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Vui lòng giữ hướng dẫn sử dụng này để dung lâu dài 



Quý khách hàng thân mến! 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn quý khách đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của 

chúng tôi. Hướng dẫn này giúp bạn vận hành và bảo trì máy hút ẩm. Vui lòng dành 

vài phút để đọc tài liệu này để làm quen và vận hành máy với hiệu suất cao nhất. 

Máy hút ẩm sẽ loại bõ độ ẩm vượt mức cần thiết từ không khí giúp đảm bảo độ ẩm 

môi trường thích hợp như mong muốn cho văn phòng hoặc cơ quan của bạn.  Với 

thiết kế nhỏ gọn giúp bạn dễ lắp đặt và di chuyển. 

A- Thông tin an toàn:  

 

1. Cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử  dụng và chú ý đến các hướng dẫn an toàn 

sau:  

2. Giữ tài liệu này để sử dụng lần sau 

3. Kiểm tra nguồn điện tính toán đảm bảo kỹ thuật trên nhãn thống số 

4. Không nên rút phích cắm đột ngột khi máy đang chạy 

5. Cắm các ổ điện cần chắc chắn tránh mo-ve điện, đảm bảo phải được nối 

đất đảm bảo an toàn. 

6. Máy hút ẩm không có chức năng tự bảo vệ khi sử dụng. Không  nên đặt 

quần áo hoặc vật khác nên máy. chỉ sử dụng máy khi máy chắc chắn trên 

mặt đất 

7. Sửa chữa phải được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp hoặc 

người có trình độ về sản phẩm. 

8. Không sử dụng nguồn điện, dùng chung hoặc kết nối chung với 1 ổ cắm 

máy nào khác. 

9. Không đặt máy gần thiết bị phát nhiệt cao như bộ tản nhiệt 

10. Không sử dụng máy  ở vị trí có anh nắng trực tiếp hoặc nước mưa, máy 

chỉ có thể sử dụng khi ở trong phòng. 

11. Không sử dụng mấy trong môi trường hóa chất vs axit . Nó có thể phát 

tán  và gây những tai nạn nguy hiểm 

12. Ngắt điện cho máy khi bạn cần kiểm tra bảo trì về sinh máy 

13. Khi máy bị rỉ nước hãy đảm bảo ống thoát nước không bị tắc để nước 

chảy qua. 

14.  Chắc chắn rằng dây dẫn không bị chắp nối hở điện và quá tải  

15.  Tránh các thiết  bị bị bắn nước vào máy 



16.  Ngắt điện khi sử dụng có bất kỳ vấn đề gì  

17.  Chỉ sử  dụng nguồn điện đúng tiêu chuẩn 

18.  Chắc chắn rằng  máy , dây và ổ cắm không bụi bẩn  

19. Thiết bị này được thiết kế để được sử dụng cho các cửa hàng, kho bãi và 

các ngành công nghiệp nhẹ hoặc cho các mục đích thương mại cho 

những người không chuyên.  

20.  Độ ồn của máy không quá 70dB và áp suất âm thanh ( dộ ồn không quá 

63Pa 

21.  Máy được sử dụng  ở vị trí cách tường tối thiểu là 30cm và cách trần là 

50cm  

22. Thiết bị này không dùng cho người nhỏ tuổi và có các vấn đề về thị giác 

hay tâm lý không ổn định  

23. Trẻ em cần được giám sát để không chơi với các thiết bị 

24.  Nếu dây nguồn hư hỏng cần thay dây mới có đủ tiêu chuẩn của nhà  sản 

xuất 

25.  Nếu độ ẩm môi trường thấp hơn 30% nhà sản xuất khuyến cáo không 

nên sử dụng máy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B- Thành phần  

 

 

1. On/ Off: bật tắt máy  



2. Up/ Down: điều chỉnh tăng giảm  độ ẩm hoặc giờ cài đặt 

3. Timing on/ timing off: số giờ  hoạt động và số giờ không hoạt động 

4. Chức năng bảo vệ máy:  

 Bảo vệ khi bị đóng tuyết, máy sẽ dừng hoạt động và tự giã đông  vào 

đèn desoft báo sáng 

 Chức năng bảo vệ máy nén: máy sẽ khởi động máy nén sau 3 phút khi 

máy bị ngắt điện đột ngột hoặc khởi động lại máy.  

 Lỗi code: mã lỗi hiển thị trên màn hình khi có các lỗi  phát sinh. 

 

C- Xử lý máy hư hỏng:  

 Sản phẩm không được xử lý như rác  thải bình thường  

 Vui lòng tái chế với cơ sở hiện tại 

 Tìm với của hàng hoặc hang để xử lý  

D- Thông tin sản phẩm / thông số kỹ thuật 

Tên máy  Máy hút ẩm  

 

Model HM-1500D 

 

Nhiệt độ hoạt động Min/max  5-35 độ C 

 

Công suất hút ẩm 150L/ngày 

 

Điện áp AC220-220V/ 50Hz 

 

Công suất điện 2200W 

 

Môi chất làm lạnh R22 

 

Dòng điện 8A 

 

Trọng lượng 65kg 

 

Kích thước 480*415*1060mm 

 

 

E- Hướng dẫn quan trọng 

 Máy sẽ tự khởi động máy nén sau 3 phút khi bật chức năng sấy khô 



 Máy hoạt động từ 5-35 độ C tốt nhất là 30 độ C  

 Khi máy bị bám tuyết( đông đá) máy sẽ ngừng hoạt động bảo vệ máy 

nén và tự giã đông cùng đèn báo nhấp nháy ( desoft)  

 Làm sạch lưới lọc hàng tháng. Thường xuyên làm sạch nó với nước 

ấm  

 Đảm bảo khoảng cách giữa máy với tường trần và các cửa hút thổi khí  

 

F- Chức năng giã đông tự động( desoft) 

 Ở giai đoạn này, nhiệt độ trên gian ngưng rất thấp, máy sẽ tự động giã 

đông và máy nén ngừng hoạt động ( máy tự ngắt) quạt gió vẫn thổi đê 

tăng tốc độ giã đông, đèn báo trên màn hình sáng nhấp nháy 

 Chú ý:  

 Không sử dụng máy ở  nhiệt độ trên 45 độ C hoặc khi di chuyển . 

 Nếu máy bị nghiêng hoặc vận chuyển đường dài vui lòng không sử 

dụng trong 12h.  

 

G- Bảng báo lỗi  

Mã lỗi Lỗi  Khắc phục 

E1 Lỗi cảm biến đồng ( 

cảm biến giàn)  

Thay mới  

E2 Lỗi cảm biến độ ẩm Thay mới 

E3 Lỗi cảm biến nhiệt độ Thây mới  

E4 Lỗi hệ thống làm nóng 

lạnh  

Thay giàn mới  

E5 Nhiệt độ phòng quá cao Giảm nhiệt độ phòng 

bằng cách hé mở cửa 

 




