӑc khí 
bҵng tay còn lҥi 
5. ĈyQJ�Oҥi. 
Bӝ lӑF�WƭQK�ÿLӋn và khӱ mùi (nӃX�ÿѭӧc lҳS�ÿһt) không 
thӇ ÿѭӧc rӱa hoһc tái tҥo và phҧL�ÿѭӧc thay thӃ bҵng bӝ 
lӑc mӟi sau mӛi 6 tháng.  
Vӊ SINH BӜ 75$2�ĈӘI NHIӊT 
1. Mӣ nҳp dàn lҥnh cӫa thiӃt bӏ và nhҩc lên hӃt cӥ và 
VDX� ÿy� WKiR� UD� NKӓi các khӧp nӕL� ÿӇ vӋ sinh dӉ dàng 
KѫQ� 
2. VӋ sinh dàn lҥnh bҵng vҧi thҩP�QѭӟF��NK{QJ�FDR�KѫQ�
40 oC) và xà phòng trung tính. Không bao giӡ ÿѭӧc sӱ 
dөng dung môi hoһc chҩt tҭy rӱa mҥnh.  
3. NӃu dàn nóng bӏ tҳc nghӁn, hãy gӥ các rác, lá cây 
bám vào xung quanh hoһc dùng tiD�QѭӟF�ÿӇ ÿҭy các bөi 
bҭn ra khӓL�GjQ�WUDR�ÿәi nhiӋt. 

 

 

BҦ2�'ѬӤNG VÀO CUӔI MÙA 
1. Ngҳt kӃt nӕi công tҳc tӵ ÿӝng hoһc phích cҳm. 
2. Làm sҥch và thay thӃ các bӝ lӑc 
3. Vào ngày nҳQJ��Km\�ÿӇ Pi\�ÿLӅu hòa thông gió trong mӝt vài giӡ��ÿӇ bên trong máy có thӇ khô hoàn toàn. 

THAY PIN 

.KL����.K{QJ�QJKH�WKҩy tiӃng bíp xác nhұn nào tӯ dàn lҥnh. 

��0jQ�KuQK�/&'�NK{QJ�KRҥW�ÿӝng. 

Cách thӵc hiӋQ����7KiR�Qҳp ӣ phía sau. 

��Ĉһt pin mӟi vào theo ký hiӋu + và -. 

/ѭX�ê��&KӍ sӱ dөng pin mӟi. Tháo pin ra khӓi bӝ ÿLӅu khiӇn tӯ [D�NKL�ÿLӅu hòa không hoҥW�ÿӝng. 

CҦ1+�%È2��.K{QJ�ÿѭӧc vӭt bӓ SLQ�Gѭӟi dҥng rác thҧL�WK{QJ�WKѭӡng, chúng phҧL�ÿѭӧc vӭt bӓ trong các thùng 
chӭD�ÿһc biӋt nҵP�WURQJ�FiF�ÿLӇm thu gom. 

 

  

bӝ lӑc chӕng bөi 
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XӰ LÝ SӴ CӔ 

SӴ CӔ NGUYÊN NHÂN CÓ THӆ 

7KLӃW�Eӏ�NK{QJ�KRҥW�ÿӝQJ 

0ҩW�ÿLӋQ���SKtFK�FҳP�Eӏ�U~W�UD 
ĈӝQJ�Fѫ�TXҥW�FӫD�GjQ�QyQJ�OҥQK�Eӏ�KӓQJ� 
%ӝ�QJҳW�PҥFK�QKLӋW�Wӯ�FӫD�Pi\�QpQ�Eӏ�OӛL 
7KLӃW�Eӏ�EҧR�YӋ�KRһF�FҫX�FKu�Eӏ�OӛL� 
0ӕL�QӕL�Eӏ�OӓQJ�KRһF�SKtFK�FҳP�Eӏ�U~W�UD� 
Ĉ{L�NKL�QJӯQJ�KRҥW�ÿӝQJ�ÿӇ�EҧR�YӋ�WKLӃW�Eӏ� 
ĈLӋQ�iS�FDR�KѫQ�KRһF�WKҩS�KѫQ�SKҥP�YL�ÿLӋQ�iS 
&KӭF�QăQJ�7,0(5-21�%Ұ7�+Ҽ1�*,Ӡ�ÿDQJ�KRҥW�ÿӝQJ 
%ҧQJ�ÿLӅX�NKLӇQ�ÿLӋQ�Wӱ�Eӏ�KӓQJ 

0�L�Oҥ %ӝ�OӑF�NK{QJ�NKt�Eӏ�EҭQ 
7LӃQJ�ӗQ�QѭӟF�FKҧ\� &KҩW�OӓQJ�FKҧ\�QJѭӧF�WURQJ�PҥFK�OѭX�WK{QJ�P{L�FKҩW�OҥQK 
6ѭѫQJ�P��WKRiW�UD�Wӯ�ÿѭӡQJ�
thoát khí 

7uQK�WUҥQJ�Qj\�[ҧ\�UD�NKL�NK{QJ�NKt�WURQJ�SKzQJ�WUӣ�QrQ�TXi�OҥQK��Yt�Gө�QKѭ�WURQJ�
FKӃ�ÿӝ��/¬0�0È7��KRһF��.+Ӱ�Ҭ0�.+Ð�5È2�� 

1JKH�WKҩ\�WLӃQJ�ӗQ�Oҥ 7LӃQJ�ӗQ�Qj\�ÿѭӧF�WҥR�UD�EӣL�Vӵ�JLmQ�Qӣ�KRһF�FR�OҥL�FӫD�WҩP�PһW�WUѭӟF�GR�Vӵ�WKD\�
ÿәL�QKLӋW�ÿӝ�Yj�NK{QJ�SKҧL�Oj�Vӵ�Fӕ� 

/XӗQJ�NKt�NK{QJ�ÿӫ��QyQJ�
KRһF�OҥQK 

&jL�ÿһW�QKLӋW�ÿӝ�NK{QJ�SK��KӧS� 
ĈѭӡQJ�QҥS�NKt�KRһF�ÿѭӡQJ�WKRiW�NKt�FӫD�GjQ�QyQJ�KRһF�GjQ�OҥQK�ÿm�Eӏ�FKһQ� 
%ӝ�OӑF�NK{QJ�NKt�Eӏ�FKһQ� 
7ӕF�ÿӝ�TXҥW�ÿѭӧF�ÿһW�ӣ�PӭF�WӕL�WKLӇX� 
&iF�QJXӗQ�QKLӋW�NKiF�WURQJ�SKzQJ� 
.K{QJ�Fy�P{L�FKҩW�OҥQK� 

7KLӃW�Eӏ�NK{QJ�ÿiS�ӭQJ�OӋQK 
ĈLӅX�NKLӇQ�Wӯ�[D�NK{QJ�ÿӫ�JҫQ�YӟL�GjQ�OҥQK� 
3LQ�WURQJ�Eӝ�ÿLӅX�NKLӇQ�Wӯ�[D�Fy�WKӇ�ÿm�FҥQ�NLӋW� 
9ұW�FҧQ�JLӳD�Eӝ�ÿLӅX�NKLӇQ�Wӯ�[D�Yj�Eӝ�WKX�WtQ�KLӋX�WURQJ�GjQ�OҥQK� 

0jQ�KuQK�WҳW &KӭF�QăQJ�/('�ÿDQJ�KRҥW�ÿӝQJ 
0ҩW�ÿLӋQ 

TҳW�Pi\�ÿLӅu hòa ngay lұp tӭc và cҳt nguӗQ�ÿLӋQ�WURQJ�WUѭӡng hӧp: 
&y�WLӃQJ�ӗQ�Oҥ�WURQJ�TXi�WUuQK�KRҥW�ÿӝQJ� 
%ҧQJ�ÿLӅX�NKLӇQ�ÿLӋQ�Wӱ�Eӏ�OӛL� 
&ҫX�FKu�KRһF�F{QJ�WҳF�Eӏ�OӛL� 
&y�QѭӟF�KRһF�FiF�YұW�WKӇ�Oҥ�ErQ�WURQJ�WKLӃW�Eӏ� 
&iS�KRһF�SKtFK�FҳP�TXi�QyQJ� 
0�L�UҩW�PҥQK�SKiW�UD�Wӯ�WKLӃW�Eӏ� 
CÁC TÍN HIӊU LӚI TRÊN MÀN HÌNH 
7URQJ�WUѭӡQJ�KӧS�Fy�OӛL��PjQ�KuQK�WUrQ�GjQ�OҥQK�VӁ�KLӇQ�WKӏ�FiF�Pm�OӛL�VDX� 
 ĈqQ�581�&+Ҥ< 0{�Wҧ�Vӵ�Fӕ 

 QKҩS�QKi\���OҫQ /ӛL�FҧP�ELӃQ�QKLӋW�ÿӝ�WURQJ�QKj 
 QKҩS�QKi\���OҫQ /ӛL�FҧP�ELӃQ�QKLӋW�ÿӝ�ÿѭӡQJ�ӕQJ�WURQJ�QKj 
 QKҩS�QKi\���OҫQ 7UөF�WUһF�ÿӝQJ�Fѫ�TXҥW�WURQJ�QKj� 

 

 



 

+ѭӟng dүn vұn chuyӇn / bҧo quҧn / bҧo trì / sӱa chӳa / phөc hӗi 

1.  Vұn chuyӇn thiӃt bӏ chӭa môi chҩt lҥnh dӉ cháy 

 Tuân thӫ FiF�TX\�ÿӏnh vӅ vұn chuyӇn 

2.  ĈiQK�Gҩu thiӃt bӏ bҵng cách sӱ dөng các ký hiӋu  

 Tuân thӫ FiF�TX\�ÿӏnh tҥL�ÿӏD�SKѭѫQJ 

3.  Thҧi bӓ thiӃt bӏ sӱ dөng môi chҩt lҥnh dӉ cháy 

 Tuân thӫ FiF�TX\�ÿӏnh cӫa quӕc gia 

4.  Bҧo quҧn thiӃt bӏ / phө tùng 

 ViӋc bҧo quҧn thiӃt bӏ phҧL�WXkQ�WKHR�Kѭӟng dүn cӫa nhà sҧn xuҩt. 

5.  Bҧo quҧn thiӃt bӏ ÿyQJ�JyL��FKѭD�EiQ� 

 Lӟp bҧo vӋ bao bì phҧL�ÿҧm bҧo thiӋt hҥL�Fѫ�KӑF�ÿӕi vӟi thiӃt bӏ bên trong bao bì sӁ không gây rò rӍ môi 
chҩt lҥnh. 

 Sӕ Oѭӧng tӕL�ÿD�FiF�Eӝ phұn thiӃt bӏ ÿѭӧF�SKpS�OѭX�WUӳ cùng nhau sӁ ÿѭӧF�[iF�ÿӏQK�WKHR�TX\�ÿӏnh cӫa tҥi 
SKѭѫQJ�� 

6.  Thông tin vӅ bҧo trì 

1)  KiӇm tra khu vӵc 

 7Uѭӟc khi bҳW�ÿҫu làm viӋc trên các hӋ thӕng có chӭa môi chҩt lҥnh dӉ cháy, cҫn kiӇP�WUD�DQ�WRjQ�ÿӇ ÿҧm 
bҧo giҧm thiӇX�QJX\�Fѫ�ÿiQK�OӱD��ĈӇ sӱa chӳa hӋ thӕng làm lҥnh, các biӋn pháp phòng ngӯa sau phҧL�ÿѭӧc 
tuân thӫ WUѭӟc khi tiӃn hành công viӋc trên hӋ thӕng. 

2)  Quy trình làm viӋc 

 Công viӋc phҧi ÿѭӧc thӵc hiӋQ�WKHR�TX\�WUuQK�ÿѭӧc kiӇP�VRiW�ÿӇ giҧm thiӇu rӫi ro khí hoһF�KѫL�GӉ cháy 
xuҩt hiӋn trong khi công viӋF�ÿDQJ�ÿѭӧc thӵc hiӋn.  

3)  Khu vӵc làm viӋc chung 

 Tҩt cҧ nhân viên bҧo trì và nhӳQJ�QJѭӡi khác làm viӋc trong khu vӵc phҧL�ÿѭӧF�Kѭӟng dүn vӅ tính chҩt 
công viӋF�ÿDQJ�ÿѭӧc thӵc hiӋn. Tránh làm viӋc trong không gian hҥn chӃ. Khu vӵc xung quanh không gian 
làm viӋc phҧL�ÿѭӧc tách biӋW��Ĉҧm bҧo rҵQJ�FiF�ÿLӅu kiӋn trong khu vӵF�ÿm�ÿѭӧF�ÿҧm bҧo an toàn bҵng 
cách kiӇm soát vұt liӋu dӉ cháy. 

4)  KiӇm tra sӵ hiӋn diӋn cӫa môi chҩt lҥnh 

 Khu vӵc này phҧL�ÿѭӧc kiӇm tra bҵng máy dò môi chҩt lҥnh thích hӧS�WUѭӟc và trong quá trình làm viӋF��ÿӇ 
ÿҧm bҧo kӻ thuұt viên nhұn thӭF�ÿѭӧc bҫu khí quyӇn có khҧ QăQJ�FKi\��Ĉҧm bҧo rҵng thiӃt bӏ dò lӛ rò 
ÿDQJ�ÿѭӧc sӱ dөng phù hӧS�ÿӇ sӱ dөng vӟi môi chҩt lҥnh dӉ cháy, tӭc là không phát ra tia lӱa, bӏW�NtQ�ÿҫy 
ÿӫ hoһc an toàn bên trong.  

5)  Sӵ hiӋn diӋn cӫa bình chӳa cháy  

 NӃu công tác sinh nhiӋW�ÿѭӧc tiӃn hành trên thiӃt bӏ làm lҥnh hoһc bҩt kǤ bӝ phұn liên quan nào, thì phҧi có 
sҹn thiӃt bӏ chӳa cháy thích hӧp. Có bình chӳa cháy dùng bӝt khô hoһc CO2 liӅn kӅ khu vӵc nҥp. 

6)  Không có nguӗQ�ÿiQK�Oӱa 

 1Jѭӡi thӵc hiӋn công viӋF�OLrQ�TXDQ�ÿӃn hӋ thӕng làm lҥnh có tiӃp xúc vӟL�ÿѭӡng ӕng có chӭa hoһc tӯng 
chӭa môi chҩt lҥnh dӉ FKi\�NK{QJ�ÿѭӧc sӱ dөng bҩt kǤ nguӗQ�ÿiQK�Oӱa nào có thӇ dүQ�ÿӃQ�QJX\�Fѫ�FKi\�
nә. Tҩt cҧ các nguӗQ�ÿiQK�Oӱa có thӇ, bao gӗm hút thuӕc, phҧL�ÿѭӧc giӳ ÿӫ xa tӯ vӏ trí lҳS�ÿһt, sӱa chӳa, 
tháo gӥ và thҧi bӓ mà môi chҩt lҥnh dӉ cháy có thӇ thoát ra không giaQ�[XQJ�TXDQK��7Uѭӟc khi làm viӋc, 



 

khu vӵc xung quanh thiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc khҧR�ViW�ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng không có mӕi nguy dӉ cháy hoһc rӫi ro 
ÿiQK�Oӱa. BiӇQ�EiR�³NK{QJ�K~W�WKXӕF´�SKҧL�ÿѭӧF�WUѭQJ�Ej\� 

7)  Khu vӵc thông gió 

 Ĉҧm bҧo rҵng khu vӵF�Qj\�ÿѭӧc mӣ hoһF�ÿѭӧF�WK{QJ�JLy�ÿҫ\�ÿӫ WUѭӟc khi xâm nhұp vào hӋ thӕng hoһc 
tiӃn hành bҩt kǤ công tác sinh nhiӋt nào. MӭF�ÿӝ thông gió nhҩW�ÿӏnh phҧi duy trì trong suӕt thӡi gian công 
viӋF�ÿѭӧc thӵc hiӋn. HӋ thӕng thông gió sӁ phân tán mӝt cách an toàn bҩt kǤ môi chҩt lҥnh nào thoát ra và 
tӕt nhҩt là trөc xuҩt nó ra ngoài khí quyӇn. 

8)  KiӇm tra thiӃt bӏ làm lҥnh 

 Khi các thành phҫQ�ÿLӋQ�ÿѭӧF�WKD\�ÿәi, chúng phҧi phù hӧp vӟi mөF�ÿtFK�Yj�WK{QJ�Vӕ kӻ thuұt chính xác. 
PhҧL�OX{Q�WXkQ�WKHR�Kѭӟng dүn bҧo trì và dӏch vө cӫa nhà sҧn xuҩt. NӃX�Fy�Yѭӟng mҳc, hãy tham khҧo bӝ 
phұn kӻ thuұt cӫa nhà sҧn xuҩW�ÿӇ ÿѭӧc hӛ trӧ.  

 Các kiӇP�WUD�VDX�ÿk\�VӁ ÿѭӧc áp dөQJ�ÿӕi vӟi hӋ thӕng thiӃt bӏ sӱ dөng môi chҩt lҥnh dӉ cháy:  

-  .tFK�WKѭӟc sҥc/nҥp phù hӧp vӟL�NtFK�WKѭӟc phòng lҳS�ÿһt các bӝ phұn chӭa môi chҩt lҥnh; 

-  Máy móc và cӱD�WK{QJ�JLy�ÿDQJ�KRҥW�ÿӝQJ�ÿҫ\�ÿӫ và không bӏ tҳc nghӁn; 

-  NӃX�ÿDQJ�Vӱ dөng mҥch làm lҥnh gián tiӃp, thì mҥch thӭ cҩp phҧL�ÿѭӧc kiӇm tra sӵ hiӋn diӋn cӫa môi chҩt 
lҥnh;  

-  Ký hiӋu trên thiӃt bӏ phҧi có thӇ nhìn thҩy và dӉ ÿӑc. Các dҩu hiӋu và ký hiӋu không thӇ ÿӑF�ÿѭӧc phҧi 
ÿѭӧc sӱa chӳa; 

-  Ӕng hoһc bӝ phұn làm lҥQK�ÿѭӧc lҳS�ÿһt ӣ vӏ trí không có khҧ QăQJ�WLӃp xúc vӟi bҩt kǤ chҩt nào có thӇ ăQ�
mòn các thành phҫn có chӭa môi chҩt lҥnh, trӯ khi các bӝ phұQ�Qj\�ÿѭӧc chӃ tҥo bҵng vұt liӋu vӕn có khҧ 
QăQJ�FKӕQJ�ăQ�PzQ�KRһF�ÿѭӧc bҧo vӋ chӕQJ�ăQ�PzQ� 

9)  KiӇm tra các thiӃt bӏ ÿLӋn 

 Công tác sӱa chӳa và bҧo trì các bӝ phұQ�ÿLӋn phҧi bao gӗm kiӇP�WUD�DQ�WRjQ�EDQ�ÿҫu và quy trình kiӇm tra 
bӝ phұn. NӃu có lӛi có thӇ ҧQK�KѭӣQJ�ÿӃn sӵ DQ�WRjQ��WKu�NK{QJ�ÿѭӧc kӃt nӕi bҩt kǤ nguӗn cҩS�ÿLӋn nào vӟi 
mҥFK�FKR�ÿӃn khi lӛL�ÿѭӧc xӱ lý thӓD�ÿiQJ��1Ӄu lӛi không thӇ ÿѭӧc sӱa chӳa ngay lұp tӭF�QKѭQJ�Fҫn phҧi 
tiӃp tөc vұn hành, thì phҧi có giҧi pháp tҥm thӡL�ÿҫ\�ÿӫ��ĈLӅu này phҧL�ÿѭӧc báo cáo cho chӫ sӣ hӳu thiӃt 
bӏ ÿӇ tҩt cҧ FiF�ErQ�ÿӅX�ÿѭӧc thông báo. 

 KiӇP�WUD�DQ�WRjQ�EDQ�ÿҫu bao gӗm: 

�� Các tө ÿLӋQ�ÿm�ÿѭӧF�SKyQJ�ÿLӋn: viӋc này phҧL�ÿѭӧc thӵc hiӋn mӝW�FiFK�DQ�WRjQ�ÿӇ tránh khҧ QăQJ�SKiW�UD�
tia lӱa;  

�� Không có bӝ phұQ�ÿLӋQ�Yj�Gk\�ÿLӋn trӵc tiӃp bӏ lӝ ra trong quá trình sҥc, khôi phөc hoһc làm sҥch hӋ thӕng; 

�� Mӕi nӕL�ÿҩt có tính liên tөc. 

7.  Sӱa chӳa các bӝ phұn kín 

1)  Trong quá trình sӱa chӳa các bӝ phұn kín, tҩt cҧ các nguӗn cҩS�ÿLӋn phҧL�ÿѭӧc ngҳt khӓi thiӃt bӏ ÿDQJ�KRҥt 
ÿӝQJ�WUѭӟc khi tháo nҳp kín, v.v ... NӃu cҫn phҧi cung cҩS�ÿLӋn cho thiӃt bӏ trong quá trình bҧR�Gѭӥng, thì 
thiӃt bӏ phát hiӋn rò rӍ hoҥW�ÿӝQJ�WKѭӡng xuyên phҧL�ÿѭӧF�ÿһt tҥL�ÿLӇm quan trӑng nhҩW�ÿӇ cҧnh báo vӅ tình 
huӕng nguy hiӇm tiӅm tàng. 

2)  PhҧL�ÿһc biӋW�FK~�ê�ÿӃn nhӳQJ�ÿLӅX�VDX�ÿk\�ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng khi làm viӋc trên các bӝ phұQ�ÿLӋn, lӟp vӓ 
không bӏ WKD\�ÿәi theo cách ҧQK�KѭӣQJ�ÿӃn mӭF�ÿӝ bҧo vӋ. Bao gӗP�Kѭ�Kӓng dây cáp, sӕ OѭӧQJ�ÿҫu nӕi 
quá nhiӅu, thiӃt bӏ ÿҫu cuӕL�NK{QJ�ÿѭӧc thӵc hiӋn theo thông sӕ kӻ thuұW�EDQ�ÿҫX��Kѭ�Kӓng vòng bít, lҳp 
tuyӃn không chính xác, v.v. 

 Ĉҧm bҧo rҵng bӝ Pi\�ÿѭӧc gҳn cӕ ÿӏnh. 



 

 Ĉҧm bҧo rҵng các vòng bít hoһc vұt liӋu bít kín không bӏ xuӕng cҩS�ÿӇ chúng vүn có khҧ QăQJ�QJăQ�FKһn 
ÿѭӧc sӵ xâm nhұp cӫa bҫu khí quyӇn dӉ cháy. Các bӝ phұn thay thӃ phҧi phù hӧp vӟi thông sӕ kӻ thuұt cӫa 
nhà sҧn xuҩt. 

 /Ѭ8�é��9LӋc sӱ dөng keo silicon có thӇ ӭc chӃ hiӋu quҧ cӫa mӝt sӕ loҥi thiӃt bӏ phát hiӋn rò rӍ. Không cҫn 
phҧi cách ly các bӝ phұQ�DQ�WRjQ�ErQ�WURQJ�WUѭӟc khi làm viӋc. 

8.  Sӱa chӳa các bӝ phұn an toàn bên trong 

 .K{QJ�ÿѭӧc áp dөng bҩt kǤ tҧL�ÿLӋn cҧm hoһF�ÿLӋn dung cӕ ÿӏnh nào cho mҥFK�Pj�NK{QJ�ÿҧm bҧo rҵng tҧi 
này sӁ NK{QJ�YѭӧW�TXi�ÿLӋQ�iS�Yj�GzQJ�ÿLӋQ�FKR�SKpS�ÿӕi vӟi thiӃt bӏ ÿDQJ�Vӱ dөng.  

 Các bӝ phұn an toàn bên trong là các bӝ phұn duy nhҩt có thӇ hoҥW�ÿӝng trong khi có sӵ hiӋn diӋn cӫa bҫu 
không khí dӉ cháy. ThiӃt bӏ kiӇm tra phҧi ӣ ÿӏnh mӭc chính xác. ChӍ thay thӃ linh kiӋn bҵng các bӝ phұn 
ÿѭӧc nhà sҧn xuҩt chӍ ÿӏnh. Các bӝ phұn khác có thӇ dүQ�ÿӃn tình trҥQJ�ÿiQK�Oӱa môi chҩt lҥnh trong khí 
quyӇn do rò rӍ.  

9.  Dây cáp 

 KiӇP�WUD�ÿӇ ÿҧm bҧo dây cáp sӁ không bӏ ăQ�PzQ��FKӏu áp lӵc quá mӭF��UXQJ�ÿӝng, cҥnh sҳc hoһc bҩt kǤ 
WiF�ÿӝQJ�P{L� WUѭӡng bҩt lӧi nào khác. ViӋc kiӇP�WUD�FǊQJ�SKҧL� WtQK�ÿӃQ�FiF� WiF�ÿӝng lão hóa hoһc rung 
ÿӝng liên tөc tӯ các nguӗQ�QKѭ�Pi\�QpQ�KRһc quҥt. 

10. Phát hiӋn môi chҩt lҥnh dӉ cháy 

 Trong mӑL�WUѭӡng hӧS��NK{QJ�ÿѭӧc sӱ dөng các nguӗn có khҧ QăQJ�ÿiQK�OӱD�ÿӇ tìm kiӃm hoһc phát hiӋn rò 
rӍ môi chҩt lҥQK��.K{QJ�ÿѭӧc sӱ dөQJ�ÿqQ�KDORJHQ��KRһc bҩt kǤ máy dò nào khác sӱ dөng ngӑn lӱa trҫn). 

����3KѭѫQJ�SKiS�SKiW�KLӋn rò rӍ 

 &iF�SKѭѫQJ�SKiS�SKiW�KLӋn rò rӍ VDX�ÿk\�ÿѭӧc coi là chҩp nhұQ�ÿѭӧF�ÿӕi vӟi các hӋ thӕng có chӭa môi chҩt 
lҥnh dӉ cháy. 

 Máy dò lӛ Uz�ÿLӋn tӱ phҧL�ÿѭӧc sӱ dөQJ�ÿӇ phát hiӋn môi chҩt lҥnh dӉ FKi\��QKѭQJ�ÿӝ nhҥy có thӇ không 
ÿӫ hoһc có thӇ cҫn hiӋu chuҭn lҥi. (ThiӃt bӏ dò tìm phҧL�ÿѭӧc hiӋu chuҭn trong khu vӵc không có môi chҩt 
lҥQK���Ĉҧm bҧo rҵng máy dò không phҧi là nguӗn có khҧ QăQJ�ÿiQK�Oӱa và phù hӧp vӟi môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc 
sӱ dөng. ThiӃt bӏ phát hiӋn rò rӍ phҧL�ÿѭӧF�ÿһt theo tӹ lӋ phҫQ�WUăP�/)/�Fӫa môi chҩt lҥnh và phҧL�ÿѭӧc 
hiӋu chuҭn cho môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc sӱ dөng và tӹ lӋ phҫQ�WUăP�NKt�JDV�WKtFK�Kӧp (tӕL�ÿD������SKҧL�ÿѭӧc 
xác nhұn.  

 Chҩt lӓng phát hiӋn rò rӍ phù hӧS�ÿӇ sӱ dөng vӟi hҫu hӃt các môi chҩt lҥnK�QKѭQJ�Fҫn tránh sӱ dөng chҩt 
tҭy rӱa có chӭa clo vì clo có thӇ phҧn ӭng vӟi môi chҩt lҥQK�Yj�ăQ�PzQ�ÿѭӡng ӕQJ�ÿӗng. 

 NӃu nghi ngӡ có rò rӍ, tҩt cҧ các ngӑn lӱa trҫn phҧL�ÿѭӧc loҥi bӓ / dұp tҳt. 

 NӃu phát hiӋn rò rӍ môi chҩt lҥnh và cҫn phҧi hàn, tҩt cҧ môi chҩt lҥnh phҧL�ÿѭӧc thu hӗi tӯ hӋ thӕng, hoһc 
cách ly (bҵng van khóa) trong mӝt phҫn cӫa hӋ thӕng cách xa chӛ rò rӍ��1LWѫ�NK{QJ�R[\��2)1��VDX�ÿy�VӁ 
ÿѭӧc thәi qua hӋ thӕng cҧ WUѭӟc và trong quá trình hàn. 

12.  Tháo gӥ và Hút chân không 

 Khi cҫn can thiӋp vào mҥch môi chҩt lҥQK�ÿӇ sӱa chӳa - hoһc cho bҩt kǤ mөF�ÿtFK�QjR�NKiF�± phҧi tuân 
WKHR�FiF�TX\�WUuQK�WK{QJ�WKѭӡQJ��7X\�QKLrQ��ÿLӅu quan trӑng là phҧi tuân thӫ SKѭѫQJ�SKiS�DQ�WRjQ�NKL�OjP�
viӋc vӟi các chҩt  dӉ FKi\��&iF�TX\�WUuQK�VDX�ÿk\�SKҧL�ÿѭӧc tuân thӫ: 

 ��/Rҥi bӓ môi chҩt lҥnh; 

 ��/jP�Vҥch mҥch bҵQJ�NKt�WUѫ� 

 ��+~W�FKkQ�NK{QJ� 

 ��/jP�Vҥch lҥi bҵQJ�NKt�WUѫ� 



 

 ��0ӣ mҥch bҵng cách cҳt hoһc hàn. 

 /ѭӧng môi chҩt lҥnh phҧL�ÿѭӧc thu hӗi vào các bình thu hӗi chính xác. HӋ thӕng sӁ ÿѭӧF�³[~F�UӱD´�Eҵng 
2)1�ÿӇ ÿҧm bҧo an toàn cӫa thiӃt bӏ. Quá trình này có thӇ cҫn phҧL�ÿѭӧc lһS�ÿL�Oһp lҥi nhiӅu lҫn. Không 
ÿѭӧc sӱ dөng khí nén hoһc oxy cho công tác này. 

 ViӋc xҧ rӱa phҧL�ÿѭӧc thӵc hiӋn bҵng cách phá vӥ chân không trong hӋ thӕng bҵng OFN và tiӃp tөF�ÿә ÿҫy 
FKR�ÿӃQ�NKL�ÿҥW�ÿѭӧc áp suҩt làm viӋF��VDX�ÿy�WKRiW�UD�NKt�TX\Ӈn và cuӕi cùng kéo xuӕng chân không. Quá 
trình này phҧL�ÿѭӧc lһp lҥL�FKR�ÿӃn khi không còn môi chҩt lҥnh trong hӋ thӕng. Khi sӱ dөQJ�Oѭӧng OFN 
cuӕi cùng, hӋ thӕng sӁ ÿѭӧF� WK{QJ�KѫL�[Xӕng áp suҩt khí quyӇQ�ÿӇ cho phép tiӃn hành công viӋc. Hoҥt 
ÿӝng này là tuyӋW�ÿӕi quan trӑng nӃu dӵ ÿӏnh thӵc hiӋn các hoҥW�ÿӝQJ�KjQ�WUrQ�ÿѭӡng ӕng. 

 Ĉҧm bҧo rҵng ә cҳP�EѫP�FKkQ�NK{QJ�NK{QJ�Jҫn vӟi bҩt kǤ nguӗQ�ÿiQK�Oӱa nào và có sҹn hӋ thӕng thông 
gió. 

13.  Quy trình nҥp môi chҩt lҥnh 

 Ngoài các quy trình nҥS�WK{QJ�WKѭӡng, phҧi tuân theo các yêu cҫu sau. 

-  Ĉҧm bҧo không xҧy ra tình trҥng nhiӉm bҭn các môi chҩt lҥnh khác nhau khi sӱ dөng thiӃt bӏ nҥp. Vòi 
hoһF�ÿѭӡng ӕng phҧi càng ngҳn càng tӕW�ÿӇ giҧm thiӇX�Oѭӧng môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc chӭa.  

-  Xi lanh phҧL�ÿѭӧc giӳ thҷQJ�ÿӭng. 

-  Ĉҧm bҧo rҵng hӋ thӕng làm lҥQK�ÿѭӧc nӕL�ÿҩW�WUѭӟc khi nҥp môi chҩt lҥnh cho hӋ thӕng. 

-  Dán nhãn hӋ thӕng khi nҥp xong (nӃX�FKѭD�Fy�� 

-  Phҧi hӃt sӭc cҭn thұQ�ÿӇ NK{QJ�ÿә TXi�ÿҫy hӋ thӕng làm lҥnh. 

 7Uѭӟc khi nҥp lҥi, hӋ thӕng phҧL�ÿѭӧc kiӇm tra áp suҩt bҵng OFN. HӋ thӕng phҧL�ÿѭӧc kiӇm tra rò rӍ khi 
nҥS�[RQJ�QKѭQJ�SKҧi kiӇP�WUD�WUѭӟF�NKL�ÿѭD�YjR�Yұn hành. Thӱ nghiӋm rò rӍ tiӃp theo phҧL�ÿѭӧc thӵc hiӋn 
WUѭӟc khi rӡi khӓi hiӋQ�WUѭӡng. 

14.  Ngӯng hoҥt ÿӝng 

 7Uѭӟc khi thӵc hiӋQ�TX\�WUuQK�Qj\��ÿLӅu cҫn thiӃt là kӻ thuұt viên phҧi hoàn toàn thông thҥo vӅ thiӃt bӏ và 
tҩt cҧ các chi tiӃt cӫa thiӃt bӏ. Tҩt cҧ các môi chҩt lҥnh phҧL�ÿѭӧc thu hӗi mӝW�FiFK�DQ�WRjQ��7Uѭӟc khi thӵc 
hiӋn nhiӋm vө, phҧi lҩy mүu dҫu và môi chҩt lҥQK�WURQJ�WUѭӡng hӧp cҫn phҧL�SKkQ�WtFK�WUѭӟc khi sӱ dөng 
lҥi môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc thu hӗi. NguӗQ�ÿLӋn phҧi có sҹQ�WUѭӟc khi bҳW�ÿҫu nhiӋm vө.  

 a) Khҧo xác vӟi thiӃt bӏ và hoҥW�ÿӝng cӫa thiӃt bӏ. 

 E��&iFK�ÿLӋn cho hӋ thӕng. 

 F��7Uѭӟc khi tiӃn KjQK�TX\�WUuQK��Km\�ÿҧm bҧo rҵng: 

 ��7KLӃt bӏ xӱ Oê�Fѫ�Kӑc có sҹn, nӃu cҫQ��ÿӇ xӱ lý xi lanh môi chҩt lҥnh; 

 ��7ҩt cҧ các thiӃt bӏ bҧo hӝ Fi�QKkQ�ÿӅu có sҹQ�Yj�ÿѭӧc sӱ dөQJ�ÿ~QJ�FiFK� 

 ��4Xi�WUuQK�WKX�KӗL�OX{Q�ÿѭӧF�QJѭӡi có thҭm quyӅn giám sát;  

 ��7KLӃt bӏ thu hӗi và xi lanh tuân thӫ các tiêu chuҭn thích hӧp. 

G��%ѫP�[Xӕng hӋ thӕng môi chҩt lҥnh, nӃu có thӇ. 

 e) NӃu không thӇ hút chân không, hãy tҥo mӝt ӕQJ�JyS�ÿӇ môi chҩt lҥnh có thӇ ÿѭӧc loҥi bӓ khӓi các bӝ 
phұn khác nhau cӫa hӋ thӕng. 

 I��Ĉҧm bҧo rҵng xL�ODQK�ÿѭӧF�ÿһW�WUrQ�FkQ�WUѭӟc khi diӉn ra quá trình thu hӗi. 

 g) KhӣL�ÿӝng máy thu hӗi và vұQ�KjQK�WKHR�Kѭӟng dүn cӫa nhà sҧn xuҩt. 

 K��.K{QJ�ÿә TXi�ÿҫy xi lanh. (Không quá 80% thӇ tích nҥp chҩt lӓng). 



 

 L��.K{QJ�ÿѭӧF�Yѭӧt quá áp suҩt làm viӋc tӕL�ÿD�Fӫa xi lanh, thұm chí là tҥm thӡi. 

 M��.KL�FiF�[L�ODQK�ÿm�ÿѭӧF�ÿә ÿҫ\�FKtQK�[iF�Yj�TXi�WUuQK�KRjQ�WKjQK��Km\�ÿҧm bҧo rҵng các xi lanh và thiӃt 
 bӏ ÿѭӧc tháo ra khӓi vӏ trí kӏp thӡi và tҩt cҧ các van cách ly trên thiӃt bӏ ÿѭӧF�ÿyQJ�Oҥi. 

 N��.K{QJ�ÿѭӧc nҥp môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc thu hӗi vào hӋ thӕng làm lҥnh khác trӯ NKL�ÿm�ÿѭӧc làm sҥch và 
kiӇm tra. 

15.  Dán nhãn 

 ThiӃt bӏ phҧL�ÿѭӧc dán nhãn chӍ ra rҵng thiӃt bӏ ÿm�Eӏ ngӯng hoҥW�ÿӝng và tháo sҥch môi chҩt lҥnh. Nhãn 
phҧL�ÿѭӧc ghi ngày và có chӳ Nê��Ĉҧm bҧo rҵng có nhãn trên thiӃt bӏ ghi rõ thiӃt bӏ có chӭa môi chҩt lҥnh 
dӉ cháy.  

16.  Thu hӗi 

 Khi loҥi bӓ môi chҩt lҥnh ra khӓi hӋ thӕQJ��ÿӇ bҧR�Gѭӥng hoһc ngӯng hoҥW�ÿӝng, tҩt cҧ các môi chҩt lҥnh 
phҧL�ÿѭӧc loҥi bӓ mӝt cách an toàn. 

 Khi chuyӇn môi chҩt lҥnh vào xi lanK��Km\�ÿҧm bҧo chӍ sӱ dөng xi lanh thu hӗi môi chҩt lҥnh thích hӧp. 
Ĉҧm bҧo có sҹn sӕ OѭӧQJ�[L�ODQK�FKtQK�[iF�ÿӇ giӳ lҥL�Oѭӧng nҥp cho hӋ thӕng. Tҩt cҧ FiF�[L�ODQK�ÿѭӧc sӱ 
dөng phҧL�ÿѭӧc chӍ ÿӏnh cho môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc thu hӗL�Yj�ÿѭӧc dán nhãn cho môi chҩt lҥQK�ÿy��QJKƭD�Oj�
FiF�[L�ODQK�ÿһc biӋW�ÿӇ thu hӗi môi chҩt lҥnh). Các xi lanh phҧi hoàn chӍnh vӟi van giҧm áp và các van ngҳt 
OLrQ�TXDQ�ÿӇ hoҥW�ÿӝng tӕt. Xi lanh thu hӗi rӛng phҧL�ÿѭӧc rút khí và, nӃu có thӇ��ÿѭӧF�OjP�PiW�WUѭӟc khi 
diӉn ra quá trình thu hӗi. 

 ThiӃt bӏ thu hӗi phҧi hoҥW�ÿӝng tӕt vӟi mӝt bӝ Kѭӟng dүQ�OLrQ�TXDQ�ÿӃn thiӃt bӏ có sҹn trong tay và phҧi phù 
hӧS�ÿӇ thu hӗi môi chҩt lҥnh dӉ cháy. Ngoài ra, mӝt bӝ FkQ�ÿѭӧc hiӋu chuҭn phҧi có sҹn và hoҥW�ÿӝng tӕt. 
Các vòi, ӕng phҧi hoàn chӍnh vӟi các khӟp ngҳt kӃt nӕi không bӏ rò rӍ và trong tình trҥng tӕW��7Uѭӟc khi sӱ 
dөng máy thu hӗi, hãy kiӇm tra xem máy có hoҥW�ÿӝng tӕW�NK{QJ��ÿm�ÿѭӧc bҧR�WUu�ÿ~QJ�FiFK�KD\�FKѭD�Yj�
ÿҧm bҧo mӑi bӝ phұQ�ÿLӋQ�OLrQ�TXDQ�ÿӅX�ÿѭӧc bӏW�NtQ�ÿӇ WUiQK�ÿiQK�OӱD�WURQJ�WUѭӡng hӧp giҧi phóng môi 
chҩt lҥnh. Tham khҧo ý kiӃn nhà sҧn xuҩt nӃX�Fy�Yѭӟng mҳc. 

 Môi chҩt lҥQK�ÿѭӧc thu hӗi phҧL�ÿѭӧc trҧ lҥi cho nhà cung cҩp môi chҩt lҥnh trong xi lanh thu hӗi chính xác 
và phҧi lұS�/ѭX�ê�9ұn chuyӇn Chҩt thҧi có liên quan. Không trӝn môi chҩt lҥnh trong các thiӃt bӏ thu hӗi 
Yj�ÿһc biӋt là trong xi lanh. 

 NӃu phҧi loҥi bӓ máy nén hoһc dҫX�Pi\�QpQ��Km\�ÿҧm bҧR�FK~QJ�ÿm�ÿѭӧF�U~W�NKt�ÿӃn mӭc chҩp nhұQ�ÿѭӧc 
ÿӇ ÿҧm bҧo rҵng môi chҩt lҥnh dӉ cháy không tӗn tҥi trong chҩW�E{L�WUѫQ��4Xi�WUuQK�U~W�NKt phҧL�ÿѭӧc thӵc 
hiӋQ�WUѭӟc khi trҧ lҥi máy nén cho các nhà cung cҩp. ChӍ sӱ dөng thiӃt bӏ Vѭӣi bҵQJ�ÿLӋn cho thân máy nén 
ÿӇ WăQJ�Wӕc quá trình này. Khi dҫX�ÿѭӧc tháo ra khӓi hӋ thӕng, phҧi tiӃn hành công tác này mӝt cách an 
toàn. 
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