
       Sản phẩm sử dụng điện vì vậy không nên tiêu hủy với chất thải gia đình,

                      xin vui long liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được tư vấn

về việc tái chế sản phẩm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT ẨM JACON
MODEL : HM-20EC

HÃY ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG



CHÚ Ý QUAN TRỌNG

 Sau khi di chuyển máy ( vận chuyển, lau chùi) phải để máy đứng thẳng trong
vòng 2 tiếng rồi mới cắm điện để vận hành máy.

 Hãy kiểm tra nguồn điện nhà bạn xem có phù hợp với điện áp của máy hay
không trước khi cắm nguồn để vận hành máy.

 Kết nối thiết bị với một ổ cắm ở mặt đất.

 Không được đổ hoặc phun  nước nên máy,

 Không được rút phích cắm đột ngột khi máy đang hoạt động.

 Trước khi di chuyển thiết bị thì phải tắt nguồn sau đó rút phích cắm và đổ
bình chứa nước thải.

 Đặt thiết bị cách xa các thiệt bị khác chu vi là 20cm.

 Không được chèn bất cứ đồ vật nào vào lưới hút và lỗ hút hơi.

 Không được để máy hút ẩm gần các thiệt bị như lò sưởi, bếp, ánh sáng mặt
trời trực tiếp.

 Thường xuyên kiếm tra bình chứa nước thải để đổ đi mỗi khi đầy ( trong điều
kiện thời tiết quá nóng bình chứa nước có thể đầy sau vài giờ hoạt động).

 Máy sẽ hoạt động hiệu quả khi màng lọc được sạch sẽ vì vậy thường xuyên
nên làm sạch màng lọc.

 Máy hút ẩm sẽ làm việc không hiệu quả nếu các cửa ra vào và cửa sổ của
phòng bị mở. hoặc khi có một thiết bị khác trong phòng tạo ra nhiểu độ ẩm.

 Khi khởi động máy hút ẩm sẽ có hiệu lực ngay lập tức, tuy nhiên việc giảm
độ ẩm sẽ không thể hiện rõ ở những ngày hoạt động đầu tiên.

 Khi dây nguồn bị hỏng hãy thay thế bằng một dây mới.
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Mô tả chung

Màn hình hiển thị

 Tay cầm

                                                                  Màng lọc

Bình chứa nước thải Cửa bình nước tháo rời

lỗ thông hơi

Khí ra

Dây nguồn                                                                        viễn máy

2



BẢNG ĐIỀU KHIỂN

STAND-BY: khởi đồng hoặc dừng hoạt động của máy.

MODE: là phím chọn các chức năng của máy như : tự động, mức cao, mức thấp, và

quạt. Máy sẽ tự động  hoạt động các chức năng đã được chọn cho đến khi chọn chế độ

khác thay thế.

Tùy thuộc vào điều kiển độ ẩm  bạn muốn để chuyển nút tốc độ cao hay thấp.

FAN ( chìa khóa thông gió): nhấn phím MODE để chọn chức năng quạt (FAN) và đèn

báo quạt cũng sẽ sáng.

DEFRROST :  chế độ rã đông, Khi nhật độ ở dưới 12 độ C, thì chế độ bay hơi dã

đông sẽ tự động làm việc và tách ẩm, đèn báo rã đông cũng báo sáng.

TANK FULL:  Bình chứ nước đầy, khi bình chưa nước đầy đèn báo sẽ sáng báo hiệu.

TIME: chức năng hẹn giờ, cài đặt chức năng hẹn giờ cho máy và đèn báo cài hẹn giờ sẽ sáng.

Trước khi cài đặt chức năng hẹn giờ, phải chú ý rằng trước đó chức năng này chưa được cài

đặt (đèn chưa báo sáng ).

Các chương trình hẹn giờ sau đây đã có sẵn:

a) Chức năng trì hoãn bật Power-on: (máy trong trạng thái chờ), sử dụng phím TIME

để thiết lập khoảng thời gian từ 0 đến 12 giờ.

Máy sẽ hoạt động 1 lần đến thời gian đã được cài đặt.

b) Chức năng trì hoãn tắt (Power-off): (máy đang trong trạng thái làm việc), máy sẽ

dừng lại khi được cài đặt thời gian khác.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model HM-20EC

Lượng hút ẩm 20L/ngày ( 30 độ, 80%)

9L/ngày(27 độ, 60%)

Điện áp, tần số 220-240V/50Hz

Nguồn điện vào 330W (27 độ, 60%)

Nguồn điện vào cực đại 440W(32 độ, 90%)

Hiệu điện thế đầu vào 1.43A(27 độ 60%)

Hiệu điện thế cực đại vào 1.91A(32 độ  90%)

Dung tích bình chứa nước 2L

Mức khí 180m3/ giờ

Độ ồn 50dB(A)

Chất làm lạnh R134a/180g

Trọng lượng 11kg

Nhiệt độ dùng phù hợp 5 độ - 32 độ C



KHI HOẠT ĐỘNG
Hãy đặt máy hút ẩm trên một mặt sàn phẳng, chu vi cách máy là

20cm(8”). Tránh xa các thiệt bị phát ra nhiệt và ánh sáng trực tiếp. Tốt nhất là
một nơi gần 1 bức tường có ổ cắm sát mặt đất. Kết nối máy hút ẩm với mặt
đất. sau đó bật công tắc chỉnh độ hút ẩm theo chiều kim đồng hồ với độ ẩm
bạn mong muốn.

lưu ý:  phải chú ý tới bình chứa nước, nếu bình đặt không chính xác thì
phải đặt lại thật chuẩn rồi mới khởi động máy. Căn cứ theo nhiệt độ trong
phòng để bật chế độ quạt cao hay thấp.

NGĂN CHỨA NƯỚC THẢI
Thường xuyên chú ý đến ngăn chứa nước thải, máy sẽ tự động ngắt khi ngăn
chứa nước đầy. phải đổ sạch nước và lắp lại vào máy đúng quy cách, máy sẽ tự
động hoạt động trở lại.

 Giữ tay cầm của ngăn chứa nước.
 Nâng nhẹ và kéo ra một cách cẩn thận
 Đổ nước trong ngăn.
 Đặt trở lại ngăn chứa nước đúng vị trí và chuẩn.
 Máy hút ẩm cũng có thoát nước liên tục bằng cách dùng ống thoát

nước đường kính 16mm.
Không nên di chuyển máy hút ẩm khi chưa đổ hết nước trong ngăn chứa nước.

THAY THẾ VÀ BẢO DƯỠNG BỘ LỌC KHÍ
kiểm tra bộ lọc không khí thường xuyên. làm sạch ngay sau khi nó bẩn.
Nếu không khí đi qua bộ lọc bị bẩn sẽ bị chặn lại và độ ẩm không khí không
thể đạt tới độ yêu cầu.

 lau rửa các bộ lọc không khí bằng cách kéo ra ngoài.
 Dễ dàng để làm sạch bộ lọc bằng cách dùng máy hút bụt hoặc rửa với

vòi nước nhẹ ( không dùng hóa chất)
 Sau khi làm sạch bộ lọc phải cài vào đúng vị trí.
 Để đảm bảo nên làm sạch bộ lọc 1-2 tuần 1 lần.

LAU RỬA MÁY HÚT ẨM
 Tắt máy và rút phích cắm điện.
 Đổ hết nước ở ngăn chứa nước thải.
 Làm sạch máy hút ẩm bằng một miếng vải mềm ẩm, có thể sử dụng ít chất

rửa nhẹ, không nên dùng mạng cọ gai, xăng thể làm sạch máy. ..
Nên để máy đứng thẳng yên trong khoảng 1 tiếng sau khi lau rửa hoặc di chuyển
máy rồi mới cho máy hoạt động trở lại.
NÚT TỰ ĐỘNG – TẮT
khi nguồn được bật, máy hút ẩm không khí sẽ tiếp tục theo dõi mức độ ẩm trong
phòng. ngay khi độ ẩm giảm xuống dưới mức lựa chọn máy nén sẽ tự động bật
lại khi độ ẩm vượt quá mức được chọn.
Thiết bị cũng sẽ tắt tự động, để đảm bảo độ an toàn khi các trường hợp sau:

- khi ngăn chưa được đầy (3 lít)
-  nước bị trào ra ngoài từ ngăn chứa nước thải.

QUÁ TRÌNH HÚT KHÍ KHI MÁY VẬN HÀNH
quạt hút lấy không khí ẩm qua bộ lọc khí đầu vào và sau đó thông qua bộ tản nhiệt
kim loại. tản nhiệt được làm mát bằng máy nén. nước ngưng tụ và nhễu vào ngăn
chứa nước. không khí khô bị trục xuất vào phòng. máy hút ẩm không khí tự động có
thể duy trì độ ẩm tương đối ở mức độ chọn sẵn trong phòng lên đến 20 lít nước mỗi
ngày (30 C/86F, độ ẩm tương đối = 80%)
bộ lọc không khí loại bỏ và thu thập bụi trong không khí
trong khi hoạt động, thiết bị sản xuất một số nhiệt có thể tăng nhiệt độ phòng 1-2 C
(hoặc khoảng 3 F)
QUÁ TRÌNH TỰ ĐỘNG RÃ ĐÔNG
khi nhiệt độ dưới 12 C, chế độ bay hơi và làm tan sương giá bắt đầu làm việc và máy

sẽ tự động rã đông sau mỗi giờ làm việc đồng thời đèn rã đông báo sáng.
CÁCH SỬ DỤNG THOÁT NƯỚC LIÊN TỤC.
sử dụng hệ thống thoát nước liên tục loại bỏ các nắp cao su ở cổng thoát nước liên
tục nằm ở mặt sau của đơn vị. chuyển nắp cao su vào ổ cắm thoát nước bể và thay thế
ngăn chứa nước. Cuối cùng đính kèm một I / D ống PVC 16mm cổng thoát nước liên
tục đảm bảo ống được định hướng xuống dưới, cho phép nước chảy bằng trọng lực
để một cống bên ngoài.


