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+ Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sinh hoạt và trong cách nêu trong hướng dẫn này. 
Không bao giờ sử dụng cho bất kỳ mục đích khác. 
+ Không sử dụng thiết bị này ở ngoài trời, và luôn đặt nó trong môi trường khô.
+ Thường xuyên, kiểm tra dây. Không bao giờ sử dụng các dây điện, phích cắm hoặc thiết 
bị khi thấy dấu hiệu rò rỉ điện. Chiều dài dây của thiết bị này đã được chọn để giảm khả 
năng bị chấn thương. Không sử dụng thiết bị của bạn với một dây nối trừ khi nó đã được 
kiểm tra và thử nghiệm bởi một thợ điện có đủ điều kiện hoặc nhà cung cấp điện.
+ Giữ thiết bị tránh xa nguồn nóng và ánh sáng mặt trời trực tiếp.
+ Luôn tắt thiết bị trước khi rút nó khỏi ổ cắm điện.
+ Rút phích cắm điện trước khi lau chùi hoặc thay đổi bất kỳ bộ phận của thiết bị hoặc khi  
không sử dụng.
+ Lau chùi thiết bị sạch sẽ trước khi sử dụng.
+ Không cho trẻ em lại gần khi thiết bị đang hoạt động.
+ Không bao giờ để thiết bị không được giám sát khi đang sử dụng. Tắt thiết bị nếu bạn 
phải đi xa dù chỉ một thời gian ngắn.
+ Không bao giờ kéo dây để rút phích cắm điện hoặc để di chuyển thiết bị.
+ Không nhúng thiết bị vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác vì bất kỳ lý do nào.
+ Giữ thiết bị tránh xa nước hoặc dầu bắn.
+ Tôn trọng các chỉ dẫn làm sạch cho thiết bị này.
+ Không chèn các vật kim loại sắc nhọn hoặc ngón tay ở cửa điều hòa không khí của thiết 
bị.
+ Không được tự ý sửa thiết bị này. Tất cả can thiệp của người không chuyên có thể gây 
nguy hiểm. Cũng như bất kỳ thay đổi của dây phải được thực hiện bởi người có chuyên 
môn. 
+ Không bao giờ sử dụng các phụ kiện không được cung cấp bởi nhà cung cấp chính hãng. 

Khuyến nghị đặc biệt:
+ Cài đặt máy điều hòa không khí di động trên một địa điểm bằng phẳng với một không gian 
rộng lớn, không có trở ngại. Để lại một không gian tối thiểu 50cm giữa các bộ phận và các 
bức tường.  
+ Luôn đặt thiết bị ở vị trí thẳng đứng, để duy trì máy nén khí trong điều kiện làm việc tốt. 
+ Không sử dụng thiết bị gần khí hoặc chất lỏng dễ cháy khác.
+ Không chặn cửa thoát khí và thông gió hút gió. 
+ Không sử dụng thuốc xịt (thuốc trừ sâu, sơn) hoặc bất kỳ sản phẩm dễ cháy khác gần 
thiết bị dẫn đến trường hợp nhựa có thể bị biến dạng. Các bộ phận có thể gây ra thiệt hại 
điện.

Nguồn điện: 
+ Phích cắm phải được cố định tốt, không nên để xảy ra hư hỏng.
+ Không cắm phích cắm vào trong máy với một bộ chuyển đổi. 
+ Cắm phích cắm vào ổ điện trước sau đó nhấn vào nút ON / OFF trên máy.

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG
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LẮP ĐẶT XỬ LÝ SỰ CỐ  
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Lựa chọn vị trí cài đặt 

Trên một bề mặt bằng phẳng và nơi khô ráo. 

Để lại ít nhất 50cm không gian xung quanh máy. 

Lắp đặt
Gắn ống xả vào bộ chuyển đổi và sau đó gắn ở phía bên kia của ống xả vào lỗ thông hơi 
thoát khí của máy. (vặn ngược theo chiều kim đồng hồ) 
Gắn các bộ điều hợp vào bộ trượt cửa sổ, và sau đó một nửa mở cửa sổ để đáp ứng với 
chiều rộng của bộ trượt cửa sổ. Chiều dài của bộ trượt cửa sổ có thể điều chỉnh. 

Vấn đề Nguyên nhân Giải pháp

Không có nguồn điện Vui lòng kết nối với nguồn điện
 

Bạn có thể MỞ lại máy sau 3 phút
 

 Nước ngưng tụ trong máy đã đầy, 
  vui lòng xả nước ra 

Hẹn giờ TẮT máy đang chạy  

Do ánh sáng mặt trời chiếu vào 
trực tiếp

Đóng rèm cửa 

Đóng cửa ra vào và cửa sổ, loại bỏ 
các nguồn nhiệt. 

Lọc bị bụi bẩn Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc.

Khí vào hoặc khí ra bị chặn. Loại bỏ các tắc nghẽn

Để máy trên bề mặt phẳng để tránh
độ rung

Bộ phận máy đứng trên vị trí 
không bằng phẳng.

  
Thận trọng: Tắt máy và rút phích cắm ra ngay lập tức sự việc bất thường xảy ra.
Sau đó, liên hệ với đội ngũ sửa chữa chuyên nghiệp.

Máy điều
hòa không
hoạt động

Máy điều
hòa khởi 
động lại 
liên tục

Bộ phận gây
 ra tiếng ồn

Trước khi liên hệ đến nơi sửa chữa, vui lòng kiểm tra lại máy theo nội dung sau:

Hiện chữ “FL” nhấp nháy trên 
màn hình

Cửa sổ hoặc cửa ra vào mở, 
nhiều người hay một nguồn
nhiệt đang hoạt động trong phòng.

DR-AC860 DR-AC860



LẮP ĐẶT BẢO TRÌ 
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Bộ phận ống xả là rất quan trọng. Gắn không đúng có thể khiến máy hoạt động chính không 
xác. 

Hãy cẩn thận để ngăn chặn bất kỳ vật nhọn hoặc làm uốn cong của ống xả.

Các khí thải phải được chảy tự do.

Cảnh báo
Chiều dài của ống xả được thiết kế đặc biệt theo các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm này. 
Không thay thế hoặc kéo dài nó vì điều này có thể gây suy giảm chức năng sử dụng.
Cẩn thận
Chiều dài phát triển tối đa của ống xả là 1500mm. . Khi lắp đặt, chúng tôi khuyên để giữ cho 
ống xả ở một vị trí ngang. 

Lưu ý: Tắt máy và rút phích cắm điện trước khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa 
để tránh bị điện giật.

Làm sạch

• Rút phích cắm điện ra trước khi làm sạch. 
• Làm sạch bề mặt bằng vải ẩm mềm. Không được sử dụng dung môi hóa học (chẳng hạn như
benzen, cồn, xăng dầu). Các bề mặt có thể bị hỏng hoặc thậm chí hình dáng sản phẩm có thể 
bị biến dạng.
• Không để nước trực tiếp lên máy khi làm sạch. 

• Làm sạch bộ lọc không khí 2 tuần một lần. Nếu bộ lọc 
không khí
bị chặn bởi bụi, hiệu quả làm việc sẽ giảm.
• Mở nắp lọc không khí lên trên, và sau đó vặn theo 
hướng ra ngoài với bộ lọc không khí của máy. 
• Rửa bộ lọc không khí bằng cách ngâm nó nhẹ nhàng 
vào ấm (khoảng 40 C) với một chất tẩy rửa trung tính, rửa 
và lau khô kỹ lưỡng phơi khô nơi râm mát. 

O

Cất đi khi không sử dụng
Trước khi cất máy khi không sử dụng, vui lòng làm theo các bước sau để tránh gây hỏng 
hóc cho máy:
• Hãy để ráo nước 
• Để máy hoạt động trong chế độ Fan (quạt gió) trong 2 giờ cho đến khi bộ phận bên trong 
đã khô. 
• Tắt máy và rút phích cắm điện. 
• Làm sạch bộ lọc không khí.
• Thảo ống xả và giữ chúng cẩn thận. 
• Quấn máy và các bộ phận với túi nilong và giữ nó ở một nơi khô ráo. 

x

Bộ lọc không khí
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CHI TIẾT SẢN PHẨM THOÁT NƯỚC  
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Mặt trước                                   

1. Bảng điều khiển                                                      

2. Màn hình hiện thị                

3. Nút bấm                                   

4. Bộ phận nhận tín hiệu điều khiển                      

5. Cửa thổi khí lạnh

6. Cửa lá  

7. Bánh xe

8. Điều khiển từ xa

9. Bộ phận hỗ trợ vận chuyển

9
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Sản phẩm này có một hệ thống tự do bay hơi.  Nước ngưng tụ sẽ được tái chế để làm mát. 
Điều này không chỉ có thể cải thiện hiệu quả làm mát, mà còn tiết kiệm năng lượng cho bạn
.•  Nếu mực nước ngưng tụ bên trong đầy, màn hình hiển thị sẽ hiển thị "FL", và máy nén sẽ 
ngừng  chạy.
•  Hãy tắt và di chuyển máy đến nơi mà có thể thoát nước, và sau đó rút các nút trong lỗ 
tiêu nước. Sau khi thoát, bạn có thể bật nó và máy sẽ chạy lại bình thường.
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CHI TIẾT SẢN PHẨM HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY

8 5

Mặt sau

10

14

11

12

13

Bộ trượt cửa sổ ABộ trượt cửa sổ B

Bộ chuyển đổiỐng xả 

2 miếng bọt đệm

Kiểm tra tất cả các phụ kiện bao gồm trong thùng và vui lòng tham khảo các hướng dẫn cài 
đặt trước khi sử dụng của họ.

Phụ kiện

10. Cửa thoát khí nóng               

11. Dây điện               

12. Bộ lọc nhỏ          

13. Bộ lọc lớn

14. Lỗ thoát           

Chế độ làm lạnh (COOL)
Mặc định chế độ mát sau khi hoạt động nút COOL , chỉ báo chế độ mát sẽ nhấp nháy:
• Bấm UP hoặc nút Down để đặt nhiệt độ trong phòng từ 17 C đến 30 C. 
• Bấm nút FAN SPEED (hoặc High / Low ) để chọn tốc độ cao hoặc tốc độ quạt thấp.
Chế độ quạt mát ( FAN) 
• Nhấn nút để chọn chế độ FAN, đèn chế độ FAN sẽ nhấp nháy.
• Chọn tốc độ quạt bằng nút bấm SPEED hoặc nhấn High / Low. • Riêng với nhiệt độ không 
thể được     thiết lập được trong chế độ này.

Chế độ tự động (AUTO)
• Nhấn nút AUTO để chọn chế độ tự động. Đèn chế độ AUTO sẽ nhấp nháy. sau lựa chọn 
các chế độ tự động, trạng thái hoạt động sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ phòng. Khi nào nhiệt độ 
phòng cao hơn 25 C, nó sẽ đi vào chế độ mát mẻ. Ngược lại, nó sẽ được để ở chế độ quạt.
Chế độ Ngủ (SLEEP) 
Bấm nút này để kích hoạt hoặc hủy bỏ chức năng ngủ trong chế độ làm mát. Máy sẽ chạy ở 
tốc độ quạt thấp như mặc định với độ ồn thấp. Nhiệt độ cài đặt sẽ tăng 1 độ mỗi 2 giờ thời 
gian chạy, và nó sẽ không thay đổi sau khi tăng 2 độ. 

Chế độ Mát tối đa (MAX COOL) 
Bấm nút này để kích hoạt chế độ làm mát tối đa. Máy sẽ chạy ở chế độ mát mẻ tối đa 
nhưng không bị giới hạn bởi nhiệt độ trong phòng.Trong chế độ này, tốc độ quạt máy không 
được thiết lập.

Chế độ hẹn giờ Tắt / Mở máy (TIMER)
• Khi máy tắt, nhấn nút TIMER để cài đặt thời gian Mở máy.
• Nhấn UP hoặc DOWN để điều chỉnh thời gian hẹn giờ từ 0-24 giờ. Đèn trên chế độ hẹn 
giờ sẽ nhấp nháy. Khi máy đang chạy, nhấn nút TIMER  để đặt hẹn giờ TẮT máy.
 

O

O

O
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BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
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1. Tắt / Mở 

2. 

3. Chế độ FAN (Quạt mát)

4. Chế độ COOL ( Làm lạnh)

5. Chế độ AUTO ( Tự động)  

6.Điều chỉnh lên, tăng

7. Điều chỉnh xuống, giảm 

8. Tốc độ cao

9. Tốc độ thấp

10. Làm mát tối đa

11. Chế độ ngủ

12. Cài đặt thời gian

DR-AC860 DR-AC860

Chọn độ C hay độ F

1. POWER  Nhấn             để Tắt / Mở máy.

2. MODE : Nhấn               để chọn chế độ COOL ( làm lạnh), AUTO (tự động điều chỉnh chế độ)
    hoặc Fan ( chế độ quạt mát). 

MODE

3. SPEED : Nhấn               để chọn tốc độ của máy từ HIGH (cao) tới LOW (thấp). SPEED

4. Timer: Nhấn             để hẹn thời gian Tắt / Mở máy.TIMER

5. UP button: Nhấn              để cài đặt nhiệt độ tăng, hẹn giờ tăng, có thể chọn độ C
    hay độ F nhờ vào nút UP - DOWN này.

UP

6. DOWN button: Nhấn               để cài đặt nhiệt độ giảm, hẹn giờ giảm, có thể chọn độ C.
    hay độ F nhờ vào nút UP - DOWN này.

DOWN


