
    

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM FUJE 

User Manual 

HM-2408D 

 

Cám ơn quý khách đã sử dụng máy hút ẩm của chúng tôi.  

Để an toàn cho bạn và khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng và lưu giữ tài 

liệu này để sử dụng lâu dài. 

Thank you for using our dehumidifiers            

For your safety and correct usage, please read the manual carefully and keep it so you can 

refer to it at any time. 
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Cấu trúc sản phẩm 

Product structure 
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Sử dụng chính và ứng dụng 

 Máy hút ẩm, sản phẩm của chúng tôi có mặt tại thị trường nhiều năm qua là 1 

thương hiệu uy tín trên thị trường, máy có tính năng tiện lợi, dễ sử dụng, kiểm 

soát tốt độ ẩm, có màn hình hiển thị rõ ràng, hình dáng mẫu mã đa dạng, các 

chức năng hiệu suất cao và hoạt động đơn giản.  

 Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng dãi và được đánh giá cao từ khách 

hàng, máy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, nhà máy công 

nghiệp, chăm sóc sức khỏe, dụng cụ, bảo quản các sản phẩm công nghệ hay gia 

đình, những nơi có độ ẩm cao, nó giúp bạn đảm bảo độ ẩm cần thiết trong môi 

trường bảo quản sản phẩm.  

Main usage and application 

Our dehumidifier use branded compressor, micro-computer humidity control, humidity display, 

beautiful appearance,excellent function and simple operation. 

It is widely used in technology innovation, industry, health care industry, instrument, product 

storage, underground project and computer room, reference room, muniment room, warehouse, 

bathroom and high humidity occasions,in order to prevent the loss caused by moisture, rust, 

mildew from apparatus, meter, computer, telecommunication apparatus, medicine,document . 

 

Sử dụng an toàn và bảo trì 

 

 Trước khi sử dụng máy hút ẩm vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng 

 Trước khi sử dụng vui lòng kiểm tra nguồn điện của máy là 380V/50Hz . cài  

đặt đúng các dây đầu vào và các thiết bị bảo vệ vào nguồn cung cấp điện 

 Hệ thống dây nguồn của máy là 3 pha 5 dây. Dây nối đất phải được nối đất  

Chú ý: máy có hệ thống bảo vệ thứ tự pha. Khi bị lệch pha hoặc không đúng các thứ tự 

dây pha, thiết bị bảo vệ sẽ lập tức ngắt và hiển thị trên màn hình máy. ta cần đổi lại các 

dây và nó phải được thực hiện bởi các ký thuật hoặc những người hiểu về điện 3 pha 

 Không cắm dây nguồn vào các thiết bị chuyển đổi điện bởi nó có thể gây ra chập 

điện cháy nổ.  

 Tránh làm hư hỏng biến dạng hoặc thay dây không đúng tiêu chuẩn, nếu dây 

điện bị hư hỏng phải được thay dây đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật điện 3 pha của 

máy. 

 Không cho bất kỳ 1 vật dụng gì vào bên trong bất kỳ bộ phận nào của máy, nó sẽ 
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gậy ra hậu quả nghiêm trọng nếu bạn không tuân thủ yêu cầu này  

 Máy hút ẩm dùng điện 3 pha nên cần có nguồn điện chuyên dụng hoặc riêng 

biệt. Dây dẫn phải đảm bảo ràng tiết diện cắt ngang của máy phải đảm bảo tối 

thiểu  là lớn hơn 2,5mm. khi đó sẽ đáng tin cậy hơn. 

 Hãy chắc chắn rằng máy phải được nối đất . 

 Khi di chuyển hay kết nối máy, phải đảm bảo máy không được đặt ngược hoặc 

nên mặt của máy bởi nó có thể dẫn đến các lỗi ở máy nén. 

 Hãy đảm bảo rằng các đường vào và ra của gió phải được thông thoáng, cách 

các mặt tường tối thiểu là 50cm. 

 Không kết nối bất kỳ rơ-le nào vào dây nguồn của máy để tránh những hư hỏng 

chập điện hoặc cháy nổ.  

 Không đặt máy ở khu vực nhiệt độ cao, bếp, lò sưởi các thiết bị sưởi ấm khác. 

Các tấm nhựa có thể bị hư hỏng cháy biến dạng trong môi trường nhiệt độ cao. 

 Không sử dụng máy hút ẩm ở ngoài trời, ánh nắng trực tiếp hay mưa. Nó chỉ có 

thể sử dụng được ở trong nhà. 

 Khi phát hiện ra các mùi khét từ máy hãy ngay lập tức tắt máy va ngắt nguồn 

điện. hoặc khi phát hiện ra các lỗi mới.  

 Không sử dụng máy hút ẩm các môi trường hóa chất, chất khí dễ cháy nổ nó sẽ 

gây những thiệt hại và nguy hiểm khi hóa chất phát tán trong không khí  

 Khi không sử dụng trong một thời gian dài vui lòng rút phích điện ra khỏi 

nguồn điện 

 Khi vệ sinh máy vui lòng ngắt điện hoàn toàn nếu không sẽ dẫn đến những chấn 

thương không mong muốn 

 Xin hãy lắp đặt các ống thoát nước cẩn thận trước khi sử dụng, nước thoát ra 

rất lạnh, nó sẽ làm bám tuyết hoặc hơi nước bên ngoài ống sử dụng. cần đảm 

bảo nó được cách ly tốt.  

 Đừng sửa chữa hoặc thay đổi các dây điện hay bộ phận bên trong để tránh các 

hư hỏng sảy ra  

 Xin hãy đặt máy ở mặt phẳng chắc chắn, không được đặt nghiêng máy vì khi đó 

nước sẽ tràn ra ngoài khay chứa làm hư hỏng các đối tượng xung quanh, hoặc bị 

rò điện.  

 Không sử dụng máy ở môi trường nước ngập nó có thể bị dò điện ra ngoài gây 

tai nạn  
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Precaution of Safe use and maintenance 

 Before using the dehumidifier,please read all the illustration . 

 Before using, please make sure of the voltage is 380V,50HZ. Install the creepage 

protection device on the power supply source. 

 The machine is 3 phase, 5 wire system. Ground wire connect with the ground device 

independently.(Please connect the wire after seeing  the marking on it) 

 Attention:The dehumidifier has the phase sequence protection,when an external 

three-phase power supply phase sequence does not correspond with the phase 

sequence  of the machine,the phase sequence protector will disconnect,   the light 

of phase sequence protector on the display board will be flashing and the 

dehumidifier keep running. Meanwhile,adjust the phase of power supply source, 

restart the machine. This operation need to be operated by professional electrician.  

 Do not use the way by  plugging the power cord to switch the machine, otherwise it 

will cause a fire or electric shock. 

 Do not injure or alter the wire, if the wire get damaged, in case of danger, shall be 

replaced by our company or Designated maintenance providers. 

 Do not insert any thin rod or hard objects into the machine so as to preventing from 

fault or danger. 

 Dehumidifier should use the dedicated power supply .the cross-sectional area of the 

wire should be greater than 2.5mm.which will be more reliable. 

 Please make sure the machine connect with ground, and the wire connection reliable. 

 When moving or collecting the machine do not place on its side or upside down,or it 

will cause the fault of compressor. 

 Make sure that the inlet and outlet clear when using the machine, at least 50 cm 

distant from the wall . 

 Do not connect any relays, extension wire or adapter to the machine, or it will lead to 

fire, electric shock or pyrexia. 

 Do not place the dehumidifier near to the stove, heater and other heating device, or 

the plastic cover will be melted, even it will cause a fire. 

 Do not use the dehumidifier in the place  where subject to direct sunshine or rain 

and rain .only can be used indoor. 

 When come out the problem(such as issuing a burning smell) ,switch off the machine 
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immediately and plug off the wire. Or it may cause a fire or conduct a new fault. 

 Do not use the dehumidifier in the place  where susceptible to chemicals , the 

chemicals which emit to the air or solvent will conduct bad influence to the machine. 

 When not using for a long period, please unplug the power supply wire. 

 When cleaning the machine, please stop running and then unplug the power supply 

wire, otherwise it will cause injury easily. 

 Please place the drainage pipe well before continuously drainage to make sure of the 

smooth drainage.If the surrounded temperature of the water pipe will get frozen 

easily, then continuously drainage should not be allowed. 

 Do not repair ,disassemble or alter  the machine voluntarily , or it will cause a fire or 

electric shock 

 Please place the machine on the flat ground, if the machine excessive tilt, the water 

on the water tray will be flow out and damage the surrounding objet,then cause a fire 

or electric shock because of creepage. 

 Please clean the dust on the power supply plug.and then plug tightly.if the plug not 

insert well, it may  accumulate  dust which will cause a fire or electric shock. 

 Do not use a dehumidifier where may be exposed to water . This machine will cause 

a creepage when come across water,which may lead to a fire or electric shock. 

 

Những chú ý đặc biệt khi sử dụng máy :  

 Máy hút ẩm kiểm soát độ ẩm môi trường bằng các bộ cảm biến, cảm biến sẽ 

kiểm soát chính xác các mức cần thiết hoặc cài đặt, các cảm biến sẽ bị ảnh 

hưởng mạnh khi máy được sử dụng trong các môi trường bụi bặm hay bị ăn 

mòn bởi khí hóa chất.  

 Máy không có chức năng chống cháy nổ, nên không được sử dụng trong các môi 

trường dễ cháy nổ, các tai nạn và hư hỏng chúng tôi không chịu trách nhiệm và 

được bảo hành máy.  

 

Special attention to user: 

The dehumidifier which adopt the micro-computer control ,the humidity sensor is precision 

instrument, will loss control when using it on strong corrosive gas and dusty environment. 

This machine do not have the function of explosion-proof function, it is strictly prohibited to 

use it on the occasion of flammable, explosive gas, dust, chemicals, biological products and 
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other specials environment. 

If use the dehumidifier in the above mentioned place, and cause the machine fault, will not be 

covered in the warranty. 

 

Thông số kỹ thuật: 

Specification sheet  

Product name  Dehumidifier 

Model Number HM-2408D 

Dehumidifying capacity 7kg/h 

Voltage 380V/50HZ 

Rated Input Power Supply 4000W 

Rated Input current 5.8A 

Maximum working 

pressure of cold side 

1.0Mpa 

Maximum working 

pressure of hot side 

2.5Mpa 

Refrigerant/Refilling 

capacity 

R22/1450g 

Weight 163kg 

Applied temperature 5ºC-38ºC 

Dimension 

(width×depth×height)mm 

780*470*1690 
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Màn hình hiển thị và hướng dẫn sử dụng  

Display board indicating explanation 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp sử dụng 

Máy được điều khiển kiểm soát độ ẩm tự động. Có thể cài đặt theo một độ ẩm nhất định 

theo yêu cầu từ 10-99% 

Các bước hoạt động của máy: 

Căm nguồn điện cho máy. máy hút ẩm sẽ hiển thị độ ẩm hiện tại của môi trường, và sau 

khi có tiếng bíp 2 lần máy chuyển sang chế độ chờ.  

Nhấn phím Set để cài đặt cho máy bởi các Phím Up hoặc Down. Up là để tăng độ ẩm cài 

đặt và Down là giảm độ ẩm cài đặt.  

Nhấn ON/OFF để bật máy khi đèn báo nguồn sáng và máy vào chế độ chờ.  

Nhấn ON/OFF thêm lần nữa sẽ tắt máy  

Chú ý: các phím được thiết kế cảm ứng nên không nhấn mạnh các phím trên bảng điều 

khiển. 

Máy có chức năng bảo vệ máy nén, có độ trễ 3 phút sau khi khởi động máy, thì máy nén 

mới hoạt động. 
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Khi độ ẩm môi trường đạt tới độ ẩm cài đặt máy sẽ dừng hoạt động và đèn báo sẽ nhấp 

nháy trên màn hình  

Khi ngừng làm việc dài lâu hãy rút phích điện của máy. 

 

Using method 

This machine is Micro-computer control automatic dehumidifier. Can set and control the  a 

relative humidity  or at any point range from 10% - 99% . 

Operation steps: 

Insert the plug to the correct power supply source,. Humidity indicating the current humidity 

state of environment ,and there is “beep” sounds twice, the machine goes into standby mode. 

Press the set key,goes into the humidity setting state, set the desired controlled humidity by 

pressing the up and down key. 

Press ON/OFF, the running lights off, and the machine shutdown,goes into the standby mode. 

Attention: 

Because the electric control of the machine adopt the touching switch, please do not knock any 

key forcefully. 

The machine has compressor delay start  protection function, switch on the dehumidifier 

immediately after shutdown, the compressor will be start after 3 min later. 

When the environment humidity reach the settings, the running light will be flashing ,the 

compressor and fan will stop working automatically. 

When stop using, please unplug the power supply source. 

 

 

Chức năng bảo vệ và bảo trì: 

Chức năng bảo vệ:  

Bảo vệ khi bị bám tuyết, máy sẽ tự bảo vệ máy nén bằng cách tắt máy nén và đèn báo 

desoft trên màn hình sẽ hiển thị sáng nhấp nháy, lúc này quạt vẫn chạy và máy nén 

không hoạt động. 

Độ trễ của máy nén được rơ- le kích hoạt khi bị ngắt đột ngột.  

Khi máy bị tắt hoặc đột ngột mất điện, rơ le sẽ kích hoạt máy nén trễ 3 phút sau khỉ khởi 

động lại máy. 

Chức năng báo lỗi cảm biến độ ẩm  

Khi cảm biến độ ẩm của máy hoạt động không bình thường màn hình sẽ hiển thị E1 khi 
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cảm biến độ ẩm bị lỗi sẽ báo E2 và độ ẩm luôn hiển thị 50%, khi các lỗi được giải quyết 

máy sẽ phục hồi hoạt động. 

Bảo vệ Pha  

Máy có chức năng bảo vệ pha, khi các pha không cân bằng hoặc lệch pha máy sẽ dừng 

hoạt động và đèn báo lỗi pha trên màn hình sẽ sáng nhấp nháy. Lúc này cần ngắt điện và 

đổi lại dây pha và được thực hiện bởi kỹ thuật điện chuyên nghiệp. 

Nếu lưới lọc bụi có nhiều bụi, luồng không khí sẽ bị hạn chế vào máy và làm cho máy 

hạn chế khả năng hút ẩm, chúng ta cần làm sạch nó định kỳ. 

Nếu trong môi trường quá nhiều bụi bẩn thì cẩn làm thường xuyên và sạch sẽ thậm chí 

vệ sinh hàng ngày. Bằng cách tháo mặt nhữa phía trước, rút lưới lọc ra dung nước rửa 

sạch(khoảng 40 độ C) với chất tẩy rửa trung tính. Hoặc dung máy hút bụi xử lý. Sau khi 

rửa sạch phơi khô và sử dụng lại.  

Chú ý:  

A: tấm lọc không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt độ 

cao chúng dễ biến dạng. 

B: hãy cài bộ lọc trước khi sử dụng hay di chuyển.  

Làm sạch máy:  

  Sử dụng các miếng vải sạch và mềm để lau. 

  Nếu máy đầy bụi nặng hoặc bẩn, hãy sử dụng các chất tẩy rửa nhẹ để lau sạch, sau đó 

sử dụng một miếng vải khô ngâm với nước để lau sạch các chất tẩy rửa. Không sử dụng 

bột dung môi hoặc đánh bóng để làm sạch máy, nó sẽ làm tổn hại đến bề mặt của máy. 

Không bao giờ sử dụng rửa nước, để không gây ra lỗi và rò rỉ. 
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Protection function and maintenance 

Protection function: 

Automatic defrost protection  

When the dehumidifier is on defrost mode, the compressor will stop running, and the fan keep 

working, defrost light will be on. 

Compressor start delay protection  

When the compressor stops, it will delay 3 min automatically then restart. 

Humidity sensor error indicating function 

When the humidity sensor is abnormal, the humidity display will shows the error code 

E1,refers to the current humidity.when the humidity sensor happens a error, the humidity 

display will shows the error code E2 and 50%, when the fault is resolved, it will recover. 

Phase subsequence protection 

This machine has subsequence protector,when the external three phase is not correspond with 

the requirement of the machine’s phase, the protector will disconnect ,and the light of phase 

subsequence protector on the display will keep flashing, and the machine shutdown,at this 

time, the phase which connect to the power supply shall be adjusted. This operation need to be 

carried out by professional electrician. 

If the filter attach too much dust, the airflow will be smaller, and the dehumidifying capacity 

will cut down, so it need to be clean periodically.  

At least every two week check again. 

If there is heavy dust ,then the filter need to be clean every week or even 

everyday.Disassemble the front plate before cleaning, and tap the filter or use the vacuum 

cleaner to remove the dust on filter,or place the filter into the warm water, (≤40℃ and add 

some neutral detergent)and clean it.After washing with water and allow to dry. 

Attention: 

A.the filter cannot exposed to sun directly or baked, or it will deforms.     

B:Install the filter before switch on the dehumidifier. 

Clean the machine b 

 (1)use the clean and soft cloth to wipe it. 

 (2)If the machine filled with heavy dust or looks dirty,please use the mild   detergent to 

wipe,then use a dry cloth soaked with water to wipe the detergent. Forbid using the solvent or 

polishing powder to clean the machine, it will do damage to the surface of the machine. 

(3)Never use water rinse, so as not to cause poor insulation and leakage. 
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Xử lý lỗi cơ bản 

General fault resolution  

 

Fault/ Lỗi  Reason analysis/ Nguyên 

nhân 

Resolution/ xử lý  

Máy không làm việc 

Dehumidifier cannot work 

Power failure 

Kiểm tra nguồn điện 

Power switch is not turned 

on 

Kiểm tra công tắc nguồn 

điện vào  

Power switch does not 

insert into the socket 

Dây nguồn chưa được nối 

chặt 

The Fuse is blown. 

Cầu chì bị cháy  

The ground lead does not 

connect well. 

Dây nối đất không được kết 

nối 

Restore power 

Khôi phục nguồn điện sau 

kiểm tra 

Restore power 

Khôi phục nguồn điện sau 

kiểm tra 

Insert the plug into the 

socket. 

Chèn nối dây chắc chắn 

Replace the fuse 

Thay thế cầu chì  

Make good connection of 

ground lead. 

Hãy nối đất chắc chắn cho 

máy  

Poor dehumidifying effect 

Máy hút ẩm kém  

Filter was blocked with 

dust 

Lưới lọc bụi bẩn  

There is obstacle in the 

inlet and outlet of 

dehumidifier. 

Các đường thông gió vào/ 

ra  của máy bị cản trở. 

The door and window 

remain opened. 

Các cánh cửa vẫn bị mở 

hoặc hở  

Wash the filter 

Giặt lưới lọc bụi 

Remove the obstacle 

Loại bỏ các vật cản  

Close the door and the 

window, use the window to 

shade the sunshine. 

Đóng kín cửa chính và cửa 

sổ, sử dụng các cửa sổ trong 

để lấy ánh sáng 

Contact supplier for 

repairing. 
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 Liên lạc với các nhà cung 

cấp để sửa chữa nếu không 

tự xử lý được 

Leakage 

Rò rỉ  

Dehumidifier was tilted 

Máy hút ẩm bị nghiêng  

The water pipe is blocked 

with dust. 

Ống thoát nước bị đọng do 

bụi bẩn  

Adjust the level of the 

dehumidifier 

Đặt máy bằng phẳng  

Disassemble the under 

plate and remove the dirt 

on the pipe 

Loại bỏ làm sạch ống dẫn 

nước thải 

Abnormal voice 

Tiếng kêu bất thường 

The dehumidifier  placed 

unbalanced. 

Máy đặt chưa cân bằng 

The filter is blocked 

Lưới lọc bị kẹt  

Place the dehumidifier 

balance 

Cân bằng lại cho máy 

Clean the filter 

Làm sạch bộ lọc 

 

1. Khi lỗi này thường không thể giải quyết và khẳng định được sửa chữa, xin vui lòng 

liên hệ với nhà cung cấp hoặc trạm sửa chữa chỉ định, không tháo máy và sửa chữa trái 

phép. 

2. Khi máy hút ẩm hoạt động hoặc ngừng hoạt động, bạn sẽ nghe thấy giọng nói lưu thông của 

chất làm lạnh, nó là hiện tượng bình thường, nhưng không phải lỗi. 

1.When the mentioned fault cannot be solved and confirmed to be repaired,please contact the 

supplier or designated repairing station, do not disassemble the machine and repair 

unauthorized. 

2.When the dehumidifier operate or stop working, you will hear the  circulating  voice of 

refrigerant, it is normal phenomenon, but not error. 
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Other / Khác 

Packing list: 

Dehumidifier one set  

Use manual (Including warranty card) 1 piece 

Qualification certificate 

Standard 

GB4706.32-2012 

Warranty card 

Danh sách đóng gói: 

Máy hút ẩm một bộ 

Sử dụng nhãn hiệu (thẻ bảo hành Gồm) 1 mảnh 

giấy chứng nhận trình độ chuyên môn 

Tiêu chuẩn 

GB4706.32-2012 

Thẻ bảo hành  

Name  Model Number HM-2408D 

Outlet  Purchase date  

Customer name  Address  

Telephone Number  Invoice Number  

Warranty time: ……………    

years 

Factory serial 

Number 

 

 

 Cảm ơn quý khách đã tin dung sản phẩm của chúng tôi, sản phẩm của quý 

khách được bảo hành 1 năm theo các tiêu chuẩn của nhà phân phối. trong thời 

gian này bạn có thể sử dụng dịch vụ bảo hành bảo trì của nhà phân phối hoặc 

đại lý bán hàng khi máy móc có vấn đề 

 Theo quy định của từng quốc gia và nhà phân phối sẽ có các trường hợp không 

được bảo hành  

 Việc phí chuẩn = chi phí sửa chữa + chi phí cho việc thay thế phụ tùng 

 Không vận hành máy theo thương hiệu khác và hướng dẫn sử dụng của máy 

khác thương hiệu. vận hành sai sẽ bị lỗi, và lỗi này chúng tôi không bảo hành.  

 Hư hỏng do khách hàng vận chuyển, thay đổi tháo rời không đúng seria máy khi 

chưa có sự cho phép của trung tâm bảo hành. 



15. 

 Hư hỏng do các sự cố thảm họa tự nhiên, hỏa hoạn vv 

 Thiệt hại gây ra bởi điện áp bất thường hoặc bằng cách sử dụng nguồn điện 

không đúng quy định tiêu chuẩn của máy. 

 Mất thẻ bảo hành hoặc thẻ giả hoặc không có hóa đơn mua hàng và quá hạn bảo 

hành\ 

 Cảm biến độ ẩm là phần phụ kiện tiêu hao không được bảo hành  

 Như việc sử dụng axit, kiềm, muối, keo và các khí độc hại khác hoặc bụi nổ và 

môi trường bất lợi khác, máy gây thiệt hại hoặc tình huống xấu khác, sẽ không 

được bảo hành. 

 Thẻ phải được ghi đầy đủ thông tin người mua hoặc sử dụng bởi người bán, và 

có dấu xác nhận của người bán và người sử dụng thẻ này phải giữ thẻ.  

Thanks for purchasing our company’s product,the free warranty is  within one year from the 

date you purchase .during this period, you can have repairing service in your local distributor 

or repairing station if dehumidifier comes out any problem. 

According to our nation’s regulation, the following condition is exclude in the warranty 

service. The charging standard=repairing cost + cost for replacing spare parts) 

Do not operate according to use manual or instruction, and customer’s unproper operation 

cause damage or fault. 

Damage caused by transportation or moving, customer replace ,alter,disassemble or alter serial 

number without authorization. 

Damage caused by lightning ,water damage, fire and all natural disasters. 

Damage caused by abnormal voltage or using the unspecified power supply . 

Loss the warranty card , or copy warrant card, do not have commercial invoice or exceed the 

warranty. 

Humidity sensor is delicate part, not covered in the warranty. 

As the use of acid, alkali, salt, glue and other harmful gases or explosive dust and other 

adverse environments,cause machine damage or other bad incidence,will not be covered in the 

warranty. 

The card filled by seller, and effective with seller’s stamp. User shall keep this card well. 
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	Cám ơn quý khách đã sử dụng máy hút ẩm của chúng tôi.
	Để an toàn cho bạn và khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ hưỡng dẫn sử dụng và lưu giữ tài liệu này để sử dụng lâu dài.
	Thank you for using our dehumidifiers
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	 Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng dãi và được đánh giá cao từ khách hàng, máy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như công nghệ cao, nhà máy công nghiệp, chăm sóc sức khỏe, dụng cụ, bảo quản các sản phẩm công nghệ hay gia đình, những nơi có độ ẩm ca 
	Main usage and application
	Our dehumidifier use branded compressor, micro-computer humidity control, humidity display, beautiful appearance,excellent function and simple operation.
	It is widely used in technology innovation, industry, health care industry, instrument, product storage, underground project and computer room, reference room, muniment room, warehouse, bathroom and high humidity occasions,in order to prevent the loss...
	 Trước khi sử dụng máy hút ẩm vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng
	Precaution of Safe use and maintenance
	 The machine is 3 phase, 5 wire system. Ground wire connect with the ground device independently.(Please connect the wire after seeing  the marking on it)
	 Attention:The dehumidifier has the phase sequence protection,when an external three-phase power supply phase sequence does not correspond with the phase sequence  of the machine,the phase sequence protector will disconnect,   the light of phase sequence  
	 Do not use the way by  plugging the power cord to switch the machine, otherwise it will cause a fire or electric shock.
	 Do not injure or alter the wire, if the wire get damaged, in case of danger, shall be replaced by our company or Designated maintenance providers.
	 Do not insert any thin rod or hard objects into the machine so as to preventing from fault or danger.
	 Dehumidifier should use the dedicated power supply .the cross-sectional area of the wire should be greater than 2.5mm.which will be more reliable.
	 Please make sure the machine connect with ground, and the wire connection reliable.
	 When moving or collecting the machine do not place on its side or upside down,or it will cause the fault of compressor.
	 Make sure that the inlet and outlet clear when using the machine, at least 50 cm distant from the wall .
	 Do not connect any relays, extension wire or adapter to the machine, or it will lead to fire, electric shock or pyrexia.
	 Do not place the dehumidifier near to the stove, heater and other heating device, or the plastic cover will be melted, even it will cause a fire.
	 Do not use the dehumidifier in the place  where subject to direct sunshine or rain and rain .only can be used indoor.
	 When come out the problem(such as issuing a burning smell) ,switch off the machine immediately and plug off the wire. Or it may cause a fire or conduct a new fault.
	 Do not use the dehumidifier in the place  where susceptible to chemicals , the chemicals which emit to the air or solvent will conduct bad influence to the machine.
	 When not using for a long period, please unplug the power supply wire.
	 When cleaning the machine, please stop running and then unplug the power supply wire, otherwise it will cause injury easily.
	 Please place the drainage pipe well before continuously drainage to make sure of the smooth drainage.If the surrounded temperature of the water pipe will get frozen easily, then continuously drainage should not be allowed.
	 Do not repair ,disassemble or alter  the machine voluntarily , or it will cause a fire or electric shock
	 Please place the machine on the flat ground, if the machine excessive tilt, the water on the water tray will be flow out and damage the surrounding objet,then cause a fire or electric shock because of creepage.
	 Please clean the dust on the power supply plug.and then plug tightly.if the plug not insert well, it may  accumulate  dust which will cause a fire or electric shock.
	 Do not use a dehumidifier where may be exposed to water . This machine will cause a creepage when come across water,which may lead to a fire or electric shock.
	Những chú ý đặc biệt khi sử dụng máy :
	Special attention to user:
	The dehumidifier which adopt the micro-computer control ,the humidity sensor is precision instrument, will loss control when using it on strong corrosive gas and dusty environment.
	This machine do not have the function of explosion-proof function, it is strictly prohibited to use it on the occasion of flammable, explosive gas, dust, chemicals, biological products and other specials environment.
	If use the dehumidifier in the above mentioned place, and cause the machine fault, will not be covered in the warranty.
	Thông số kỹ thuật:
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	Màn hình hiển thị và hướng dẫn sử dụng
	Display board indicating explanation
	Phương pháp sử dụng
	Các bước hoạt động của máy:
	Attention:
	Because the electric control of the machine adopt the touching switch, please do not knock any key forcefully.
	The machine has compressor delay start  protection function, switch on the dehumidifier immediately after shutdown, the compressor will be start after 3 min later.
	When the environment humidity reach the settings, the running light will be flashing ,the compressor and fan will stop working automatically.
	When stop using, please unplug the power supply source.
	Chức năng bảo vệ và bảo trì:
	Protection function and maintenance
	Protection function:
	Automatic defrost protection
	When the dehumidifier is on defrost mode, the compressor will stop running, and the fan keep working, defrost light will be on.
	Compressor start delay protection
	When the compressor stops, it will delay 3 min automatically then restart.
	Humidity sensor error indicating function
	When the humidity sensor is abnormal, the humidity display will shows the error code E1,refers to the current humidity.when the humidity sensor happens a error, the humidity display will shows the error code E2 and 50%, when the fault is resolved, it ...
	Phase subsequence protection
	This machine has subsequence protector,when the external three phase is not correspond with the requirement of the machine’s phase, the protector will disconnect ,and the light of phase subsequence protector on the display will keep flashing, and the ...
	If the filter attach too much dust, the airflow will be smaller, and the dehumidifying capacity will cut down, so it need to be clean periodically.
	At least every two week check again.
	If there is heavy dust ,then the filter need to be clean every week or even everyday.Disassemble the front plate before cleaning, and tap the filter or use the vacuum cleaner to remove the dust on filter,or place the filter into the warm water, (≤40℃ ...
	Attention:
	A.the filter cannot exposed to sun directly or baked, or it will deforms.
	B:Install the filter before switch on the dehumidifier.
	Clean the machine b
	(1)use the clean and soft cloth to wipe it.
	(2)If the machine filled with heavy dust or looks dirty,please use the mild   detergent to wipe,then use a dry cloth soaked with water to wipe the detergent. Forbid using the solvent or polishing powder to clean the machine, it will do damage to the ...
	(3)Never use water rinse, so as not to cause poor insulation and leakage.
	Xử lý lỗi cơ bản
	General fault resolution
	1.When the mentioned fault cannot be solved and confirmed to be repaired,please contact the supplier or designated repairing station, do not disassemble the machine and repair unauthorized.
	2.When the dehumidifier operate or stop working, you will hear the  circulating  voice of refrigerant, it is normal phenomenon, but not error.
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