
Hướng dẫn sử dụng Tủ chống ẩm FujiE dòng AD và BD
+ Màn hình LCD hiển thị độ ẩm và nhiệt độ trong tủ .
+ Tiêu thụ điện năng thấp , sử dụng công nghệ hút ẩm ngưng tụ và sấy khô.
+ Thiết lập độ ẩm bằng cách xoay núm bên trong máy theo chiều kim đồng hồ hoặc

ngược chiều kim đồng hồ theo các vị trí ( A , B , C ) .
+ Khả năng hấp thụ độ ẩm (hút ẩm) tốt nhất quanh điểm C tương ứng với mức độ
ẩm 25% - 30% (Độ ẩm hiển thị lớn hay nhỏ biểu hiện ánh sáng mạnh hay yếu của
đèn Led màu xanh)
+ Ngược chiều kim đồng hồ về phía điểm A sẽ cho ta khả năng hấp thụ độ ẩm (hút
ẩm) yếu Độ ẩm ước tính ( 50 – 70% ).
+ Thông thường đặt độ ẩm ở điểm B sẽ có độ ẩm trung bình ( 35 – 50% ) , đây
thường là thiết lập mặc định từ nhà máy.
+ Đèn Led màu đỏ biểu hiện trạng thái đang hấp thụ độ ẩm (hút ẩm)
+ Độ ẩm được hấp thụ (hút) liên tục và hiển thị trên đồng hồ ẩm kế bên ngoài tủ,
cho đến khi đạt ngưỡng thiết lập, tiêu thụ điện năng thấp, không tạo tiếng ồn âm
thanh hoặc bức xạ nhiệt ra ngoài.
Quá trình này có thể mất vài giờ tuỳ thuộc vào điều kiện bên ngoài môi trường, các
thiết bị đặt bên trong tủ và tần suất đóng mở tủ trong quá trình sử dụng . Các điểm
thiết lập khác nhau thường mất 4 – 8h để có thể đạt được kể từ khi bắt đầu chạy.

Hướng dẫn sử dụng Tủ chống ẩm FujiE dòng HD
+ Đọc nhiệt độ và điều chỉnh độ ẩm tự động .
+ Thiết lập độ ẩm bằng cách xoay núm theo chiều kim đồng hồ / ngược chiều kim

đồng hồ theo các vị trí ( H , M , L )
+ Điểm H hiển thị độ ẩm đạt ( 60 – 70%)
+ Điểm M hiển thị độ ẩm đạt ( 40 – 60%)
+ Điểm L hiển thị độ ẩm đạt ( 30-40%)

Thông thường thiết lập độ ẩm mặc định từ nhà máy ở điểm M
+ Khi xoay núm tới bất kỳ điểm H, M , L thì đèn Led màu đỏ sẽ xuất hiện .Nó biểu

hiện quá trình hấp thụ độ ẩm đang được diễn ra .Quá trình này có thể mất vài giờ
tuỳ thuộc vào các điểm khác nhau trên ẩm kế . Các điểm thiết lập khác nhau thường
mất 4 – 6h .
+ Tủ chống ẩm sẽ tự động ngắt khi độ ẩm trong máy đạt tới vị trí độ ẩm thiết lập và
duy trì tới khi hoạt động trở lại nếu độ ẩm trong máy cao hơn vị trí độ ẩm đã thiết lập
từ trước.

Hướng dẫn sử dụng Tủ chống ẩm FujiE DHC
+ Tủ chống ẩm điều khiển kỹ thuật số .
+ Mức độ tiêu thụ điện năng thấp .
+ Tủ chống ẩm áp dụng công nghệ ngưng tụ làm lạnh và sấy khô.
+ Nút điều khiển độ ẩm nằm bên ngoài có thể tăng hoặc giảm theo ý muốn .

1. Nhấn nút S một lần và đọc chỉ số % độ ẩm bên ngoài .
+ Nhấn nút tăng hoặc giảm độ ẩm cho đến khi % độ ẩm cần thiết được hiện thị
+ Nhấn nút S một lần nữa để ghi lại thông số độ ẩm đã cài đặt



2 . Tủ chống ẩm bắt đầu hoạt động khi đèn Led sáng và độ ẩm bên trong tủ cao hơn
giá trị độ ẩm cài đặt . Đồng hồ đo ẩm trên máy sẽ hiện thị giá trị độ ẩm bên trong của
máy .

3. Khi độ ẩm đạt đến giá trị cài đặt đèn Led sẽ tắt và tủ ngừng hoạt động . Giá trị độ
ẩm cài đặt sẽ được duy trì đên khi độ ẩm trong máy cao hơn giá trị cài đặt máy sẽ tự khởi
động và hoạt động trở lại .


