ESV09CRS-B2
ESV12CRS-B2
ESV09CRR-C6
ESV09CRR-C7

ESV09CRR-C2
ESV12CRR-C2
ESV18CRR-C2
ESV09CRR-C3
ESV12CRR-C3
ESV18CRR-C3
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3. MÀN HÌNH HIỂN THỊ CỦA DÀN LẠNH
1

2

4

3

3

2

5

1

4

5

6

7

4

1 Đèn báo hiển thị bật/tắt nguồn
Đèn sẽ sáng khi thiết bị vận hành.
2 Đèn báo hiển thị chế độ sưởi ấm
Đèn sẽ sáng khi thiết bị đang ở chế độ
sưởi ấm.
3 Đèn báo hiển thị chế độ làm mát
Đèn sẽ sáng khi thiết bị đang ở chế độ
làm mát.
4 Đèn báo hiển thị nhiệt độ
• Hiển thị nhiệt độ phòng/nhiệt độ cài đặt
khi thiết bị hoạt động.
• Hiển thị mã lỗi khi có lỗi xảy ra.
• Hiển thị mã chức năng khi một số
chức năng được kích hoạt.
5 Biểu tượng kết nối Wifi
Đèn sẽ sáng khi chức năng kết nối Wiﬁ kích hoạt.
6 Biểu tượng chế độ Dry (Dry mode)
Đèn sẽ sáng khi chế độ Dry được kích hoạt..
7 Biểu tượng hẹn giờ
Đèn sẽ sáng khi chế độ hẹn giờ được kích hoạt.
Đối với một số mẫu máy, sẽ không có
màn hình hiển thị trên dàn lạnh, chỉ có
đèn hiển thị trạng thái chức năng.

4. ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
4.1 Cách sử dụng điều
khiển từ xa
1. Đặt điều khiển từ xa ở nơi mà tín
hiệu của nó có thể tiếp cận được
với bộ phận thu của dàn lạnh.
2. Khi vận hành máy điều hòa không
khí, vui lòng đảm bảo rằng điều khiển
từ xa hướng vào bộ phận thu tín hiệu
của dàn lạnh.
3. Khi điều khiển từ xa gửi tín hiêu,
biểu tượng sẽ nhấp nháy trên
màn hình điều khiển từ xa.
4. Dàn lạnh sẽ chấp nhận tín hiệu
bằng một tiếng bíp khi nó đã bắt
được tín hiệu từ điều khiển từ xa.
5. Vui lòng nhấn nút trên điều khiển từ
xa và gửi lại tín hiệu nếu bạn không
nghe tiếng bíp từ thiết bị.

• Điều hòa sẽ không hoạt động nếu rèm
cửa, cửa ra vào hoặc các vật liệu khác
che mất tín hiệu từ điều khiển từ xa
đến thiết bị.
• Tránh để bất kì chất lỏng nào rơi vào
bộ điều khiển từ xa. Không để điều
khiển từ xa dưới ánh nắng Mặt Trời
hoặc nhiệt trực tiếp.
• Nếu bộ phận thu tín hiệu hồng ngoại
trên dàn lạnh bị phơi trực tiếp dưới
ánh nắng Mặt Trời, điều hòa có thể sẽ
hoạt động không bình thường. Hãy sử
dụng rèm cửa để ngăn ánh sáng Mặt
Trời chiếu trực tiếp đến bộ phận thu.
• Nếu các thiết bị điện khác có phản ứng
với bộ điều khiển từ xa, hãy di chuyển
đến vị trí khác hoặc liên hệ tư vấn tại
trung tâm chăm sóc khách hàng địa
phương của bạn.
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7. NÚT I CLEAN (tự làm sạch)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt tính năng
tự làm sạch I Clean. Cài đặt mặc định:
TẮT.

8. NÚT X-FAN (tự làm sạch
bằng quạt)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ tự
làm sạch bằng quạt X-Fan. Cài đặt mặc
định: TẮT.

9. NÚT

Nhấn nút này để tăng/giảm nhiệt độ.
Phạm vi nhiệt độ: 16-32 °C (60-90 °F).
Ở chế độ hẹn giờ, nhấn nút này để điều
chỉnh thời gian hẹn.

10. NÚT SPEED (tốc độ)

Nhấn nút này để điều chỉnh tốc độ quạt:
Low (Thấp), Mid (Trung bình), High
(Cao) và Auto (Tự động). Cài đặt mặc
định: Tự động.

11. NÚT CHUYỂN ĐỘNG GIÓ
LÊN XUỐNG

Nhấn nút này để bật hoặc tắt trạng thái
chuyển động lên/xuống của cánh đảo gió
ngang.

14. NÚT HEALTH (sức khỏe)

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ
không khí trong lành tốt cho sức
khỏe. Cài đặt mặc định: TẮT.
• Đối với những model có chức năng
kết nối Wiﬁ, ấn nút Sức khỏe 8 lần
liên tục trong 10 giây để vào chế độ
kết nối Wiﬁ.

15. NÚT ĐÈN

Nhấn nút này để bật hoặc tắt đèn hiển thị
của dàn lạnh. Cài đặt mặc định: BẬT.

16. HIỂN THỊ CHẾ ĐỘ

Hiển thị chế độ đang được chọn ở thời
điểm hiện tại. Bao gồm Auto (tự động),
Cool (làm mát), Dry (làm khô), Heat
(sưởi ấm) và Fan (quạt).
• Đối với những mẫu máy chỉ có chế độ
làm mát, chế độ SƯỞI ẤM sẽ không
khả dụng.

17. HIỂN THỊ TỐC ĐỘ QUẠT

Hiển thị tốc độ quạt được chọn: Low
(Thấp), Mid (Trung bình), High (Cao), Auto
(Tự động) và Turbo (Làm mát nhanh) khi
bạn bật tính năng làm mát nhanh.

18. HIỂN THỊ HẸN GIỜ VÀ
NHIỆT ĐỘ

12. NÚT I FAVOR (tùy chọn cài
đặt)

Hiển thị giờ hẹn khi bạn chọn tính
năng hẹn giờ.
Hiển thị nhiệt độ cài đặt/nhiệt độ phòng ở
°C hoặc °F.

13. NÚT SLEEP (chế độ ngủ)

19. HIỂN THỊ BẬT/TẮT VÀ
CHUYỂN ĐỘNG GIÓ

Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ tùy
chọn cài đặt I Favor.
Nhấn nút này để bật hoặc tắt chế độ
ngủ. Cài đặt mặc định: TẮT.
Đây là chế độ lý tưởng đối với giấc
ngủ của bạn.

Hiển thị khi điều khiển từ xa bật hoặc tắt.
Hiển thị khi kích hoạt tính năng chuyển động
gió.

20. HIỂN THỊ TÍNH NĂNG

Hiển thị tính năng được chọn ở thời điểm
hiện tại.
• Vui lòng tham khảo chương “Cách sử dụng điều khiển từ xa“ để biết thêm
thông tin chi tiết về các tính năng.
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Các tính năng vận hành khác
1. Tính năng chuyển đổi °C/°F
Đơn vị °C/°F có thể được chuyển đổi bằng
cách nhấn đồng thời nút
và nút Mode
(chế độ) trong 3 giây.

2. Tính năng Turbo
Nhấn nút Turbo trên điều khiển để để bật
hoặc tắt trạng thái hoạt động với công suất
lớn của máy điều hòa. Tính năng Turbo sẽ
giúp thiết bị hoạt động mạnh để nhiệt độ
phòng đạt đến nhiệt độ cài đặt nhanh nhất
có thể. Bạn có thể chọn tính năng này nếu
muốn làm lạnh / sưởi ấm nhanh.

1

3. Tính năng cảm ứng I Feel
2
3
4
5

6
7
8
9

Khi bạn nhấn nút I Feel, tính năng cảm ứng I
Feel sẽ được kích hoạt, điều khiển từ xa sẽ
hoạt động giống như một thiết bị điều chỉnh
nhiệt từ xa, tính năng này sẽ mang lại cho bạn
một nhiệt độ chính xác nhất và thoải mái tối đa.
Điều khiển từ xa sẽ gửi thông tin nhiệt độ tại vị
trí của nó đến dàn lạnh. Máy điều hòa không khí
sẽ tự động thoát khỏi chế độ cảm ứng I Feel
nếu như không nhận được thông tin về nhiệt độ
từ điều khiển từ xa trong một khoảng thời gian.

4. Tính năng tự làm sạch I Clean
Nhấn nút I Clean để kích hoạt tính năng tự làm
sạch của máy điều hòa. Khi tính năng được kích
hoạt, đầu tiên dàn lạnh sẽ hoạt động ở chế độ
làm mát với tốc độ quạt thấp trong vài phút. Sau
đó thiết bị chuyển sang chế độ sưởi với tốc độ
quạt thấp để tự làm khô những bộ phận bên
trong. Với những mẫu máy chỉ có tính năng làm
mát, dàn lạnh sẽ chỉ vận hành ở chế độ làm mát.
Cuối cùng, dàn lạnh chuyển sang chế độ chỉ quạt
và thổi đi lượng không khí ẩm ướt còn lại trong
vài phút. Toàn bộ quá trình này giúp các bộ phận
bên trong của dàn lạnh luôn khô ráo và ngăn
chặn sự sinh sản của vi khuẩn.
Chức năng I Clean sẽ khả dụng trong cả chế độ bật
hoặc tắt máy (trừ trường hợp ngắt cầu dao). Nếu
kích hoạt chức năng I Clean khi máy đang hoạt
động, chức năng I Clean sẽ chạy sau khi tắt máy.
Nếu kích hoạt chức năng I Clean khi máy đang tắt,
chức năng này sẽ được bật ngay sau đó.
Nếu bạn ấn nút I Clean 2 lần, chức năng
này sẽ kết thúc.
Ấn nút I Clean một lần để kích hoạt chức năng này.
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5. Tính năng tự làm sạch bằng
quạt X-Fan
Khi điều hòa đang tắt, hãy nhấn nút XFan, tính năng sẽ được kích hoạt thành
công sau 5 tiếng chuông liên tiếp.
Động cơ quạt bên trong thiết bị sẽ tiếp
tục hoạt động trong 4 phút sau khi thiết
bị đã tắt để làm khô dàn lạnh nhằm
ngăn ngừa vi khuẩn và nấm mốc phát
triển.
Để hủy tính năng, hãy nhấn nút X-Fan 2
lần, tính năng sẽ tự hủy vận hành sau 3
tiếng chuông liên tiếp.
Chức năng X-Fan sẽ tự kích hoạt trong những
lần sau nếu không được tắt.

6. Tính năng tùy chọn cài đặt
I Favor
Đây là một nút tắt, người dùng có thể
lưu dữ liệu của chế độ hoạt động, tốc độ
quạt, nhiệt độ cài đặt, hướng chuyển
động gió và khi nhấn vào nút I Favor,
dàn lạnh có thể hoạt động ở chế độ
người dùng đã cài đặt trước đó.
a. Bật máy điều hòa, điều chỉnh chế độ hoạt
động lý tưởng mà bạn muốn.
b. Nhấn và giữ nút I Favor trong ba giây,
cho đến khi màn hình hiển thị biểu
tượng I Favor và biểu tượng này nhấp
nháy ba lần, sau đó đặt trước chế độ
hoạt động bằng điều khiển từ xa. Để
hoạt động ở chế độ trước đó, chỉ cần
thực hiện như các bước trên.

7. Chế độ ngủ Sleep

Khi bạn nhấn nút chọn chế độ ngủ,
nhiệt độ cài đặt sẽ tăng lên (chế độ làm
mát) hoặc giảm (chế độ sưởi ấm)
1ºC(2ºF) mỗi một giờ sau khi máy đã
hoạt động được một giờ. Thiết bị sẽ tự
động thoát khỏi chế độ ngủ khi thời gian
ngủ lên đến 7 giờ. Thiết bị sẽ không tự
động tắt.
Ghi chú: nhấn nút MODE (Chế độ)
hoặc nút BẬT / TẮT, bộ điều khiển từ
xa sẽ tự động thoát khỏi chế độ ngủ.

8. Tính năng lọc không khí trong
lành và tốt cho sức khỏe
Health
Nhấn nút Health (sức khỏe) để kích hoạt
chức năng sức khỏe. Khi khởi động
chức năng này, bộ lọc Ionizer / Plasma
Dust (phụ thuộc vào từng kiểu máy) sẽ
giúp loại bỏ phấn hoa và tạp chất ra khỏi
không khí, đồng thời khởi động chức
năng I feel, nhiệt độ trong phòng sẽ
được tự động chỉnh về 26ºC,tắt chức
năng I Feel bằng cách nhấn nút I Feel
và có thể thay đổi nhiệt thiết lập bằng
cách ấn nút
/
. Chức năng này
được khuyên dùng tại những nơi có chất
lượng không khí thấp.

9. Chức năng kết nối Wifi

Ấn nút Sức khỏe 8 lần liên tục
trong 10 giây để vào chế độ kết
nối Wiﬁ.

• Vui lòng tham khảo "tờ

hướng dẫn nhanh" về chức
năng kết nối Wiﬁ.
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