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1. MÔ TẢ THIẾT BỊ
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Nguyên lý hoạt động
Máy hút ẩm không khí này được thiết kế để giảm độ ẩm từ không khí trong một tòa nhà hoặc một
căn phòng, giúp sấy khô quần áo, ngăn ngừa sự ngưng tụ hơi nước, nấm mốc và các vấn đề khác
liên quan đến độ ẩm cao.
Thời gian cần thiết để thiết bị làm khô phòng và đạt được độ ẩm mục tiêu phụ thuộc vào điều kiện
môi trường hiện tại (lượng không khí, nguồn ẩm, nhiệt độ,...) trong phòng.
Thiết bị hoạt động theo nguyên lý ngưng tụ có làm nóng. Quạt hút không khí ẩm từ phòng vào thiết
bị và đi qua bộ lọc, sau đó qua dàn bay hơi. Tại đây, không khí được làm mát dưới điểm sương, hơi
nước của không khí sẽ tạo thành ngưng tụ trên các cuộn dây và chảy vào bình chứa bên trong.
Không khí đã được làm mát và làm khô khi đi qua dàn ngưng sẽ được làm nóng lên. Bằng cách lặp
đi lặp lại chu trình này nhiều lần, độ ẩm của không khí sẽ giảm xuống.
2. LƯU Ý AN TOÀN
• Tuyệt đối không sử dụng thiết bị trong phòng:
- Có khí dễ gây cháy, nổ;
- Có nồng độ dung môi cao;
- Quá bụi.
• Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em. Tuyệt đối không để trẻ nghịch thiết bị. Luôn chú ý quan sát khi trẻ
em ở gần thiết bị. Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần
hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị khi họ được giám sát hoặc được
hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
• Luôn vận hành thiết bị với nguồn điện đã được nối đất để tránh nguy cơ giật điện hay cháy nổ.
• Tuyệt đối không vận hành thiết bị nếu dây điện bị hỏng. Nếu dây điện bị hỏng, phải thay thế bằng
dây cùng loại với cường độ tương đương.
• Dây điện nối dài phải được nối đất và có thể truyền tải điện áp phù hợp tới thiết bị.
• Không được làm rơi, ném hay nghiền thiết bị để tránh làm hỏng các linh kiện, dây điện.
• Luôn luôn vận hành thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định để tránh làm rơi thiết bị và bị
thương.
• Tuyệt đối không vận hành thiết bị tại nơi ẩm ướt, có nước đọng để tránh bị điện giật.
• Không bảo quản hay vận hành thiết bị ngoài trời. Nếu dây điện hay linh kiện thiết bị bị ướt, hãy
làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng thiết bị trở lại.
• Không bịt kín hay chắn cửa hút khí của thiết bị (không đặt thiết bị quá gần rèm cửa, tường hay
các vật tương tự) bởi vì điều này có thể làm thiết bị nóng lên, từ đó, gây ra hỏa hoạn hoặc giật
điện.
• Tuyệt đối không để các linh kiện điện tử bên trong thiết bị tiếp xúc với nước. Nếu các bộ phận
này không may tiếp xúc với nước, hãy làm khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại.
• Thiết bị có bộ lọc trên cửa hút gió để ngăn bụi xâm nhập vào bên trong. Nếu bụi bẩn tích tụ trên
bộ lọc, áp lực tác động lên động cơ quạt sẽ tăng và sẽ giảm lượng nước hút ra từ không khí. Việc
không vệ sinh bộ lọc thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị, tăng lượng điện tiêu thụ và
giảm khả năng hút ẩm. Vui lòng kiểm tra và làm sạch bộ lọc tối thiểu hai tuần một lần.
• Thiết bị sử dụng 75g chất làm mát R290, tuân thủ theo Chỉ thị môi trường Châu Âu.
R290 là chất dễ cháy, không mùi. Do đó, đây là bộ phận được đóng kín và chỉ được
thay thế, điều chỉnh bới bộ phận Bảo hành của Meaco.
• Không sử dụng hay bảo quản thiết bị trong phòng có diện tích nhỏ hơn 4m2 để tránh cháy nổ
trong trường hợp chất làm mát bị rò rỉ và tiếp xúc với nguồn phát lửa.
• Nếu thiết bị bị hỏng, vui lòng không tiếp tục sử dụng thiết bị. Hãy liên hệ với bộ phận Bảo hành.
• Sau khi di chuyển thiết bị sang địa điểm sử dụng khác, luôn luôn giữ thiết bị thẳng đứng và đợi
khoảng 4 giờ trước khi sử dụng trở lại.
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• Chỉ sửa chữa thiết bị khi mang tới trung tâm Bảo hành. Sửa chữa sai cách sẽ gây ra nguy hiểm
đáng kể cho người sử dụng và bảo hành sẽ mất hiệu lực.
3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu
• Kiểm tra để đảm bảo thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hỏng hóc. Nếu có, hãy liên hệ với bộ
phận Chăm sóc khách hàng.
• Nhấc thiết bị khỏi hộp đựng và tháo túi bóng bọc thiết bị. Giữ lại hộp đựng để bảo quản hay vận
chuyển sau này.
• Trước khi bật thiết bị, hãy để thiết bị đứng yên trong 4 giờ. Điều này sẽ giúp chất làm mát bị di
chuyển trong quá trình vận chuyển được ổn định lại.
• Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định. Bạn có thể đặt thiết bị gần tường (cách ít nhất
30cm) nhưng hãy chú ý để cửa hút khí không bị chặn.
• Đảm bảo bình nước được lắp đúng cách. Nếu không, bạn sẽ không thể bật được thiết bị.
• Cắm phích cắm vào ổ điện phù hợp và bật thiết bị bằng nút Nguồn.
3.2 Sử dụng thiết bị
3.2.1 Nút Nguồn
Khi cắm phích cắm vào ổ điện, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp và màn hình không sáng. Nhấn nút
Nguồn để bật hoặc tắt thiết bị. Khi thiết bị được bật, màn hình sẽ hiển thị độ ẩm không khí hiện tại.
3.2.2 Nút mũi tên tăng/giảm
Các mũi tên Tăng và Giảm có thể được sử dụng để chọn độ ẩm mục tiêu trong khoảng từ 30% đến
80%, chế độ CO (Hút ẩm liên tục) hoặc chế độ AP (Lọc không khí). Nhấn nút mũi tên Tăng hoặc
Giảm cho đến khi độ ẩm mục tiêu bạn muốn hiển thị trên màn hình. Sau khoảng 2 giây, màn hình
sẽ quay trở lại hiển thị độ ẩm không khí hiện tại. Thiết bị sẽ chạy cho đến khi đạt được độ ẩm mục
tiêu. Nếu bạn chọn chế độ CO, thiết bị sẽ chạy liên tục và không dừng. Nếu bạn chọn chế độ AP,
thiết bị sẽ chỉ lọc không khí mà không hút ẩm.
3.2.3 Nút hẹn giờ
Bộ hẹn giờ hoạt động như một đồng hồ đếm ngược và có thể được sử dụng khi bạn muốn thiết bị
chạy trong một số giờ nhất định và sau đó tắt. Nhấn nút hẹn giờ và sau đó sử dụng mũi tên Tăng/
Giảm cho đến khi số giờ bạn muốn thiết bị chạy hiển thị trên màn hình (có thể lựa chọn từ 1 đến 12
giờ).
3.2.4 Nút tốc độ quạt
Nhấn nút Tốc độ quạt để chọn một trong hai tốc độ quạt khác nhau: thấp và cao. Đèn LED dưới hai
biểu tượng quạt sẽ biểu thị tốc độ quạt đang được chọn. Biểu tượng bên trái màn hình là tốc độ
quạt cao, biểu tượng bên phải là tốc độ quạt thấp.
3.2.5 Nút điều hướng gió
Nhấn nút điều hướng gió để bật hoặc tắt chế độ điều hướng gió. Khi được bật, đèn LED tương ứng
sẽ sáng và cánh điều hướng sẽ tự động di chuyển lên xuống để phân phối không khí đồng đều. Khi
tắt, thiết bị sẽ di chuyển cánh điều hướng vào vị trí cố định để xả luồng không khí. Cánh điều
hướng này luôn được mở khi bạn bật thiết bị.
3.2.6 Đèn hút ẩm
Đèn LED bên dưới giọt nước và bông tuyết sẽ luôn sáng cố định, ngay cả khi thiết bị đã đạt đến độ
ẩm mục tiêu. Nếu đèn này nhấp nháy, thiết bị đang ở chế độ rã đông.
3.2.7 Chế độ rã đông
Thiết bị được trang bị hệ thống rã đông tự động. Khi vận hành ở nhiệt độ thấp, bề mặt của dàn bay
hơi sẽ tích tụ sương, gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị. Khi điều này xảy ra, thiết
bị sẽ tự động chuyển sang chế độ rã đông và đèn LED bên dưới giọt nước và bông tuyết sẽ nhấp
nháy. Thời gian thiết bị ở chế độ rã đông sẽ khác nhau. Trường hợp này không phải là lỗi hay trục
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trặc của thiết bị; mà là một phần của quá trình hút ẩm. Không nên sử dụng thiết bị ở nhiệt độ dưới
5°C.
3.2.8 Đèn báo bình nước đầy
Khi bình nước đầy, thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp nhiều lần và tắt. Sau khi đổ hết nước ra ngoài và
lắp lại bình nước vào thiết bị đúng cách, thiết bị sẽ bắt đầu chạy lại theo cài đặt trước đó.
3.2.9 Khóa trẻ em
Nhấn đồng thời cả hai mũi tên Tăng và Giảm trong ba giây để kích hoạt chế độ khóa trẻ em, LC sẽ
hiển thị trên màn hình. Lúc này, bạn sẽ không thể thay đổi các chức năng của thiết bị và không thể
tắt thiết bị. Để tắt khóa trẻ em, đồng thời nhấn lại mũi tên Tăng và Giảm trong ba giây.
3.2.10 Tấm lọc HEPA
Tấm lọc HEPA cung cấp khả năng làm sạch không khí tuyệt vời và đặc biệt hữu dụng khi bạn bị
dị ứng với bào tử nấm mốc, phấn hoa, bụi, lông thú cưng, mạt bụi, v.v... Tấm lọc HEPA E11 này
đáp ứng các tiêu chuẩn lọc bụi khắt khe của quốc tế và có khả năng lọc được 99,97% các hạt có
kích thước từ 0,3μm trở lên. Việc sử dụng tấm lọc HEPA E11 sẽ làm giảm hiệu suất hút ẩm xuống
9% và tăng lượng tiêu thụ điện lên 5%. Khi lắp tấm lọc HEPA vào thiết bị, không khí đi qua thiết
bị sẽ đều được lọc sạch. Để lắp/thay thế tấm lọc HEPA, hãy thực hiện như sau:
Bước 1

Tháo tấm lọc
Tháo khung lọc

Bước 2

Lắp tấm
lọc HEPA Lắp tấm lọc

Lắp khung lọc

3.2.11 Chế độ lọc không khí (AP)
Bạn có thể sử dụng thiết bị để lọc không khí. Để vào chế độ này, hãy nhấn nút mũi tên Giảm cho
đến khi AP hiển thị trên màn hình. Ở chế độ này, thiết bị sẽ không hút ẩm mà chỉ lọc sạch không
khí khỏi bụi bẩn, vi khuẩn và các chất gây dị ứng. Bắt buộc phải lắp bộ lọc HEPA để thiết bị có
thể lọc không khí.
Tấm lọc HEPA có tuổi thọ ngắn và cần phải thay thế khoảng 3 tháng một lần, khi màu sắc thay đổi
từ trắng sang xám (điều này phụ thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị). Bạn có thể hút bụi tấm
lọc HEPA thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn.
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3.2.12 Chế độ hút ẩm liên tục (CO)
Để vào chế độ này, tiếp tục nhấn mũi tên Giảm cho đến khi CO hiển thị trên màn hình. Ở chế độ
CO, thiết bị sẽ vận hành không dừng, liên tục hút ẩm bất kể độ ẩm tương đối của phòng. Đây là
cài đặt nên sử dụng khi bạn muốn sấy khô quần áo.
3.2.13 Sấy khô quần áo
Để quần áo được sấy khô nhanh hơn, hãy đặt quần áo và thiết bị vào một căn phòng càng nhỏ
càng tốt, đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ. Đặt thiết bị sao cho dòng không khí xả ra có thể
bay vào khu vực quần áo cần sấy nhiều nhất có thể và đặt quần áo sao cho dòng khí này có thể lưu
thông xung quanh. Đảm bảo nước từ quần áo không nhỏ vào thiết bị. Nếu có thể, hãy sử dụng
thêm một chiếc quạt để tăng tốc luồng không khí, từ đó, có thể đẩy nhiều không khí khô hơn qua
quần áo cần sấy. Có thêm nguồn tạo ấm trong phòng cũng sẽ đẩy nhanh quá trình sấy này. Đặt
thiết bị chạy ở chế độ CO với tốc độ quạt cao nhất.
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Khi tắt thiết bị bằng cách sử dụng nút Nguồn, sau khi bật lại, thiết bị sẽ tiếp tục chạy ở cài đặt
được sử dụng ngay trước khi tắt. Khi thiết bị tắt do ngắt nguồn điện hoặc cắt điện, khi bật lại, thiết
bị sẽ chạy với độ ẩm mục tiêu là 50%.
Nếu bạn muốn đặt lại thiết bị về cài đặt mặc định của nhà sản xuất, hãy tắt thiết bị bằng nút
Nguồn, rút phích cắm khỏi nguồn điện và đợi vài phút, sau đó, hãy cắm lại phích cắm vào ổ điện
rồi bật lại thiết bị bằng nút Nguồn.
Khi độ ẩm tương đối của phòng thấp hơn độ ẩm mục tiêu quá 3%, thiết bị sẽ ngừng làm khô
không khí, nhưng quạt sẽ tiếp tục chạy trong vài phút. Nếu độ ẩm tương đối ổn định, thiết bị sẽ
vào chế độ ngủ trong 30 phút.
Trong thời gian ngủ này, độ ẩm trên màn hình có thể sẽ tăng cao hơn so với độ ẩm mục tiêu. Điều
này là do quạt đã tắt và cảm biến hiện đang đo lại độ ẩm tương đối bên trong thiết bị, nơi đã lạnh
và ẩm ướt hơn. Điều này là bình thường và thiết bị sẽ không bật trở lại vì đây là kết quả độ ẩm đo
được bên trong thiết bị chứ không phải độ ẩm trong phòng.
Sau 30 phút, quạt sẽ chạy trong 2 phút để lấy mẫu không khí, lúc này, cảm biến độ ẩm tương đối
sẽ đo độ ẩm hiện tại của phòng. Nếu độ ẩm tương đối cao hơn 3% so với độ ẩm mục tiêu, thiết bị
sẽ bắt đầu hút ẩm trở lại, nếu độ bằng hoặc thấp hơn 3% so với độ ẩm mục tiêu, thiết bị sẽ tiếp tục
chuyển sang chế độ ngủ trong 30 phút.
LƯU Ý QUAN TRỌNG
Khi sử dụng để hút ẩm hàng ngày, bạn nên đặt thiết bị ở độ ẩm mục tiêu 50% hoặc 55% và đặt
thiết bị ở vị trí trung tâm trong nhà, ví dụ như cầu thang hoặc hành lang. Nếu có khu vực trong
nhà bị ẩm nhiều hơn, hãy đặt thiết bị gần khu vực đó. Để mở tất cả các cửa bên trong nhà và đóng
cửa sổ. Để có kết quả tốt nhất, hãy để thiết bị hoạt động 24/7.
Lưu ý, khi mới bắt đầu sử dụng thiết bị, bạn có thể thấy thiết bị sẽ chạy liên tục, thu một lượng
lớn nước hoặc không thể để đạt được độ ẩm mục tiêu. Điều này là hoàn toàn bình thường. Có quá
nhiều hơi ẩm trong môi trường mà thiết bị cần phải loại bỏ, đồng nghĩa với việc thiết bị phải vận
hành lâu hơn rất nhiều. Sau một vài tuần, độ ẩm sẽ ổn định, điều này có nghĩa là thiết bị sẽ ít chạy
hơn và thu ít nước hơn.
3.2.14 Xả nước
Bình chứa nước
Bạn có thể thấy bình chứa nước ở mặt trước của thiết bị. Để đổ hết nước ra khỏi bình chứa, chỉ
cần kéo bình ra khỏi thiết bị và đổ hết nước. Không cần phải tháo nắp vì nước có thể được đổ ra
từ lỗ ở góc.
Ống thoát nước liên tục
Nếu bạn muốn xả nước liên tục mà không cần đổ nước trong bình, có thể gắn một ống xả như
6
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hình bên dưới. Đảm bảo ống hướng thẳng xuống dưới, không bị gập, uốn cong hoặc bị tắc để nước
có thể chảy ra ngoài.

Tháo nắp ra
Hình 1

Hình 2

Cắm ống xả đường kính
14mm vào đầu kết nối

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ
4.1 Vệ sinh thiết bị
Luôn tắt nguồn và tháo phích cắm thiết bị khỏi ổ điện trước khi tiến hành vệ sinh hay bảo quản.
Vệ sinh vỏ ngoài thiết bị
Lau sạch vỏ ngoài thiết bị bằng vải mềm khô. Nếu thiết bị quá bẩn, hãy sử dụng dung dịch vệ sinh
nhẹ hoặc khăn hơi ẩm. Tuyệt đối không xịt nước vào thiết bị.
Vệ sinh tấm lọc bụi
Tấm lọc bụi của thiết bị thuộc vào loại có tuổi thọ cao và do đó, người dùng không cần phải thay
thế thường xuyên (trừ trường hợp bị mòn, hỏng). Tuy nhiên, khi sử dụng thường xuyên, tấm lọc có
thể bị tắc bởi bụi và các hạt bụi nhỏ. Do đó, bạn cần phải vệ sinh tấm lọc ít nhất hai tuần một lần
(nếu không, bảo hành của thiết bị sẽ mất hiệu lực). Để vệ sinh, thực hiện như sau:
1. Tháo tấm lọc (bên trong khung lọc).
2. Làm sạch cả 2 mặt tấm lọc bụi bằng máy hút bụi hoặc nước xà phòng không quá 40°C. Rửa
sạch và sấy khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào thiết bị.
Tấm lọc

Tấm lọc

Khung lọc
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Thay tấm lọc HEPA
Bạn có thể lựa chọn lắp tấm lọc HEPA vào thiết bị để lọc không khí hoặc không vì thiết bị vẫn có
thể vận hành mà không cần tấm lọc HEPA (lúc này, thiết bị chỉ hút ẩm không khí mà không lọc).
• Tấm lọc HEPA có tuổi thọ ngắn và cần phải thay thế khoảng 3 tháng một lần, khi màu sắc thay
đổi từ trắng sang xám (điều này phụ thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị).
• Bạn có thể hút bụi tấm lọc HEPA thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn.
• Để lắp/thay thế tấm lọc HEPA, tham khảo mục 3.2.10 Tấm lọc HEPA
Vệ sinh bình nước
Để vệ sinh bình chứa nước, hãy tháo nắp qua tay cầm. Xoay tay cầm sao cho các rãnh trên tay cầm
khớp với các lỗ tròn trên bình nước. Nhẹ nhàng bóp cả hai bên của tay cầm vào trong và nhấc tay
cầm ra. Lúc này, bạn đã có thể tháo nắp bình nước.
Tay cầm

1. Tháo tay cầm

2. Tháo nắp

Nắp bình nước

Bình nước
Phao
Lưu ý, bên trong bình nước có một chiếc phao. Tuyệt đối KHÔNG
tháo phao này ra khỏi bình nước. Phao này có tác dụng đo mực nước
trong bình nước và kích hoạt cảm biến để tắt thiết bị khi bình nước
đầy.
4.2 Bảo quản thiết bị
Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị như sau:
• Rút phích cắm ra khỏi ổ điện và đổ hết nước ra khỏi bình chứa. Để bình nước và thiết bị khô
hoàn toàn, bạn có thể cần phải đợi một vài ngày.
• Vệ sinh bộ lọc và bảo quản thiết bị ở nơi không bụi, tránh ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là che
bằng một tấm nhựa.
5. XỬ LÝ SỰ CỐ
Sự cố

Giải pháp

Thiết bị không hút ẩm/hút được ít Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá ấm, C2 hiển thị trên màn
hình và thiết bị phát ra 3 âm thanh dài, 2 âm thanh ngắn.
nước
Đảm bảo sử dụng thiết bị trong môi trường từ 5°C đến
35°C
8
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Sự cố

Giải pháp

Thiết bị không hút ẩm/hút được ít Độ ẩm hiện tại đã rất thấp - dưới 45%, thiết bị sẽ không
nước
thu được nhiều nước do không có đủ độ ẩm trong môi
trường
Vệ sinh tấm lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Những
bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn
không cho thiết bị hút ẩm.
Độ ẩm mục tiêu cao hơn mức độ ẩm thực tế. Điều này là
bình thường, không phải lỗi.
Thiết bị đang ở chế độ AP (Lọc không khí). Sử dụng nút
mũi tên để chọn chế độ khác.
Thiết bị hoạt động nhưng giảm độ Sử dụng cho diện tích quá lớn. Thiết bị có thể được sử
ẩm không đủ/thu được ít nước trong dụng cho nhà 5 phòng ngủ.
bình chứa nước
Có quá nhiều nguồn tạo ẩm trong nhà, ví dụ như nhà
tắm, bồn rửa, quần áo ẩm, nấu ăn. Trong trường hợp
này, bạn nên sử dụng thiết bị có công suất hút ẩm lớn
hơn.
Vệ sinh tấm lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Những
bộ phận này bị bẩn sẽ chặn luồng không khí và ngăn
không cho thiết bị hút ẩm.
Đảm bảo đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào để giảm
thông gió
Cửa sổ có hơi nước ngưng tụ trở lại

Điều này là do nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống và cửa
sổ bây giờ cũng lạnh hơn. Sử dụng thiết bị ở cài đặt độ
ẩm mục tiêu thấp hơn và để thiết bị chạy liên tục

Hơi nước đọng trên cửa sổ không Nhiệt độ bề mặt của cửa sổ quá thấp để thiết bị có thể
biến mất, ngay cả khi thiết bị hoạt ngăn chặn hơi nước ngưng tụ. Điều này thường xảy ra
với các cửa sổ lắp kính đơn và khi nhiệt độ không khí
động ở chế độ CO
bên ngoài xuống dưới mức đóng băng. Tiếp tục chạy
thiết bị ở chế độ CO 24 giờ một ngày, khi nhiệt độ
không khí bên ngoài tăng lên, cửa sổ sẽ hết hơi nước
ngưng tụ
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Thiết bị xả ra gió ấm

Không khí khô được đưa qua các cuộn dây làm nóng
trước khi thổi vào phòng. Đây là một phần hoàn toàn
bình thường của quá trình hút ẩm.

Thiết bị xả ra gió mát

Thiết bị không làm mát không khí. Tuy nhiên, bạn có
thể cảm thấy không khí mát hơn vì cách thức di chuyển
của không khí lúc này giống như gió mát từ quạt trong
mùa hè. Điều này là bình thường.
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Sự cố

Giải pháp

Màn hình không hiển thị độ ẩm mục Màn hình chỉ hiển thị độ ẩm hiện tại, không hiển thị độ
ẩm mục tiêu. Ấn nút mũi tên một lần để xem độ ẩm mục
tiêu
tiêu.
Không thể thay đổi độ ẩm mục tiêu, Bạn đã ấn nút mũi tên Tăng hoặc Giảm để đến được chế
màn hình bị kẹt ở CO
độ CO. Hãy ấn nút mũi tên ngược lại để lựa chọn độ ẩm
mục tiêu.
Thiết bị phát ra tiếng ồn

Vệ sinh bộ lọc bụi và/hoặc thay tấm lọc HEPA. Đảm bảo
sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng, cố định. Sử dụng thiết
bị trên sàn gỗ sẽ ồn hơn trên thảm

Màn hình đột ngột hiển thị độ ẩm rất Thiết bị đang đo và hiển thị độ ẩm bên trong thiết bị.
Điều này là một phần của quá trình hút ẩm, không phải
cao
lỗi.
E1 hiển thị trên màn hình

Lỗi nhiệt độ ống xoắn. Thiết bị vẫn hút ẩm nhưng chỉ ở
trong chế độ Rã đông. Liên hệ bộ phận Bảo hành.

E2 hiển thị trên màn hình

Cám biến hút ẩm bị hỏng. Thiết bị vẫn hút ẩm nhưng chỉ
ở trong chế độ Hút ẩm liên tục. Liên hệ bộ phận Bảo
hành.

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước (CxRxD)

595 x 385 x 290mm

Trọng lượng

13.6kg

Công suất hút ẩm

20°C và 60%rh: 8.48l / ngày
30°C và 80%rh: 20.38l / ngày

Mức độ ồn

Tối đa 46dB

Công suất tiêu thụ điện

219W

Công suất lọc khí

160m³/giờ

Tự động khởi động

Có

Loại tấm lọc

Tấm lọc bụi (tấm lọc HEPA rời)

Nguồn điện

230V, 50Hz

Tốc độ quạt

2 tốc độ

Nhiệt độ vận hành

+5° tới +35°C

Chất làm mát

R290 / 75g

Dung tích bình nước

6l

Điều chỉnh độ ẩm mục tiêu

Có, từ 30% đến 80%

Điều hướng gió

Có, tự động
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