
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MÁY HÚT ẨM FUJIE

Model : HM-620EB
Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm hút ẩm của chúng tôi. Xin hãy đọc kỹ hướng
dẫn sử dụng trước khi dùng.

I. Giới thiệu về sản phẩm.
Máy hút ẩm model HM-620EB được dùng thích hợp cho phòng kín không khí khô. Có
máy hút ẩm sẽ chăn được sự hình thành ngưng tụ và loại bỏ độ ẩm không khí quá cao và
giữ độ ẩm thích hợp trong phòng. Thời gian mà máy sấy đòi hỏi để đặt được độ ẩm cụ thể
phụ thuốc chủ yếu vào môi trường, giá trị độ ẩm đạt được bằng nhau cũng phụ thuộc vào
điều kiện của môi trường.
Máy hút ẩm model HM-620EB làm việc theo nguyên tắc ngưng tụ. với các cánh quạt hút
ẩm bằng một thiết bị bay hơi. Không khí trợ nên lạnh và ngưng tụ lại sau đó không khí và
nước ngưng tụ được làm nóng ở bình ngưng. Thông qua tác dụng bơm nhiệt sẽ hút khí
ẩm hơn so với không khí trong phòng. Độ ẩm không khí được hạ xuống và liên tục lưu
thông trong phòng, độ ẩm dư thừa sẽ được loại bỏ một cách an toàn và hiệu quả.

1. chú ý
Hãy sử dụng nguồn điện 220V/240V Tắt máy trước  khi rút phích điện
Không đặt thiết bị này giữa các thiết bị nội
thất dễ cháy trong phòng

Đặt thiết bị này ở mặt phẳng trong phòng

Không đặt thiết bị này gần bể nước hoặc
gần thiết bị chứa nước

Cách để chuẩn

Không được cho tay vào thanh nóng đầu ra
và đầu vào của máy khi đang hoạt động

Không đặt thiết bị này gần bếp đun

Đặt  miếng đếm dưới thiết bị này để giảm
tiếng ồn

Tắt máy và rút điện trước khi vệ sinh cho
máy.

Để Thiết bị tránh  ánh nắng trực tiếp Hãy tắt máy và rút phích điện khi máy có
bất cứ vấn đề gì xẩy ra.

Không được sử dụng thiết bị này ở gần nơi
để hóa chất

Không được ngồi hoặc đứng lên thiết bị
này.

Đặt ống thoát nước cho phù hợp Không nên sử dụng hút ẩm nếu tường hoặc
đồ dễ cháy hay không khí quá khô, có thể



bị cháy.
Phải đổ sạch nước trong bình chứa trước
khi vận chuyển thiết bị

Tắt máy, đổ sạch nước trước khi cất thiết
bị.

II. Đặc tính – hiệu suất
- Tự động hút ẩm, điều chỉnh độ ẩm trong phòng từ RH35-90%, hoặc khử ẩm liên

tiếp, chọn, hệ thống kiểm soát tự động giữ cho độ ẩm trong phòng luôn đảm bảo
mức chuẩn.

- Hệ thống bảo vệ, bảo vệ nước đầy, bảo vệ dã đông, bảo vệ máy nén, bảo vệ tự
động

- Các ánh sáng đèn sẽ được báo hiệu khi hoạt động, đèn power, đèn báo nước đầy,
đèn báo dã đông, đén báo  chỉ số độ ẩm.

- Màng lọc có thể kéo ra khỏi thiết bị để làm sạch nó.
- Có báo độ ẩm điện tử để có thể so sánh với độ ẩm trong nhà khi đang vận hành.
III. Tên linh kiện
- nắp ( cover)
- bảng điều khiển( operation panel)
- thanh khí nóng đầu vào ( air inlet grill)
- bình chứa nước ( water tank)
- khí nóng đầu ra ( air outler grill)
- tay cầm ( handles)
- màng lọc ( filter)
- treo dây ( mall cord hanger)
- chỗ cắm ống thoát nước ( continuous drainage outlet)
- dây nguồn (main cord)
- đế ( wheeel)
 cách hoạt động
1. nếu bạn thử đặt một viên đá vào cốc, xung quanh cốc sẽ lạnh và thành giọt nước,

máy hút ẩm cũng thực hiện như vậy.
2. không khí được hút vào bộ tản nhiệt và làm lạnh đến nhỏ giọt vào bình chứa nước.
3. không khí khô thông qua các bộ phận lập lại từ quá trình 1 đến 3 để hút ẩm trong

phòng.

IV. giới thiệu các nút hoạt động
 bảng điều khiển:
(picture)
 nút ON/OFF:
1. khi cắm phích cắm vào ổ điện sẽ có tiếng buzz phát ra báo hiệu máy đã vào điện,

và đèn báo sẽ sáng, khi bấm 1 lần nút “ ON/OFF”ánh sáng liên tục chạy 1 lượt,
màn hình hiện thì độ ẩm của môi trường hiện tại.

2. cài đặt hút ẩm: bấm nút “ mũi tên lên” sẽ điều chỉnh tăng độ cách nhau là 1%,
bấm nút “ mũi tên xuống” sẽ điều chỉnh hạ độ cách nhau 1%..

3. chức năng hút ẩm: nếu thiết lập hút ẩm là RH26% thì màn hình hiển thị “CO” và
máy bắt đầu hút ẩm.

4. cài đặt thời gian
A. nút Timing on – cài đặt hẹn giờ mở



khi máy sẵn sang, ấn nút “timing on” đèn sẽ sáng và màn hình hiển thì là “00” điều
chỉnh giờ lên xuống theo bạn muốn từ 0-24 giờ. Khi bạn dừng hoạt động  này sẽ có
tiếng buzz 1 lần, sau đó đèn thời gian sáng và tiếp tục nếu không hoạt động trong
vòng 5 phút có nghĩa là thiết lập không thành công, và nếu bấn nút “ timer on “ lân
nữa sẽ xóa hết thiết lập và đèn timer on sẽ tắt. khi thiết tập time is up, máy sẽ hoạt
động tự động.
B. Timing off – cài đặt hẹn giờ tắt.
ấn nút “timing off” đèn sẽ sáng và màn hình hiển thì là “00” điều chỉnh giờ lên xuống
theo bạn muốn từ 0-24 giờ. Khi bạn dừng hoạt động  này sẽ có tiếng buzz 1 lần, sau
đó đèn thời gian sáng và tiếp tục nếu không hoạt động trong vòng 5 phút có nghĩa là
thiết lập không thành công, và nếu bấn nút “ timer off “ lân nữa sẽ xóa hết thiết lập và
đèn timer off sẽ tắt.
 chú ý:
- nếu thiết lập thời gian không lên, nó không ảnh hưởng tới các hoạt động khác, tức

là bật hay tắt thiết bị, thì đèn hẹn giờ bật ký hiệu thiết lập là hợp lệ.
- khi bật thời gian lên, thiết bị sẽ xoa hết cài đặt này sau khi kết thúc nó, và đèn

“ timer on/off” sẽ tắt.
- thời gian là chuẩn trước khi bạn kết thúc thiết lập.
C. chu kỳ cài đặt thời gian:
- nếu bạn cần cài đặt thời gian “timing on/off” thì làm thao tác giống như ở phần A

và B. và khi kết thúc cài đặt thời gian thì sẽ tự động  tắt chế độ hẹn và trở về chế
độ tự động

 chú  ý:
- khi chu kỳ cài đặt hẹn giờ kết thúc, ấn nút on/off ở bất cứ thời điểm nào thì máy

vẫn không thể xóa các cài đặt của bạn.
- Nếu các cài đặt về thời gian mở và thời gian tắt là giống nhau, thì máy sẽ hủy bỏ

cài đặt này sau 5 giây. Và bạn phải cài đặt lại nó.
 chú ý :
- các nguyên tắc của biếu đồ cho bộ đếm thời gian trên là giống như biểu đồ giảm

thời gian.
- Các bộ đếm được cài đặt cùng một lúc đó là một chu kỳ cài đặt
 Hướng dẫn:

1. các đèn sẽ tự động báo lỗi
- Khi máy đang chạy nếu có lỗi thì màn hình sẽ báo đèn.
A. khi có một hiện tượng nào đó trái với cảm biến nhiệt độ thì màn hình E1 sẽ hiển
thị, và máy sẽ tiếp tục hoạt động với độ ẩm đã cài đặt, chức năng dã đông sẽ thay đổi
theo thời gian xả đá.
B. khi có điều sai với cảm biến độ ẩm thì E2 sẽ hiện thị, máy sẽ thay đổi để chạy liên
tục.
C. Nếu thời gian chạy của máy nén khí dưới 10 phút, và nhiệt độ chạy là cao hơn 3 độ
thì màn hình E3 hiện thị và máy sẽ dừng tại cùng 1 thời gian..
2. tiếng bip
Khi ấn bất cứ nút nào máy sẽ phát ra tiếng bip một lần.
* lưu ý:
- bình chứa nước:



1. khi nước trong bình chứa đầy thì đèn báo nước đầy sẽ sáng ( máy nén và quạt sẽ
ngừng chạy)
2. hãy đổ hết nước trong bình chứa và sau đó lại để đúng vào vị trí.
* hệ thống thoát nước liên tục ( hãy làm theo hướng dẫn sau):

1. lấy bình chứa nước ra.
2. mở nắp cao su trên ống thoát nước ở mặt sau của mấy ( như hình ảnh),
3. kết nối cái ống thoát nước vào ổ thoát nước tại mặt sau của máy.
4.đặt lại bình chứa nước vào máy.
5. cài đặt độ ẩm và on/off để máy tiếp tục làm việc.
6. đường kính của ống thoát nước là 10mm

* Tắt máy:
1. khi máy đang chạy, bấm vào : “ON/OFF” một lần máy sẽ tắt.
2. hãy rút phích điện nếu không sử dụng trong thời gian dài
* Lưu ý:
1. Cài đặt sẽ bị từ chối nếu cài đặt nhiệt độ cao hơn độ ẩm thực tế.
2. khi bình chứa nước đầy, mày nén và quạt sẽ tự ngắt, khi bình chứa được đổ hết
nước nó sẽ tiếp tục chạy.
3. sau khi máy nén dừng thì máy sẽ tự động khởi động lại.
4. máy nén khí và quạt sẽ tự động tắt khi nhiệt độ trong phòng đặt tới nhiệt độ cài đặt.
5. khi đã rã đông xong máy nén khi sẽ tắt nhưng quạt vẫn chạy.
6. khi cảm biến nhiệt độ hỏng màn hình E1 sẽ sáng.
7. khi cảm biến độ ẩm bị hỏng thì E2 sẽ sáng.
8. rã đông là thay đổi để tiếp tục hút ẩm.
9. khi thiếu hệ thống Freon hoặc không có Freon thì E3 sẽ hiện thị và máy sẽ tắt, nó
sẽ hoạt động lại khi đã sử lý được lỗi.

V. Các lỗi Thường gặp.
Các lỗi thường

gặp
Nguyên nhân Khắc phục

Dây nguồn của máy
không cắm vào nguồn
điện

Cắm dây nguồn vào ổ cắm

Mất điện Phục hồi nguồn điện
Bảng điều khiển bị
cháy cầu chì

Thay cầu chì mới

Không có
điện, Bảng
điều khiển
không có điện
báo

Bảng điều khiển bị
hỏng

Thay bảng điều khiển mới

Độ ẩm môi trường
thấp hơn độ ẩm cài
đặt

Cài đặt lại độ ẩm

Lỗi ổ cắm điện Kiểm tra để thay ổ

Máy không hoạt
động

Có điện, bảng
điều khiển
không báo

Điện áp ở ổ cắm thấp Sửa điện áp
E1 Cảm ứng nhiệt độ bị lỗi Thay cảm ứng nhiệt độ mới
E2 Cảm ứng hút ẩm bị lỗi Thay cảm ứng mới

Điện dung bị hỏng Thay điện dung



Trục bị mắc kẹt Thay motorĐộng cơ làm
việc bất thường Vòng lặp bên trong

bị hỏng
Thay motor

Điện dung máy nén
khí bị hỏng

Thay điện dung

Pít tông máy nén
khí bị tắc

Sử dụng điện dung lớn hơn
để tác động.

Vòng lặp bên trong
bị hỏng

Thay máy nén

E3 ( hệ thống
làm lạnh bị lỗi) Máy nén khí

làm việc bất
thường

Thiếu dung môi làm
lạnh

Tìm chỗ bị rò, sửa lỗ rò và
thêm chất dung môi.

Tắc màng lọc Rửa màng lọc
Bị chặn ở bên trong hoặc ổ cắm Lau hàng rào bên trong

Hút ẩm không
hiệu quả

Cửa hoặc của sổ trong phòng đang mở Đóng của và cửa sổ
Máy bị nghiêng Đặt lại máyTiếng ồn
Tắc màng lọc Rửa màng lọc

Bị rò nước Máy bị nghiêng Đặt lại máy
Dây thoát nước bị hỏng Thay dây hoặc sửa đoạn dây

hỏng


