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SLIM MSN 4.5
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-Chống rò điện và kiểm tra: Ở trạng thái bình thường đèn ELCB luôn sáng màu 
xanh, khi có dòng rò 15mA trong thiết bị, bộ phận chống rò điện sẽ ngắt nguồn điện 
và đèn ELCB (7) sẽ sáng màu đỏ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong 
trường hợp đèn ELCB luôn sáng màu đỏ hoặc nháy đỏ khi thiết bị hoạt động cần 
goi kỹ thuật viên của hãng đến kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.
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SLIM MSP 4.5



-Chống rò điện và kiểm tra: Ở trạng thái bình thường đèn ELCB luôn sáng màu 
xanh, khi có dòng rò 15mA trong thiết bị, bộ phận chống rò điện sẽ ngắt nguồn điện 
và đèn ELCB (7) sẽ sáng màu đỏ để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong 
trường hợp đèn ELCB luôn sáng màu đỏ hoặc nháy đỏ khi thiết bị hoạt động cần 
gọi kỹ thuật viên của hãng đến kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.



MDN/MDP 4.5

SLIM MDN/MDP 4.5

(MDP)



MDN/MDP 4.5





- Chống quá nhiệt: Khi nhiệt độ lên trên 55 c thiết bị sẽ tự ngắt nguồn điện, đèn báo 
nguồn sẽ tắt, sau khoảng thời gian từ 0.5-2 phút khi nhiệt độ nước giảm xuống 
thiết bị sẽ hoạt động trở lại. Trong trường hợp này nên giảm nhiệt độ cài đặt bằng 
cách nhấn vào nút mũi tên xuống hoặc vặn van nước để tăng lưu lượng nước, 
nhiệt độ nước sẽ giảm.

Đóng nguồn cấp nước và nguồn điện cho thiết bị. Sau đó cấp nguồn cho thiết bị, màn 
hình hiển thị sẽ nháy trong vòng 3 giây. Sau đó màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ hiện tại 
của nước, sau 16 giây tiếp theo nếu không sử dụng bình sẽ tự động tắt. Để  dùng thiết 
bị nhấn nút ON/OFF (7). Màn hình sẽ báo khởi động trong 3 giây (Hình 5), sau đó hiển 
thị nhiệt độ nước (Hình 5). Thiết bị bắt đầu hoạt động.

(3), Nhiệt độ của chế độ MEM1 sẽ nháy sáng trong 3 giây (Hình 8), thanh đốt hoạt 
động. Sau 3 giây này máy sẽ chạy theo chế độ MEM1. Để đặt máy hoạt động theo 
các chế độ khác, nhấn tiếp nút MEM trong 3 giây các chế độ sẽ lần lượt nháy sáng 
theo mỗi lần ấn (Hình 6). Sau 3 giây ngưng ấn, máy sẽ chạy theo chế độ đang nháy 
sáng.
-Đặt nhiệt độ của mỗi chế độ: Có thể đặt nhiệt độ cho chế độ sau khi nhấn nút MEM, 
nhiệt độ chế độ sẽ nháy sáng, ấn nút lên (3) hoặc nút xuống (5) để tăng giảm nhiệt độ 
cho chế độ, mỗi lần nhấn có thể chỉnh nhiệt độ tăng giảm            Sau 3 giây không tác 
động, nhiệt độ sẽ được đặt.
Chú ý: Kiểm tra nhiệt độ nước bằng tay, không nên phun trực tiếp vào người khi nhiệt 
độ nước chưa ổn định. 

MDN/MDP 4.5



-  Chống rò điện và kiểm tra: Ở trạng thái hoạt động bình thường chữ ELCB luôn 
sáng ( màu vàng), khi phát hiện có dòng dò từ 0.15mA trong thiết bị, bộ phận chống 
dò điện sẽ ngắt nguồn, đồng thời chữ  X! nháy  sáng  màu  đỏ để  cánh  báo  cho   
người sử dụng. trường hợp chữ “X! ELCB” luôn sáng đỏ hoặc nhấp nháy, cần gọi  
kỹ thuật của Ferroli đến kiểm tra trước khi tiếp tục sử dụng.

giây

tra bộ phận chống

(MDP)



Đèn X! sáng màu đỏ
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