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Máy hút ẩm không khí Beurer 

LE40  

 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng sản 

phẩm Beurer LE40 của chúng tôi, vui lòng đọc 

kỹ HDSD trước khi sử dụng sản phẩm. 

1. Mô tả khái quát 

Thiết bị 

 

1. Lỗ thoát khí 

2. Màn hình hiển thị chức năng 

3. Vỏ nhựa 

4. Bộ lọc 

5. Lỗ dẫn khí 

6. Lỗ mở cho ống ngưng tụ 

7. Bồn chứa nước 

8. Tay cầm 

Màn hình hiển thị 

 

1. Nút POWER : ON/OFF (Bật/Tắt thiết bị) 

2. Nút MODE (chế độ lựa chọn) 

3. Nút SETTING (cài đặt độ ẩm không khí) 

4. Nút TIMER (tự động Tắt) 

5. Tốc độ quạt ( = cao,  = thấp) 

6. Kích hoạt chức năng: Rã đông  

7. Nhiệt độ môi trường hiện tại 

8. Độ ẩm không khí xung quanh (hiện tại) 

9. Hẹn giờ chức năng kích hoạt (thời gian còn lại) 

10. Độ ẩm không khí mong muốn 

11. Bồn chứa nước đầy  

12. Kích hoạt chức năng: Hút ẩm  

13. Hút ẩm liên tục (ví dụ như chức năng sấy khô) 

 

 

2. Hướng dẫn sử dụng. 

 Bật/Tắt thiết bị 

+ Cắm phích cắm vào ổ cắm phù hợp. Máy hút ẩm 

không khí phát ra hai tín hiệu âm thanh. 

+ Để bật máy hút ẩm không khí, bấm nút POWER. 

Thiết bị lúc này sẽ hoạt động ở chế độ hút ẩm cao 

nhất. 

+ Để tắt máy hút ẩm không khí, bấm nút POWER lần 

nữa.  
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Ghi chú trên màn hình LCD: 

+ Một khi thiết bị được bật lên màn hình sáng lên 

màu xanh. Hệ thống chiếu sáng tự động tắt một lần 

nữa sau 15 giây, màn hình hiển thị vẫn hoạt động. 

+ Khi bồn chứa nước đầy, thiết bị dừng hoạt động, 

biểu tượng thùng chứa nước được thể hiện 

trong màn hình hiển thị và có 10 tín hiệu âm thanh 

ngắn. 

 Chế độ hút ẩm liên tục, hút ẩm tự động 

+ Để kích hoạt chế độ hút ẩm liên tục, nhấn nút 

MODE liên tục cho đến khi nhấp nháy trên màn 

hình. Xác nhận lựa chọn bằng cách sử dụng nút 

SETTING. Hút ẩm liên tục được kích hoạt khi  

xuất hiện cố định trên màn hình. 

 

+ Để kích hoạt chế độ hút ẩm tự động, nhấn nút 

MODE liên tục cho đến khi mức độ ẩm không khí 

tiêu chuẩn nhấp nháy trên màn hình. Bây giờ sử 

dụng nút SETTING để chọn các giá trị mục tiêu mong 

muốn (ví dụ: 50% RH) và xác nhận với nút MODE, 

đến khi giá trị mục tiêu không còn nhấp nháy. Thiết 

bị lúc này sẽ hút ẩm trong phòng cho đến khi đạt 

đến giá trị đặt trước. 

 Tốc tộ quạt 

+ Để đặt tốc độ quạt, nhấn nút MODE liên tục cho 

đến khi xuất hiện trong màn hình. 

+ Chọn tốc độ quạt mong muốn bằng cách sử dụng 

nút Setting ( = cao, = thấp). 

+ Xác nhận bằng cách sử dụng nút MODE. 

 Đặt giờ: Nhấn nút TIMER cho đến khi chọ được 

giá trị mong muốn. 

 Chế độ rã đông 

+ Nếu máy hút ẩm không khí được vận hành trong 

môi trường có nhiệt độ thấp, sương giá có thể hình 

thành trên hệ thống thoát hơi. 

+ Để đảm bảo hoạt động hoàn hảo, máy hút ẩm 

không khí có chức năng rã đông. 

+ Nếu các cảm biến nhiệt độ máy hút ẩm không khí 

phát hiện nhiệt độ bên ngoài dưới 16 ° C, chế độ hút 

ẩm  khởi động trong 30 phút và bắt đầu nhấp 

nháy. Sau 30 phút  sẽ tắt và biểu tượng quạt 

( ) xuất hiện trong màn hình. Quạn sẽ hoạt động 

trong 7 phút ở quá trình này. 

 Khi bồn chứa nước đầy 

Nếu bể chứa nước đầy, biểu tượng thùng chứa nước 

 được chiếu sáng trên màn hình và có 10 tín 

hiệu âm thanh. Thiết bị bắt đầu tự động hoạt động. 

Để làm sạch bể chứa nước, tiến hành như sau: 

+ Nhấn nút POWER để tắt máy hút ẩm không khí. 

+Cẩn thận kéo thùng nước ra phía sau. 

+Đổ hết nước từ bồn chứa nước vào bồn rửa. 

+Lắp các bể nước rỗng vào các máy hút ẩm không 

khí. 

Lưu ý : Sau khi bồn chứa nước đã được gỡ bỏ và 

thay thế, máy hút ẩm không khí chỉ được khởi động 

lại sau ba phút; điều này là để ngăn chặn sự 

hư/hỏng các bộ phận nén khí trong thiết bị. 

 Tự động tắt 

Thiết bị sẽ tự động tắt nếu bộ phận cảm biến nhiệt 

nhận thấy nhiệt độ bên ngoài là 0°C hoặc 40°C. 

 Ống dẫn nước ngưng tụ 

Bạn cũng có thể loại bỏ trực tiếp nước ngưng tụ từ 

quá trình hút ẩm xuống cống bằng cách sử dụng ống 

dẫn nước ngưng tụ. 

+ Đảm bảo rằng các máy hút ẩm không khí được tắt. 

+ Kéo ngăn chứa nước ra. 

+ Kết nối ống ngưng tụ như hiển thị. 

 
+ Luồn ống qua lỗ mở trong bể nước. 
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+ Lắp lại ngăn chứa nước vào thiết bị và nếu cần kéo 

ống ngưng tụ lên để không bị xoắn. 

+ Bật thiết bị. Nước ngưng tụ từ không khí lúc này 

được thoát nước trực tiếp (ví dụ: vào một bồn rửa) 

thông qua ống dẫn nước ngưng tụ. 

 Chọn đơn vị nhiệt độ 

Các máy hút ẩm không khí có thể hiển thị nhiệt độ 

độ C (° C) hoặc độ Fahrenheit (° F). 

Để chuyển đổi giữa các đơn vị nhiệt độ, bấm và giữ 

cả hai nút TIMER và nút SETTING trong 3 giây. 

3. Bảo quản và lưu trữ. 

 Tháo và vệ sinh từng bộ phận như hình đưới đây: 

 Bồn chứa nước 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bộ lọc 

 
 Chỉ được lau chùi máy cẩn thận bằng khăn ẩm 

 Không được dùng các loại xà phòng hoặc dung 

môi để lau thiết bị 

 Trong bất kz trường hợp nào, không được phép 

làm ướt thiết bị 

 Không được đặt các vật nặng lên trên thiết bị. 

 

 


