
MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ 4 TRONG 1
LẠNH, NÓNG, HÚT ẨM, LỌC KHÍ

THƯƠNG HIỆU FUJIE
Model Number: IC-H52

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi,
xin hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
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HƯỚNG DẪN AN TOÀN
Chú ý quan trọng: Thiết bị này không nên để trẻ em hoặc người thần kinh không bình thường sử
dụng. trừ khi có người hiểu biết về sản phẩm hướng dẫn họ.

1. Đọc những hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Sử dụng nguồn điện áp đúng quy định.
3. Sản phẩm chỉ sử dụng trong nhà.
4. Khi tay bị ướt không nên sờ vào máy.
5. Không rút phích cắm điện khi máy đang hoạt động.
6. không nên sử dụng dây  điện không đúng quy cách.
7. Không cho ngón tay hoặc vật cản nào vào máy.
8. Nếu trong máy phát ra mùi khét lạ, phải tắt máy ngay và rút nguồn điện
9. Không sử dụng chức năng nóng khi cách quạt bị gẫy.
10. Không nên che chắn máy, hoặc đặt máy ở gần lò sưởi, để máy không bị quá nóng.
11. nếu dây điện bị hỏng thì phải thay bằng dây khác đúng quy cách từ nhà máy hoặc đại lý cung cấp.
12. không được đặt máy ngay dưới ổ cắm điện.
13. không được sử dụng máy này ở nhà tắm, hồ bơi, hoặc gần bể nước.
14. Tránh xa tầm tay trẻ em.
15. Máy nên dung tránh xa các chất dễ cháy nổ.
16. Nên để máy này cách ti vi hoặc đồ điện tử 1 m, để trách nhiễu sóng.
17. Không nên rút phích cắm từ phía nối với máy.
18. Trước khi cất giữ máy này phải đổ nước ở khay chứa nước và rút phích cắm điện.
19. Không cho máy vào nước hoặc cái dung môi, hóa chất.
20. Khi làm sạch máy phải tắt máy, rút phích điện.
21. Khi máy đang hoạt động không được lắc máy hoặc di chuyển máy.
22. khi sử dụng chế độ làm nóng thì không được để nước hoặc đá trong khay chứa nước.
23. Không được phun thuốc sâu, hóa chất và dung môi lên sản phẩm.
24. Không được kết hợp pin cũ với pin mới trong điều khiển từ xa.
25. phải ngắt kết nối điện khi cất sản phẩm trong thời gian dài.
26. sản phẩm này phải được để trên mặt đất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp: 220-240V, 50Hz
Công suất (làm mát): 70W
Công suất (làm nóng): 2000W
Mức gió cao nhất: 300m3/h
Dung tích thùng chứa nước: 5 Litres
Trọng lượng tịnh: 7.5kg

Chú ý việc Xử Lý Thiết bị
Theo chỉ thị của châu âu về việc xử lý rác thải đồ đồ điện điện tử (2002/96/EC) .
Những thiệt bị gia dụng cũ đều phải được xử lý , và để đúng nơi quy định để an toàn cho môi trường và con
người.
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1. Bảng điều khiển 8. Thanh ngang
2. Thanh dọc 9. Góc cuốn dây nguồn
3. Mức nước 10. (Tay cầm) khay chứa nước
4. Bánh xe 11. Công tắc
5. Không tem 12. Khung lọc khí
6. Nút điều chỉnh chế độ nóng/lạnh 13. Góc cuốn dây nguồn
7. Tay cầm 14. Góc xả nước thải

IC-H52– Làm mát / nóng nhanh chóng không khí

IC-H52 – Bảng Điều Khiển
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Hướng Dẫn Sử Dụng

- Kiểm tra nguồn điện trong gia đình bạn trước khi sử dụng sản phẩm, nguồn điện phải phù hợp với thông số
kỹ thuật của máy.

Cắm máy vào nguồn điện, máy sẽ phát 1 tiếng bít và máy sẽ ở chế độ chờ bạn điều chỉnh.

Chế độ làm mát
 Quay công tắc bên cạnh máy sang chế độ làm mát “ COOL”.
 Chắc chắn rằng công tắc cắm an toàn và đúng chỗ.
 Cho nước sạch hoặc viên đá vào khay chứa nước theo mức nước tối đa “ MAX”
 Nhấn nút “ Cool” trên bản điều khiển, tự động máy sẽ hút nước lên làm mát phòng.

Dùng đá làm mát ( không có sẵn)
Bạn lấy  hộp làm đá cho vào tủ lạnh qua 1 đêm, sau đó cho vào khay chứa nước , để trách nước quá mức Max, thì cho ít
nước sau đó mới cho viên đá vào để làm tăng độ mát cho phòng nhà bạn, khi đá tan chảy bạn cũng có thể cho thêm đá
vào.

Chú ý :
 Hộp đụng dung dịnh làm đá không được để không có dung dịch hoặc không có nước bên trong mà cho

vào sử dụng
 Không được ăn dung dịch làm đá trông hộp đá
 Phải dám sát trẻ em không cho nghịch hộp đá này, và phải bảo quản hộp đá an toàn.
 Nếu hộp đá của bạn bị rò rỉ, dung dịch rơi xuống sàn, bạn hãy dung khăn lau khô, sau đó để sàn khô tự nhiên

hoặc dung máy hút bụi xì, và vứt hộp đá vào thùng rác.
 Không được để dung dịch của hộp đá bắn vào mắt hoặc vào da, nếu bị bắn vào da thì rửa lại thật kỹ, nếu bắt

vào mắt thì phải rửa kỹ hoặc đi khám bác sỹ.

Cảnh báo: Không di chuyển máy khi máy đang hoạt động. không để nước dính vào máy sẽ gây nguy hiểm.

Chế độ tạo độ ẩm.
Thiết bị này chỉ hoạt động như một máy tạo độ ẩm trong phòng khi nhiệt độ trong phòng tăng cao. Nó sử dụng nước ở
trong phòng, và không thêm nước vào khay nước.

Chế độ tạo khí
Nhấn nút SPEED để chọn tốc độ theo bạn muốn, máy được cài đặt ba chế độ nhanh , bình thường và chậm “ HI, MI –
LO” và được hiện thị trên bảng điểu khiển.

Nhấn nút OSC một lần để làm thanh dọc quạt dao động tạo luồng khí mát theo chiều ngang. Để cho luồng khi mát lên
hoặc xuống thì phải điều chỉnh bằng tay các thanh ngang.

Chức năng khác
 Nhấn Heating và Cooling chọn chế độ làm mát “ COOL”.
 Nhấn “ MODE “ để chọn các chế độ khác  ( bình thường, tự nhiên hay chế độ ngủ ).
Nút “Anion”
Nhấn nút  ANION để máy bắt đầu chức năng lọc không khí.

Chế độ hẹn giờ
Có thể hẹn giờ từ 30 phút đến 7 tiếng rưỡi. trước tiên bạn nhấn nút “ Time” để thiết lập thời gian bạn muốn, thời gian sẽ
được hiển thị trên bảng điều khiển.
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Ví dụ: khi bạn muốn đặt giờ là 3 tiếng rưỡi, thì bạn nhấn nút “ TIME” 7 lần, trên màn hình sẽ báo hiệu đèn của 0.5h, 1h,
2h.
0.5H  là 30 phút
1.0H – 60 phút
2.0H – 120 phút
4.0H - 240 phút.
Lưu ý : nếu không nhấn nút hẹn giờ “ TIME” thì máy sẽ chạy liên tục đến khi bạn tắt nó.

Chế độ sưởi ấm
 Bạn phải chắc chắn rằng đã không còn nước trong khay chứa nước khi sử dụng chế độ sưởi ấm.
 Nhấn nút  Heating and Cooling và chọn chế độ làm ấm “ HEAT.”
 Nhấn nút” HEAT” trên bảng điểu khiển để chọn các mức làm ấm theo ý bạn.

o cao (2000W)
o thấp (1000W)

 nhấn nút tốc độ “ SPEED” trên bảng điều khiển để chọn chế độ quạt theo ý, lưu ý rằng chỉ có MI và mức quạt LO khi
sử dụng chế độ sưởi ấm.

Điều khiển từ xa

Điều khiển từ xa sử dụng  2 pin x AAA ( không kèm theo máy)

Cách lắp pin
1. trượt mở lắp pin phía sau bản điểu khiển từ xa ra.
2. nắp pin theo đúng chiều âm dương phù hợp với bản điều khiển.
3. trượt lắp pin trở lại như lúc đầu.

Để tiết kiệm và bảo vệ môi trường hãy sử dụng pin dùng lại đúng cách, đừng vứt chúng vào thùng rác.
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Các nút trên điều khiển từ xa.

Chú ý: Nếu máy không dùng trong thời gian dài, hãy bỏ pin ở điều khiển từ xa ra ngoài, để an toàn và bảo quản
tốt cho điều khiển từ xa ko bị rỉ.

1. OSC: chức năng quay thanh dọc tạo gió.

TIMER: chức năng hẹn giờ

2. SPEED: điều chỉnh tốc độ.

3. HEAT/MODE: điểu chỉnh chức năng sưởi ấm và các
chức năng khác

4. COOL: chức năng làm mát, sẽ hút nước ở khay đựng
nước làm mát phòng của bạn

5. ANION: chức năng lọc không khí

6.  : Nút tắt mở hoặc điều chỉnh các chế độ, nếu ấn lần
nữa sẽ ở chế độ chờ.



7

* Vệ sinh và bảo quản máy.

- Vệ sinh và thay thế bộ lọc

Bộ phận lọc không khí được trang bị cho máy của bạn để lọc không khí trong phòng, bạn phải luôn vệ sinh và giữ gìn
bộ lọc để có hiệu quả tốt hơn.

Cách vệ sinh bộ lọc
1. Tắt máy và rút phích cắm điện.
2. Nhấn các khóa cài từ phía trên xuống của dàn lọc để tháo rời dàn lọc ra khỏi máy.
3. lấy màng lọc ra khỏi khung lọc.
4. Nhẹ nhàng lắc màng lọc để bụi bẩn rơi ra, có thể dùng nước tẩy rửa nhẹ để rửa màng lọc, sau đó rửa lại với

nước sạch.
5. Phơi khô màng lọc.
6. cuối cùng thì lắp màng lọc đã vệ sinh sạch sẽ vào khung lọc rồi lắp trở lại máy.

Chú ý : màng lọc sử dụng 1 năm thay 1 lần, nếu màng lọc hỏng rồi thì nên thay ngay màng lọc mới.

- Bảo quản.

 Trước khi làm sạch và bảo dưỡng máy phải tắt nguồn và rút phích cắm điện.
 Cho phép máy được làm mát nếu nó đã để ở chế độ  HEAT.
 Khi không sử dụng máy một thời gian dài thì không được để nước trong khay đựng  nước.
 Phải để máy thật khô và khay nước thật khô thì mới đóng gói để cất máy đi.
 Lau khô máy bằng vải mềm hoặc rửa sạch sẽ trước khi cất máy.
 Lau sạch bụi ở máy thì khi hoạt động luồng gió thổi mới sạch


