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1. Khe thoát khí   5. Mặt sau 

2. Bảng điều khiển   6. Đường ống dẫn nước 

3. Tay cầm    7. Bình chứa nước 

4. Mặt trước 

 

Bảng điều khiển 

 

1. Cách vận hành: 
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- Trước khi sử dụng, đặt máy hút ẩm thẳng đứng trên sàn và chưa sử dụng trong 
vòng 12 tiếng đồng hồ. 
- Kiểm tra cẩn thận xem bình chứa nước có được lắp vào đúng chỗ không. 

- Chuyển chế độ điều tiết hơi ẩm sang “Off” 

- Cắm dây điện để khởi động máy. Đảm bảo các khe thoát khí đều mở. 
- Cài đặt điều chỉnh độ ẩm ở mức 4 (độ ẩm 60%). 
- Máy nén khí chỉ hoạt động khi độ ẩm thực tế trong không khí cao hơn độ ẩm 
được điều chỉnh. Khi máy hút ẩm đang hoạt động, đèn “Operation” trên bảng điều 
khiển báo sáng. 

Điều chỉnh Đ  m 

7 30% 

6 40% 

4 60% 

2 80% 

 

- Khi bộ điều chỉnh được chỉnh ở chế độ “Continued” (liên tục), khi đó máy nén 
khí đang hoạt động liên tục. 
- Máy hút ẩm thích hợp sử dụng trong điều kiện nhiệt độ 50

C – 31
0
C. 

- Hiệu quả hoạt động của máy hút ẩm phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ xung 
quanh. Máy hút ẩm hoạt động hiệu quả tốt ở nhiệt độ >220C và độ ẩm >70%. 
- Khi máy hút ẩm đạt tới giá trị độ ẩm điều chỉnh, máy nén khí sẽ ngừng hoạt động 
và chạy lại khi độ ẩm lại đạt cao hơn giá trị đã được lập trình. 
- Khi sử dụng máy hút ẩm nên đóng kín cửa phòng.  
- Trong quá trình sử dụng, máy hút ẩm sẽ tạo không khí ẩm trong phòng.  
- Để chạy máy liên tục, đặt chế độ hút ẩm ở “cont”. 

 

Thoát n c:    
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- Khi bình chứa nước đầy, đèn đỏ “Tank full” sẽ báo và sau đó máy hút ẩm sẽ 
ngừng hoạt động. Đợi 15 phút trước khi tháo bình chứa nước ra. Tháo bình chứa 
nước một cách cẩn thận sao cho không làm hỏng phao rồi trút nước ra (Hình 1+2). 
- Sau khi lắp lại bình chứa nước, đợi 3 phút trước khi khởi động lại máy. 
 

Thoát n c liên t c: 
Có thể lắp ống dẫn vào lỗ thoát nước (Hình 3) để tháo nước liên tục chảy vào chậu. 
Lưu ý không đặt máy hút ẩm thấp hơn chậu. Tháo bình chứa nước ra và gắn ống 
dẫn vào lỗ thoát nước. Lắp lại bình chứa nước một cách cẩn thận. 

 

 

 

Phá băng:  
Khi nhiệt độ phòng xuống dưới 50C, máy hút ẩm sẽ chuyển sang chế độ phá băng. 
Máy ngừng hoạt động trong khi quạt vẫn chạy. Trên bảng điều khiển, đèn 
“Defrost” sẽ báo sáng. 
 

Vệ sinh và Bảo trì máy: 
- Tắt máy hút ẩm ở chế độ “Off” trước khi vệ sinh máy và rút dây cắm ra khỏi ổ 
cắm. 
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- Nên đổ nước trong bình chứa nước hàng ngày. Kiểm tra xem phao có bị hỏng 
không. Rửa sạch bình chứa nước 2 tuần/lần bằng dung dịch tẩy rửa thông thường. 
- Hàng tuần mở tấm lọc khí ở phía sau và kéo ra nhẹ nhàng (Hình 4). Vệ sinh tấm 
lọc bằng nước xà phòng ấm và phơi khô. Lắp lại tấm lọc rồi đóng lại.  
- Vỏ máy có thể vệ sinh bằng khăn sạch. 
- Sau thời gian tương đối không sử dụng máy nên vệ sinh tấm lọc và bình chứa 
nước  trước khi sử dụng lại. 
Cách giải quyết sự cố 

Sự cố Lý do có thể xảy ra 

Máy hút ẩm không hoạt động - Không có điện vào (Kiểm tra ổ cắm) 
- Bình chứa nước không được lắp đúng 

- Kiểm tra trong bình chứa nước có phao 
không. 

Máy hút ẩm không hoặc tạo ra 
ít nước 

- Độ ẩm không khí quá thấp 

- Lỗ thoát khí ở trong và ngoài bị che hoặc 
chặn kín 

- Cửa sổ hoặc cửa ra vào trong phòng mở 

- Tấm lọc đầy 

Máy hút ẩm rung Đặt miếng xốp ở dưới máy 
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