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NHỮNG CHỈ DẪN QUAN TRỌNG

Xin vui lòng đọc kĩ những chỉ dẫn sau trước khi lắp đặt và sử dụng máy hút ẩm. Điều đó sẽ giúp 
quý khách tối ưu hóa hoạt động của máy hút ẩm.
Xin vui lòng tuân thủ những lời khuyên và chỉ dẫn dưới đây:

Luôn giữ thiết bị ở tư thế thẳng đứng bởi thiết bị có chứa chất làm lạnh.
Sau khi lấy thiết bị ra khỏi thùng đóng gói, đặt thiết bị thẳng đứng để chất làm lạnh ổn định 
và chờ 2 tiếng trước khi sử dụng.

Việc lắp đặt thiết bị phải tuân thủ các quy định 
về dây dẫn điện của quốc gia và phải được đặt ở vị trí thích hợp gần ổ cắm điện.

Nếu dây điện nguồn bị hư hại, việc thay thế dây nguồn phải được thực hiện bởi nhà sản xuất, 
nhân viên dịch vụ hoặc người có trình độ chuyên môn để tránh nguy hiểm có thể xảy ra.

Vui lòng kiếm tra trước lần hoạt động đầu tiên của máy: kiểm tra vị trí của phao ở khay nước. 
Nếu không đúng vị trí, hãy dùng tay di chuyển phao về đúng chỗ. 

Không được thải loại sản phẩm này cùng với các rác thải 
thông thường mà phải mang đến địa điểm thu thập rác thải điện 
và điện tử theo quy định.

Không sử dụng thiết bị trong phòng giặt là.

Việc không tuân thủ 
những hướng dẫn trên 
có thể gây hư hại đến 
thiết bị và khiến cho 
sản phẩm bị từ chối bảo 
hành.
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CÁC THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG
ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

CẢNH BÁO

CÁC PHÒNG NGỪA ĐẢM BẢO AN TOÀN

Vì sự an toàn của quý khách, xin vui lòng tuân thủ những thông tin trong cuốn sách này để giảm thiểu tối đa 
nguy cơ cháy nổ, chập điện dẫn tới bị thương.

Khi sử dụng máy hút ẩm, xin vui lòng tuân thủ những biện pháp an toàn cơ bản sau:

Luôn sử dụng sản phẩm với nguồn điện có cùng 
chỉ số hiệu điện thế, tần số dòng và công suất như 
đã ghi ở bản ghi thông số kỹ thuật đi kèm sản 
phẩm.

Cần trông chừng thiết bị kỹ càng khi thiết bị được 
sử dụng bởi hoặc ở gần nơi có trẻ em hoặc người 
khuyết tật. Không cho phép trẻ nhỏ lấy sản phẩm 
làm đồ chơi.

Không vận hành thiết bị nếu dây điện hoặc ổ cắm 
bị hư hại hay sau khi thiết bị gặp trục trặc, bị rơi 
hoặc có dấu hiệu hỏng hóc. Trong các trường hợp 
đó, xin vui lòng gửi trả toàn bộ sản phẩm về nơi 
mua hàng để kiếm tra, sửa chữa hoặc thay thế.

Không bao giờ được sử dụng ổ điện bị hư hại để 
cấp điện cho thiết bị.

Để tránh hiện tượng đoản mạch, KHÔNG DÙNG 
DÂY ĐIỆN NỐI DÀI CHO THIẾT BỊ NÀY.

Đảm bảo rằng thiết bị được nối điện đúng cách 
trước khi mở nguồn điện của máy. Không được 
đặt thiết bị nằm ngang khi đang hoạt động.

Luôn luôn đặt máy ở tư thế thẳng đứng để tránh 
mọi hư hại có thể xảy ra.

Tắt nguồn điện và rút phích cắm khỏi ổ cắm điện 
khi không sử dụng hoặc trước khi vệ sinh máy.

Không đặt dây điện nguồn bên dưới thảm.

Không bao giờ được lắp đặt thiết bị tại vị trí có ánh 
nắng trực tiếp chiếu vào.

Tránh không cho trẻ nhỏ trèo lên máy hút ẩm.

Luôn sử dụng công tắc trên bảng điều khiển để 
bật thiết bị.

Không bao giờ được rút dây cắm khi máy hút ẩm 
đang hoạt động vì việc này có thể gây hư hại cho 
mạch điện.

Không bao giờ được đặt bất cứ vật gì lên mặt trên 
của thiết bị và không được phủ bất cứ loại vải nào 
khi thiết bị đang cắm điện hoặc đang vận hành.

Không được đặt các đồ vật lên trên thiết bị hoặc 
để vật cản trước cửa dẫn khí vào hoặc ra, hoặc 
vận hành máy ở khoảng cách gần với tường hoặc 
thảm …

Việc sử dụng những phụ tùng, phụ kiện không 
được khuyên dùng hoặc không phải do nhà phân 
phối sản phẩm cung cấp có thể gây nguy hiểm 
hoặc thương tích cho người sử dụng cũng như 
thiết bị.

Luôn giữ gìn khu vực quanh ống dẫn khí nóng ra 
sạch sẽ và đảm bảo ống không bị tắc nghẽn.

Sản phẩm này chỉ được thiết kế để sử dụng trong 
hộ gia đình.

Việc sửa chữa chỉ n ê n  được tiến hành bởi trung 
tâm dịch vụ bảo hành Electrolux có thẩm quyền.

Thiết bị này không được thiết kế cho những người 
(kể cả trẻ em) bị hạn chế về khả năng thể chất, 
cảm giác hoặc trí óc, hoặc ít kinh nghiệm và kiến 
thức, trừ khi họ được trông nom hoặc hướng dẫn 
cách sử dụng sản phẩm bởi người chịu trách 
nhiệm cho an toàn của họ.
Trẻ em cần được giám sát để đảm báo rằng các 
bé không chơi đùa với thiết bị.
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VỀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY HÚT ẨM
(EDH12SDAW   EDH16SDAW)

4
3
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đèn báo mở/ tắt chế độ hẹn 
giờ 4 tiếng hoặc 2 tiếng.

đèn báo khay nước đã đầy 
hoặc không ở đúng vị trí.

đèn báo thiết bị vận hành 
liên tục.

đèn báo vệ sinh tấm lọc.

đèn báo quạt mạnh/ yếu.

đèn báo nguồn

LƯU Ý:  Khi khay chứa nước đã đầy hoặc được tháo 
ra, không thể dùng bảng điều khiển để thiết lập các 
điều khiển cho máy.

Phím nguồn: Ấn để bật hoặc tắt máy hút ẩm.

Phím lọc: Sau 250 giờ hoạt động, đèn báo vệ 
sinh tấm lọc sẽ sáng để nhắc nhở quý khách vệ 
sinh tấm lọc. Tháo dỡ tấm lọc ra khỏi thiết bị và 
vệ sinh sạch sẽ. Ấn để tắt đèn báo vệ sinh tấm 
lọc. Xem thêm ở phần Bảo quản và Vệ sinh máy.

Phím điều chỉnh độ ẩm: Độ ẩm có thể được 
điều chỉnh trong khoảng từ 80% RH (Relative 
Humidity: độ ẩm tương đối) đến 35% RH(mỗi 
mức thiết lập sai khác 5%) hoặc ở chế độ CO 
cho chế độ vận hành liên tục.

LƯU Ý: Nếu được cài đặt ở chế độ CO (Continu-
ous – liên tục), máy hút ẩm sẽ hoạt động liên tục 
ở mức hút ẩm tối đa nếu được gắn với ống thoát 
nước hoặc cho tới khi khay nước đã đầy.

Để làm khô không khí, ấn phím “ - ” để cài đặt độ 
ẩm xuống giá trị thấp hơn (tính theo đơn vị %)

Để làm ẩm không khí, ấn phím “+” để cài đặt độ 
ẩm lên giá trị cao hơn (tính theo đơn vị %)

Ở lần sử dụng đầu tiên, xin vui lòng cài đặt độ 
ẩm mong muốn ở mức 45% hoặc 50%. Để thiết 
bị hoạt động ít nhất 24 giờ để độ ẩm đạt tới mức 
đã cài đặt.  

Đèn báo khay nước đầy (BUCKET FULL)
Đèn báo khay nước đầy sẽ sáng lên khi khay nước đã 
đầy (cần đổ nước) hoặc khi khay nước bị tháo rời, hoặc 
không được đặt đúng vị trí.

Chuông báo.
Nếu khay nước đã đầy hoặc không ở đúng vị trí lâu 
hơn 3 phút, chuông báo động sẽ kêu khoảng 10 giây để 
nhắc nhở quý khách đổ bỏ nước và đặt lại khay nước.

Tự động ngắt nguồn
Công tắc điều khiển mực nước sẽ ngắt nguồn điện của 

máy hút ẩm khi khay nước đã đầy, hoặc khi khay nước 
bị tháo rời hoặc không được đặt ở đúng vị trí.

Tự động xả tuyết
Khi tuyết lấp đầy dàn bay hơi, máy nén sẽ chuyển về 
chu trình dừng và quạt sẽ hoạt động cho đến khi tuyết 
tan hết.

Mất điện
Trong trường hợp mất điện hoặc bị nguồn cấp điện bị 
gián đoạn, hệ thống sẽ tự động khởi động lại về chế độ 
cài đặt ở lần sử dụng gần đây nhất sau khi nguồn điện 
được phục hồi

Nếu không khí vẫn ẩm hơn mong muốn, quý 
khách vui lòng hạ xuống mức độ ẩm thấp 
hơn hoặc lựa chọn chế độ Continuous để có 
mức hút ẩm tối đa.

Thời gian nhận lệnh của hệ thống có thể lên 
tới 3 phút nhằm mục đích bảo vệ mạch điện.
Để kéo dài tuổi thọ của máy nén, máy nén sẽ 
không khởi động cho tới khi hệ thống đã làm 
việc được 3 phút.

Hiển thị Đồng hồ này hiển thị độ ẩm đã 
cài đặt, sau đó hiển thị độ ẩm thực tế trong 
phòng (độ chính xác +/- 5%)

Tốc độ quạt Điều khiển tốc độ quạt.

Ấn phím FAN SPEED để lựa chọn tốc độ 
quạt nhanh (High) hoặc chậm (Low).

Đặt tốc độ quạt ở mức nhanh (High) cho việc 
hút ẩm tối đa. Khi độ ẩm giảm và yêu cầu 
thiết bị hoạt động yên lặng, thiết lập điều tốc 
độ quạt ở mức chậm (Low).

Phím hẹn giờ Nếu chế độ hẹn giờ (2 giờ 
hoặc 4 giờ) được thiết lập khi thiết bị đang 
chạy, thiết bị sẽ tự động tắt sau thời gian 
thiết lập (2 giờ hoặc 4 giờ).Nếu chế độ hẹn 
giờ được thiết lập khi thiết bị đang ở chế độ 
chờ (Stand by – cắm nguồn nhưng không bật 
thiết bị), thiết bị sẽ tự động bật sau thời gian 
thiết lập.

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC
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SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM
Quý khách vui lòng để thiết bị hoạt động liên tục trong vòng 24 giờ trong lần sử dụng đầu tiên.

Cách vận hành của máy hút ẩm 
Không khí ẩm ướt được đưa vào dàn hút ẩm nguyên 
lý lạnh.Hơi ẩm trong không khí sẽ ngưng tụ tại dàn này 
vào được dẫn vào khay nước (hoặc thoát ra ngoài qua 
ống xả nước).
Không khí khô và sạch được đẩy qua dàn ngưng, tại 
đó không khí được làm nóng và đưa ra ngoài qua lưới 
thông khí bên trên.
Khi máy hút ẩm hoạt động, nhiệt độ xung quanh thiết 
bị có thể hơi nóng hơn nhiệt độ trong phòng.Điều đó là 
bình thường.

Chọn vị trí đặt máy
Một chiếc máy hút ẩm hoạt động trong khoang kín sẽ có 
rất ít hoặc không có hiệu quả trong việc làm khô các khu 
vực liền kề, ví dụ như nhà kho, trừ khi việc lưu thông 
không khí trong khu vực được đảm bảo.

Tự động xả tuyết
Khi tuyết lấp đầy dàn bay hơi, máy nén sẽ tự chuyển về 
chu trình nghỉ và quạt sẽ hoạt động cho đến khi tuyết 
tan hết.
Ở chế độ xả tuyết, động cơ quạt sẽ chạy bình thường 
trong khi máy nén sẽ ngừng hoạt động.

Không sử dụng thiết bị ở ngoài trời.

Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ 
gia đình.Không nên sử dụng thiết bị cho mục đích 
thương mại hoặc công nghiệp.

Đặt máy hút ẩm ở mặt sàn bằng phẳng và đủ cứng 
để chịu được trọng lượng của thiết bị với khay 
nước đầy.

Chừa ra một khoảng trống khoảng 12 – 18 inch 
(30 – 45 cm) ở tất cả các mặt của thiết bị để đảm 
bảo không khí được lưu thông. (Ở địa điểm có khe 
thông gió, đặt thiết bị cách tường 40 inch – 1 mét).

Đặt máy hút ẩm ở khu vực có nhiệt độ không dưới 
5oC để tránh gây đóng tuyết ở các dàn máy. Việc 
dàn máy bị đóng tuyết có thể làm giảm hiệu suất 
làm việc của thiết bị.

Sử dụng máy hút ẩm để ngăn ngừa tác hại của hơi 
ẩm tại nơi giữ sách và các đồ vật có giá trị khác.

Sử dụng máy hút ẩm ở tầng hầm để tránh các hư 
hại do độ ẩm cao.

Thiết bị phải được vận hành ở khu vực khép kín để 
đạt hiệu quả tốt nhất.

Đóng tất cả các cửa ra vào, cửa sổ và các khe hở 
của căn phòng khi sử dụng máy.

LƯU Ý: Máy hút ẩm có bánh xe lăn để hỗ trợ việc 
di chuyển nhưng chỉ nên sử dụng ở những bề mặt 
bằng phẳng. Quý khách vui lòng không cố kéo máy 
hút ẩm trên thảm hoặc qua các đồ vật khác.

YES NO

(Nhiệt 
độ) 
trên 
5oC

(Nhiệt 
độ) 
dưới 
5oC

40 inch 
(1 mét)
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SỬ DỤNG MÁY HÚT ẨM

Luôn luôn đảm bảo rằng khay nước được cố định đúng vị trí trong máy hút ẩm.

Có 2 cách để đổ bỏ nước trong khay nước:
Sử dụng khay nước. Khi khay nước được tháo 
rời, thiết bị sẽ ngừng hoạt động. Đổ bỏ nước 
trong khay và lắp khay trở lại.

Quan trọng: Không sử dụng ống dẫn nếu dùng 
bình chứa nước để trữ nước. Khi ống dẫn thoát 
nước được nối, nước sẽ thoát ra sàn vì được dẫn 
vào bình chứa nước.

Sử dụng ống dẫn. Nước có thể thoát trực tiếp tới 
ống thoát nước của phòng bằng cách gắn thêm 
ống dẫn có đường kính trong là 14mm (không 
được cung cấp kèm sản phẩm).
1) Tháo bỏ nắp ống dẫn bằng cách xoay ngược 
chiều kim đồng hồ sau đó gỡ nút cao su (2) ra 
khỏi ống nước.

Máy hút ẩm sẽ tự động ngắt điện khi khay nước đã 
đầy hoặc khi khay nước bị tháo rời hay không được 
đặt đúng vị trí.

Khay nước phải được đặt đúng vị trí để máy hút ẩm 
có thể hoạt động. Đèn báo sẽ sáng và máy hút ẩm sẽ 
không hoạt động nếu khay nước không ở đúng vị trí.

Mực nước

2)  Vặn chặt đầu nối ống thoát nước (được cung 
cấp kèm theo sản phẩm) vào ống nước bằng 
cách xoay theo chiều kim đồng hồ.

CHÚ Ý: Khi lựa chọn chế độ thoát nước liên tục, 
đặt máy hút ẩm ở nơi bằng phẳng và đảm bảo 
ống dẫn nước không bị tắc nghẽn tại bất kỳ vị trí 
nào và luông được dẫn hướng xuống dưới. Nhấn 
cửa thoát nước xuống dưới để nó luôn nằm ở vị 
trí cao hơn ống dẫn.
Việc đặt máy hút ẩm ở vị trí gồ ghề hoặc lắp đặt 
ống dẫn nước không đúng cách có thể gây tràn 
nước khỏi khay chứa và khiến thiết bị ngưng hoạt 
động. Đổ bỏ nước ở khay nước nếu thiết bị dừng 
hoạt động, sau đó kiểm tra địa điểm đặt máy hút 
ẩm và cách lắp đặt ống dẫn nước.

3)  Gắn ống thoát nước vào đầu nối.

Không dỡ bỏ khay nước khi thiết bị đang làm 
việc hoặc vừa mới ngừng hoạt động để tránh 
việc nước bị rớt ra từ dàn ngưng.
Khay nước phải được đặt đúng vị trí và vững 
chắc để máy hút ẩm hoạt động.
Đây chỉ là giản đồ. Quý khách vui lòng tham 
khảo sản phẩm thực tế.

Loại bỏ nước đọng

×× ×

LƯU Ý: Dùng cả 2 tay để đổ bỏ 
nước trong khay.

LƯU Ý: 

1

2
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CHĂM SÓC VÀ VỆ SINH MÁY HÚT ẨM

Tắt máy và rút phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh thiết bị.

Lưới thông khí và thân máy
Để vệ sinh thân máy:
Sử dụng nước và chất tẩy rửa trung tính.Không 
dùng chất tẩy trắng hoặc chất mài mòn.

Khay chứa nước
Để vệ sinh khay chứa nước:
Vệ sinh khay nước định kì vài tuần để phòng tránh 
nấm mốc và vi khuẩn. Đổ một phần nước sạch 
cùng chất tẩy rửa trung tính vào khay nước, lắc 
nhẹ, đổ nước và rửa sạch với nước.
LƯU Ý: Không sử dụng máy rửa chén đĩa để vệ 
sinh khay nước.
Tháo rời khay nước:
Tháo rời khay nước và đổ sạch nước ra khỏi khay.
Lắp khay nước lại vị trí cũ:
Trượt khay nước vào vị trí cũ ở máy hút ẩm.
LƯU Ý:  Khay nước phải được lắp chặt vào đúng 
vị trí thì máy hút ẩm mới có thể hoạt động được.

Tấm lọc khí
Kiểm tra và vệ sinh tấm lọc khí ít nhất sau 250 giờ 
hoạt động hoặc thường xuyên hơn nếu cần thiết.
Sau 250 giờ hoạt động, đèn báo Vệ sinh tấm 
lọc (FILTER RESET) sẽ sáng để nhắc nhở quý 
khách vệ sinh tấm lọc khí. Tháo bỏ tấm lọc và vệ 
sinh sạch sẽ trước khi lắp đặt lại vào máy hút ẩm 
và ấn phím Filter RESET để tắt đèn báo Vệ sinh 
tấm lọc.
Tháo rời tấm lọc:
Ấn 2 chốt khóa, sau đó khéo nhẹ tấm lọc.
Vệ sinh tấm lọc:
Vệ sinh tấm lọc khí với nước xà bông ấm.Xả sạch 
với nước và để khô trước khi lắp lại vào máy hút ẩm.
Lắp tấm lọc lại vị trí cũ:
Đặt tấm lọc khí trở lại vị trí ban đầu ở máy hút ẩm.
LƯU Ý:   íhk cọl mất ểđ cặoh aửr CỢƯĐ GNÔHK 
ở máy rửa chén đĩa tự động.

Chú ý: Không được vận hành máy hút ẩm mà 
không có tấm lọc khí bởi bụi bẩn có thể tích tụ và 
ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

LƯU Ý: Tránh sử dụng máy rửa chén đĩa để vệ 
sinh tấm lọc.

Để vệ sinh tấm thông khí phía trước:
Sử dụng dụng cụ hút bụi hoặc bàn chải.

Các chốt khóa
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KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Hiện tượng        Nguyên nhân  Giải pháp

Máy không khởi 
động được

Máy hút ẩm không 
làm khô không khí 
như đã cài đặt

Chưa cắm điện nguồn.   Đảm bảo rằng phích điện được cắm chắn chắn vào ổ cắm.

Tấm lọc khí bị bụi bẩn.   Tham khảo phần Chăm sóc và Vệ sinh 

Để tránh gây đoản mạch ở máy nén do quá tải, thiết bị sẽ 
có một khoảng thời gian trì hoãn (có thể lên tới 3 phút). Vì lí 
do này, thiết bị sẽ không hút ẩm bình thường trong vòng 3 
phút sau khi được khởi động lại.

Máy hút ẩm sẽ tự động ngưng hoạt động nếu 1 trong 2 
trường hợp trên xảy ra. Thiết lập chế độ thấp hơn hoặc đổ 
bỏ nước ở khay nước và đặt vào đúng vị trí.

Khay nước phải được đặt ở đúng vị trí và chắc chắn để máy 
hút ẩm hoạt động.

Để làm khô không khí, ấn phím “-” để cài đặt giá trị phần 
trăm thấp hơn hoặc cài đặt chế độ liên tục (CO) để máy 
hoạt động hết công suất.

Lắp đặt máy hút ẩm cách xa máy sấy giần áo. Máy sấy nên 
được thông hơi ra bên ngoài.

Việc hút ẩm đạt hiệu quả tốt nhất trong phòng có nhiệt độ 
cao. Nhiệt độ thấp sẽ làm giảm tốc độ hút ẩm. Mẫu máy hút 
ẩm này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ trên 5oC.

Công suất của máy hút ẩm có thể không phù hợp với 

Đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ thông với bên ngoài

Điều này là hoàn toàn bình thường. Tuyết sẽ tan đi trong 
khoảng 60 phút. Tham khảo phần Tự động xả tuyết.

Điều này là hoàn toàn bình thường. Chờ khoảng 3 phút và 
cài đặt chế độ quạt như mong muốn.

Kiểm tra và đóng kín mọi cửa ra vào, cửa sổ và các khe hở.

Để máy chạy ít nhất 24 tiếng liên tục trong lần hoạt động 
đầu tiên để đạt được độ khô mong muốn.
Đảm bảo rằng không có bất cứ màn cửa, rèm hay đồ đạc nào 
chắn phía trước hoặc phía sau máy hút ẩm. Tham khảo phần 
Chọn vị trí đặt máy. 

Độ ẩm đã đạt đến 
mức thiết lập hoặc 
khay nước đã đầy.

Khay nước không ở 
đúng vị trí.

Độ ẩm được cài đặt 
không đủ thấp

Máy sấy quần áo có thể 
thoát hơi nước ra phòng.

Nhiệt độ phòng quá thấp.

Khu vực hút ẩm quá rộng.

Cửa ra vào và cửa sổ mở.

Máy hút ẩm vừa mới được 
khởi động, hoặc nhiệt độ 
phòng thấp dưới 5oC.

Máy nén sẽ ngừng hoạt 
động và quạt sẽ tự động 
quay trong khoảng 3 phút ở 
chế độ đã định

Khi gió đi qua thiết bị sẽ tạo 
ra âm thanh. Tiếng ồn đó là 
âm thanh của gió.

Có ý định dùng khay nước 
để hứng nước nhưng vẫn nối 
thiết bị với ống thoát nước.

Mối nối với ống thoát nước 
có thể bị lỏng.

Điều này là hoàn toàn bình thường.

Tháo ống thoát nước nếu sử dụng khay nước để hứng 
nước đọng. Tham khảo phần Đổ bỏ nước đọng.

Kiểm tra mối nối với ống thoát nước. Tham khảo phần Đổ 
bỏ nước đọng.

Máy hút ẩm hoạt động 
quá nhiều

Tuyết bám trên các 
dàn máy

Nước chảy ra sàn

Tiếng ồn phát ra từ 
cánh quạt

Không thể thực hiện 
các thiết lập.

Cửa ra vào và cửa sổ có 
thể không đóng chặt.

Thiết bị hoạt động không 
đủ lâu để loại bỏ khí ẩm.

Luồng khí bị chặn.

Mất điện.
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BẢO QUẢN THIẾT BỊ TRONG THỜI GIAN DÀI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Khi không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, quý khách vui lòng tuân thủ những bước sau để giữ gìn thiết bị ở 
tình trạng tốt nhất:

• Đảm bảo rằng không có nước đọng lại ở bình nước và tháo bỏ ống thoát nước.
• Tháo bỏ dây điện nguồn và ổ cắm sau đó bọc chúng cẩn thận.
• Vệ sinh thiết bị sạch sẽ và bao bọc cẩn thận để tránh bụi.

Kiểu máy    EDH16SDAW   EDH12SDAW 

Điện áp danh định 220-240V~

Tần số danh định 50Hz

Nhiệt độ vận hành 5oC-35oC

Công suất điện danh định  390W   340W

Trọng lượng    12 kg                            10,5 kg

Dung tích bình         3,5 l (tự động ngưng hoạt động ở mức 3,0 l)

Khả năng hút ẩm (ở 
30oC, 27,1oC)

      16Lít/ngày               12Lít/ngày
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Việt Nam
Dịch vụ chăm sóc khách hàng miễn phí: 1800-58-88-99
Công Ty TNHH Electrolux Việt Nam
Số 76 đường Lê lai, phường Bến Thành, quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
Điện thoại cơ quan: (+84 8) 3910 5465
Fax cơ quan: (+84 8) 3910 5470
Email: customer.care@electrolux.com.vn


