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 Cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm của

chúng tôi

 Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi

dùng, và giữ lại sách Hướng dẫn để sau dùng.
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Cấu tạo sản phẩm

Lỗ không khí đi ra

Bảng điều khiển

Panel phia trước

Lỗ không khí đi ra
Lưới lọc
Ống thoát nước

Dây điện

Lỗ không khí đi ra

Bảng điều khiển

Lỗ không khí đi vào

Lưới lọc

Ống thoát nước

Dây điện
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  Cài đặt độ ẩm
Ấn "SET" 1 lần để điều chỉnh độ ẩm với nút  "+" hoặc "-".

Cài đặt thời gian
Ấn "SET" 2 lần để điều chỉnh thời gian với nút "+" hoặc  "-".

Tự động bật
Ấn "SET" 3 lần để điều chỉnh thời gian bật tự động với nút "+" hoặc  "-".

Tự động tắt
Ấn "SET" 4 lần để điều chỉnh thời gian tự động tắt với nút "+" hoặc "-".

 Bảo vệ quá nhiệt
Khi nhiệt độ quá 135 độ，lốc ngừng hoạt động. Khi vượt quá 135 độ，nó hoạt động trở lại.

 Chức năng làm tan đóng tuyết
Khi nhiệt độ dưới 15 độ，giàn hơi sẽ đóng tuyết，ảnh hưởng đến công suất hút ẩm, nên thiết bị này có

chức năng làm tan đông tuyết.

Vận hành và điều khiển
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1. Thoát nước liên tục

Cách lắp ống thoát nước như sau：

Chuẩn bị 1 ống thoát đường kính 16mm

Hướng đầu ống ra cống thoát, và cống thoát phải thấp hơn đầu ống thoát ra.

ông không đươc nứt vỡ

2. Bảo dưỡng

Trước khi bảo dưỡng, cần ngắt điện và rút phích căm

A. Bảo dưỡng bình thường

Lau thiết bị bằng vải mềm, không dùng chất bốc hoặc xà phòng

B. Bảo dưỡng lưới lọc

Lưới lọc cần làm sạch nửa tháng 1 lần, ngâm vào nước sạch rồi phơi khô

C. Bảo quản

Nếu không dùng trong thời gian dài, thì phải rút phích điện, tháo dây điện và vệ sinh lưới
lọc

Cần bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát

Thoát nước và bảo dưỡng

  Đúng: xuống thẳng Sai: bị cong
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Nhiệt độ trong phòng quá thấp, quá khô Ngừng chạy máyThiết bị
hút ẩm được
ít Luồng khí bị cản trở Vệ sinh lưới lọc và đường khí ra

Cửa sổ và cửa chính mở Đóng cửa sổ & cửa chính lại

có hơi nước trong phòng Tắt nguồn hơi nước

Thiết bị hoạt
động, nhưng
phòng không

khô Không gian quá rộng Dùng thiết bị khỏe hơn

Tạp âm mặt bằng không phẳng Đặt ở nơi bằng phẳng

Không thoát
nước được Ông thoát nước bị kẹt Vệ sinh ống thoát

LCD báo sự
cố

E1 bảo vệ động cơ          E4 hiệu điện thế thấp
E2 dây điện có vấn đề       E5 cảm biến độ ẩm bị hỏng
E3 hiệu điện thế cao        E6 cảm biến nhiệt độ bị hỏng

Các sự cố Nguyên nhân Solution

không có điện Kiểm tra nguồn điện

Chưa bật công tắc Bật công tắc lên
Thiết bị không

hoạt động
Quá nhiệt, thiết bị tắt để an toàn Thay động cơ

Lỗi điện dung Thay điện dung

Lốc quá tải Loại bỏ quá tải

Quạt chạy,

nhưng lốc

không chạy Bị đóng tuyết Đợi đến khi làm tan đóng tuyết xong

Độ ẩm mất

kiểm soát
Lỗi cảm biến Thay cảm biến

Các sự cố thường gặp
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Quy cách
Model HM-1688D

Hiệu điện thế 220V/50Hz
              Công suất 3000W

Dòng điện 15A
Công suất hút ẩm (30℃RH80%) 168L/ngày

Tạp âm ≤56dB
Nhiệt độ áp dụng 5độ -38độ

Trọng lượng đóng gói 144 Kg
Kích thước (mm) 700 x 700 x 2100

Thông số kỹ thuật


