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^ ääÖÉã Éáå
áÉëÉë Éê®í áëí åì êÑ êÇÉå ÉÄê ì ÅÜáã ì ëÜ äí ì åÇåáÅÜí áã Éï ÉêÄÉÄÉëíáã ã í
áí íÉäÉëÉå áÉÇáÉ ÉÄê ì ÅÜë åï Éáëì åÖ ì Ñã Éêâë ã Çì êÅÜì åÇÄÉï ÜêÉå áÉÇáÉëÉ=

ë êÖÑ®äíáÖ ì Ñ Éá ÉáíÉêÖ ÄÉÇÉë Éê®íÉë å åÇÉêÉ Éêë åÉå áëí ÇáÉ ÉÄê ì ÅÜë å
ï Éáëì åÖ=ã áí=òì = ÄÉêÖÉÄÉå Éåì íòÉå áÉÇ ë Éê®í ï áÉ åÖÉÖÉÄÉå ì åÇÄÉ ÅÜíÉå áÉ=
ÇáÉ áÅÜÉêÜÉáíëÜáåï ÉáëÉ ê=pÅÜ®ÇÉå= ÇÉê åÑ®ääÉ ÇáÉÇì êÅÜ áÅÜíÄÉ ÅÜíì åÖÉåíëíÉ
ÜÉå ï áêÇâÉáåÉ Ñíì åÖ ÄÉêå ã ã Éå

páÅÜÉêÜÉáí ëÜáåï ÉáëÉ
dÉê®í åì êÖÉã ® åÖ ÄÉå=~ì Ñ=ÇÉã =qóéÉåëÅÜáäÇ=~åëÅÜäáÉ Éå ì åÇÄÉíêÉáÄÉå
ì êÄÉåì íòÉå ï Éåå ì äÉáíì åÖì åÇ Éê®í âÉáåÉ ÉëÅÜ®ÇáÖì åÖÉå ì Ñï ÉáëÉå
ê=àÉÇÉã =dÉÄê ì ÅÜ= ÄÉêéê ÑÉå

áÉëÉë Éê®í áëí åáÅÜí Ç Ñ êÄÉëíáã ã í Çì êÅÜ Éêë åÉå ÉáåëÅÜäáÉ äáÅÜ áåÇÉê
ã áí ÉáåÖÉëÅÜê®åâíÉå éÜóëáëÅÜÉå ëÉåë êáëÅÜÉå ÇÉêÖÉáëíáÖÉå ®ÜáÖâÉáíÉå=

ÇÉêã åÖÉäë êÑÜêì åÖì åÇ ÇÉêã åÖÉäë áëëÉå ÄÉåì íòí òì ï ÉêÇÉå ÉëëÉáÇÉåå
ëáÉï ÉêÇÉå Çì êÅÜÉáåÉÑ êáÜêÉ áÅÜÉêÜÉáí òì ëí®åÇáÖÉ Éêë å=ÄÉ ì ÑëáÅÜíáÖí= ÇÉê=
ÉêÜáÉäíÉå î å áÜê åï Éáëì åÖÉå ï áÉÇ ë Éê®í òì ÄÉåì íòÉå áëí
háåÇÉêë ääíÉå ÄÉ ì ÑëáÅÜíáÖí ï ÉêÇÉå ì ã ëáÅÜÉêòì ëíÉääÉå Ç ëëëáÉåáÅÜí ã áí ÇÉã =
dÉê®í ÇÉêÇÉê Éêé Åâì åÖëéáÉäÉå

ë Éê®í Ç êÑåáÅÜí ã áí ÉáåÉê ÉáíëÅÜ äíì Üê ÇÉêã áí ÉáåÉã ëÉé ê íÉå Éêåï áêâëó
ëíÉã ÄÉíêáÉÄÉå ï ÉêÇÉå
píÉÅâÉêòáÉÜÉå å ÅÜàÉÇÉã ÉÄê ì ÅÜ ÇÉêáã ÉÜäÉêÑ ää
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ì åÇâäÉã ã Éå áÉÇáÉëÉåáÅÜí Éáå
wì äÉáíì åÖî å=ÜÉá Éå ÉáäÉå ÑÉêåÜ äíÉå
píÉääÉå áÉåáÅÜíë ì ÑÇÉã Éê®í Ä ì åÇÇÉÅâÉå áÉÇáÉ Ñíì åÖëëÅÜäáíòÉåáÅÜí Ä
píÉÅâÉå áÉâÉáåÉ ÉÖÉåëí®åÇÉáå ÇáÉ Ñíì åÖëÖáí íÉê
Éåì íòÉå áÉÇ ë Éê®í åáÉã äëå ÅÜÉáåÉê ÉÜäÑì åâíá å ò ï Éåå ÉëÜÉêì åíÉêÖÉ

Ñ~ääÉå áëí ÇÉê ì ÑÉáåÉ åÇÉêÉ ÉáëÉÄÉëÅÜ®ÇáÖí ï ì êÇÉ
aÉê ÉêëíÉääÉê ÄÉêåáã ã í âÉáåÉ Éê åí ï êíì åÖÄÉáÑ äëÅÜÉå ÇÉêì åë ÅÜÖÉã ® Éå=
ÉÄê ì ÅÜ ÇÉêÇì êÅÜÇáÉ áÅÜíÄÉ ÅÜíì åÖÇÉê ÉÄê ì ÅÜë åäÉáíì åÖòì ëí åÇÉâ ã ã í

r ã ÉÑ®ÜêÇì åÖÉå òì î Éêã ÉáÇÉå Ç êÑÉå Éé ê íì êÉå ã Éê®í ï áÉò ÉáåÉ=
ÄÉëÅÜ®ÇáÖíÉ ì äÉáíì åÖ ì ëí ì ëÅÜÉå åì êÇì êÅÜÉáåÉå ì í êáëáÉêíÉå ì åÇÉåÇáÉåëí=
î êÖÉå ã ã Éå ï ÉêÇÉå
íÉääÉå áÉÇ ë Éê®í ì ÑÉáåÉÉÄÉåÉ ÑÉëíÉ ï ëëÉêì åÉã éÑáåÇäáÅÜÉ ä®ÅÜÉ
^ ÅÜíÉå áÉ~ì ÑÉáåÉå ëáÅÜÉêÉå í åÇÇ ã áí Ç ë Éê®í åáÅÜí ì ã Ñ®ääí
aÉÅâÉå áÉÇáÉ ì ÑíÉáåíêáí íë ÑÑåì åÖåáÅÜí Ä ì åÇë êÖÉå áÉÇ Ñ êI Ç ëëâÉáåÉ ê
Ü®åÖÉÉíÅ ÇáÉ ì Ñíòáêâì ä íá å=ÄÉÜáåÇÉêå

Éá§ÄÉêÜáíòì åÖÄÉëíÉÜí ê åÇÖÉÑÜê
äíÉå áÉÉáåÉå áÅÜÉêÜÉáíë Äëí åÇî å ã áå Åã òì ëëÉêòÉääÉå=
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(1). Màn hình hiển thị     (5). Mặt sau 

(2). Khe thoát khí     (6). Đường ống dẫn nước 

(3). Tay cầm     (7). Bình chứa nước 

(4). Mặt trước 
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1. Cách vận hành: 
- 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 diện để khởi động máy. Đ m b o các khe thông hơi đều mở. 

http://www.giangson.vn/
http://www.steba.vn/
http://www.berndes.vn/
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- Nh n nút ON/OFF trên máy. Lúc này đèn “Hi” bắt đầu bật và đèn “Run” nh p nháy. Độ ẩm trong phòng được hiển thị trên màn 
hình. Máy hút ẩm được lập trình khởi động ở chế độ hút ẩm liên tục (hiển thị CO trên màn hình). Khi rút điện ra khỏi máy, trong lần 
sử dụng tiếp theo máy sẽ khởi động với cài đặt đã được lập trình. Đèn “Operation” báo sáng. Trên màn hình hiển thị “Low” rồi sau 
đó là hiển thị độ ẩm trong phòng. Máy nén khí bắt đầu hoạt động khi độ ẩm > 50%. 

- Máy nén khí chỉ hoạt động khi độ ẩm thực tế trong không khí cao hơn độ ẩm được điều chỉnh.  

- Máy hút ẩm thích hợp sử dụng trong điều kiện nhiệt độ 50
C – 31

0
C. 

- Hiệu qu  hoạt động của máy hút ẩm phụ thuộc vào độ ẩm và nhiệt độ xung quanh. Máy hút ẩm hoạt động hiệu qu  tốt ở nhiệt độ 
>22

0C 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”. 

2. Tốc đ  thoát khí 
Tốc độ thoát khí có thể điều chỉnh bằng cách n vào nút “Speed” trên máy. Nếu màn hình hiển thị “Hi” nghĩa là tốc độ thoát khí 
nhanh và “Low” nếu muốn thoát khí chậm. 

3. Hẹn giờ: 
a) Có thể điều chỉnh thời gian bằng cách n vào nút “Timer” trên máy. Thời gian có thể điều chỉnh trong kho ng từ 1h đến 24h. Đèn 
“Timer” trên b ng điều khiển sẽ bật lên. 

b) Khi hết thời gian hẹn giờ, máy hút ẩm sẽ tự động tắt. 

c) Nếu tắt máy trước khi hết thời gian hẹn giờ bằng cách n vào nút “Power” thì thời gian hẹn giờ còn lại sẽ bị xóa đi. 

4. Điều chỉnh đ  m: 
n nút “HUM” trên máy để cài đặt độ ẩm mong muốn (RH50%, 60%, 70%, 80% AU, CO). Độ ẩm điều chỉnh sẽ được hiển thị trên 

màn hình trong một kho ng thời ngắn. Sau đó màn hình sẽ chuyển sang hiển thị độ ẩm trong phòng. Khi độ ẩm trong phòng th p 
hơn độ ẩm cài đặt 3%, máy nén khí sẽ tự động ngừng hoạt động. Khi độ ẩm trong phòng cao hơn độ ẩm cài đặt 3%, máy nén khí sẽ 
tự động khởi động lại. Nếu đèn “Run” đang nh p nháy nghĩa là máy nén khí đang không hoạt động. Độ ẩm trong phòng th p hơn 
giá trị điều chỉnh. Khi đèn “Run” sáng liên tục ngihax là máy nén khí đang hoạt động. 

Chế đ  tự đ ng (hiển thị AU trên màn hình) 

a) Khi nhiệt độ xung quanh < 50
, máy nén khí sẽ ngừng hoạt động. 

b) Khi nhiệt độ xung quanh >= 50
 và < 20

0, máy hút ẩm sẽ tự động cài đặt độ ẩm ở mức 60%. 

c) Khi nhiệt độ xung quanh >200
 và < 27

0, máy hút ẩm sẽ tự động cài đặt độ ẩm ở mức 55%. 

d) Khi nhiệt độ xung quanh > 270, máy hút ẩm sẽ tự động cài đặt ở độ ẩm 50%. 

http://www.giangson.vn/
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                       Hình (1) & (2): Tháo bình chứa nước 

       

     Hình (3): Ống thoát nước                               Hình (4): Vệ sinh bộ lọc 

5. BÌNH CHỨA N C ĐẦY 

Nếu đèn WF báo sáng nghĩa là bình chứa nước đã đầy và máy sẽ chỉ hoạt động ở chế độ quạt (đồng nghĩa máy nén khí sẽ tự động 
ngừng hoạt động cho đến khi rút hết nước trong bình chứa đi). 

6. C NH BÁO 

1. Máy hút ẩm sẽ không hoạt động khi cài đặt độ ẩm cao hơn độ ẩm xung quanh. 

2. Rút nước trong bình chứa nước đi khi nước trong bình đã đầy và đèn chỉ báo mức nước (WF) báo sáng. Sau đó, lắp lại bình chứa 
nước vào đúng vị trí để máy có thể tiếp tục hoạt động. 

3. Khi máy ngừng hoạt động, đợi 3 phút trước khi khởi động lại máy để tránh làm hóng máy nén khí. 

4. Nhiệt độ hoạt động của máy hút ẩm trong kho ng 5-35
0
. 

5. Nếu máy hút ẩm không hoạt động (Đèn “Run” nh p nháy hoặc tắt) hoặc máy hút ẩm tự nhiên ngừng hoạt động giữa chừng mà 
không biết lý do, đề nghị kiểm tra ổ cắm và nguồn điện. Sau khi ổ cắm và nguồn điện ở điều kiện bình thường, đợi trong vòng 10 
phút trước khi khởi động lại máy. Nếu trong kho ng thời gian 10 phút máy vẫn không chạy, đề nghị liên hệ với nhà phân phối/b o 
hành để sửa chữa. 

6. Khi máy hút ẩm đang hoạt động, máy nén khí đang chạy sẽ tạo nhiệt khiến cho nhiệt độ phòng tăng cao. Việc này là hoàn toàn 
bình thường. 

Thoát n c:    

- Khi bình chứa nước đầy, đèn đỏ 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. 
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Thoát n c liên tục: 
Có thể lắp ống dẫn vào lỗ thoát nước (Hình 3) để tháo nước liên tục ch y vào chậu. Lưu ý không đặt máy hút ẩm th p 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 b ng điều khiển, đèn “Defrost” sẽ báo sáng. 

Vệ sinh và B o trì máy: 
- Tắt máy hút ẩm ở chế độ “Off” trước khi vệ sinh máy và rút dây cắm ra khỏi ổ cắm. 

- 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 t m lọc khí ở phía sau và kéo ra nhẹ nhàng (Hình 4). Vệ sinh t m lọc bằng nước xà phòng m và phơi khô. Lắp lại 
t m 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 t m lọc và bình chứa nước  trước khi sử dụng lại. 

Cách gi i quyết sự cố 

Sự cố Lý do có thể x y 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 th p 

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

- Cửa sổ hoặc cửa ra vào trong phòng mở 

- T m lọc đầy 

Máy hút ẩm rung Đặt miếng xốp ở dưới máy 
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