
BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TREO TƯỜNG DÒNG LOMO

Mini Service Manual

I Tên lỗi Mã lỗi Tình trạng hoạt động của 
sản phẩm

Nguyên nhân dự đoán

1
Cảm biến nhiệt độ 
môi trường dàn 
lạnh 

F1

Khi đạt được nhiệt độ yêu 
cầu,máy sẽ ngừng hoạt 
động.
Khi máy hoạt động ở chế 
độ lạnh hoặc sấy khô thì 
quạt dàn lạnh hoạt động các 
linh kiện khác không hoạt 
động.
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi thì toàn bộ máy 
không hoạt động.

1.Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt 
độ môi trường dàn lạnh và 
mainboard liên kết kém hoặc lỏng 
lẻo.
2.Ngắn mạch do chạm chân linh 
kiện trên mainboard.
3.Cảm biến nhiệt độ môi trường 
bị hỏng.
4.Hỏng mainboard.

2 Cảm biến nhiệt độ 
dàn lạnh .

F2

Khi đạt được nhiệt độ yêu 
cầu,máy sẽ ngừng hoạt 
động.
Khi máy hoạt động ở chế 
độ lạnh hoặc sấy khô thì 
quạt dàn lạnh hoạt động các 
linh kiện khác không hoạt 
động.
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi thì toàn bộ máy 
không hoạt động.

1.Dây kết nối giữa cảm biến dàn 
lạnh và main board kết nối kém 
hoặc lỏng lẻo.
2.Ngắn mạch do chạm chân linh 
kiện trên mainboard.
3.Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh bị 
hỏng.
4.Hỏng mainboard.

3 Lỗi motor quạt dàn 
lạnh 

H6

Quạt dàn nóng, dàn lạnh, 
máy nén không hoạt động. 
Cánh cửa đảo gió dừng ở 1 
vị trí.

1.Dây nguồn của Motor quạt dàn 
lạnh kết nối không chặt chẽ.
2.Dây điều khiển của Motor quạt 
dàn lạnh kết nối không chặt.
3.Cánh quạt dàn lạnh quay không 
đều, bị kẹt.
4.Motor bị hỏng.
5.Mainboard bị hỏng

4
Lỗi bảo vệ
Jumper trên
board

C5

Remote hoạt động
bình thường/ màn
hình vẫn hiển thị
nhưng máy không
hoạt động.

1.Không có Jumper
bảo vệ trên board
2.Jumper trên board
gắn không đúng hoặc
không chặt
3.Jumper trên board
bị hư
4. Main board bị hư
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5

Bảo vệ  quá dòng 
(Không có ở máy 
công suất 
9000Btu / h )

E5

Khi máy hoạt động ở chế 
độ lạnh hoặc sấy khô thì 
quạt dàn lạnh hoạt động và 
dàn nóng không hoạt động.
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi thì toàn bộ máy 
không hoạt động.

1.Điện áp nguồn không ổn định . 
Bình thường biến động phải trong 
khoảng 10% của điện áp định 
mức.
2.Điện áp cung cấp quá thấp và 
tải quá cao .
3.Đo dòng điện của dây trực tiếp 
trên bo mạch. Nếu dòng điện 
không cao hơn giá trị bảo vệ quá 
dòng thì kiểm tra lại Bo mạch.
4.Các trao đổi nhiệt trong nhà và 
ngoài trời quá bẩn, hoặc các 
hướng gió hồi và thổi khí bị chặn .
5.Động cơ quạt không hoạt động, 
tốc độ quạt bất thường: Tốc độ 
quạt quá thấp hoặc không chạy.
6.Máy nén chạy không bình 
thường. Có âm thanh bất thường , 
rò rỉ dầu hoặc nhiệt độ của vỏ là 
quá cao , vv...
7.Có tắc nghẽn trong hệ thống 
(cặn bẩn, nghẽn nhờn , van chưa 
được mở hoàn toàn. )

6 Sự cố quá tải E8 Hệ thống ngừng hoạt động

1. Các trao đổi nhiệt ngoài trời và 
trong nhà quá bẩn hoặc các 
hướng gió thổi/hồi bị chặn.
2.Động cơ quạt không hoạt động 
. tốc độ quạt bất thường ; quạt 
tốc độ quá thấp hoặc quạt không 
chạy
3.Máy nén hoạt động không bình 
thường. tiếng ồn lạ hoặc rò rỉ dầu 
xảy ra . Nhiệt độ của vỏ là quá 
cao. 
4.Hệ thống bị nghẹt bên trong ( 
cặn bẩn, nhớt dầu , van không 
hoàn toàn mở )
5.Cảm biến nhiệt độ của main 
board không cảm nhận một cách 
chính xác .

7 Sự cố tụ quạt dàn 
lạnh

U8
Remote và mainboard nhận 
tín hiệu nhưng máy không 
hoạt động.

1. Kiểm tra lại tụ quạt dàn lạnh.
2. Main board dàn lạnh bất 
thường.
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8
Bảo vệ quá tải 
cho máy nén H3 Máy không hoạt động

1. Các trao đổi nhiệt ngoài trời và 
trong nhà quá bẩn hoặc các 
hướng gió thổi/hồi bị chặn.
2.Động cơ quạt không hoạt động 
. tốc độ quạt bất thường ; quạt 
tốc độ quá thấp hoặc quạt không 
chạy
3.Máy nén hoạt động không bình 
thường. tiếng ồn lạ hoặc rò rỉ dầu 
xảy ra . Nhiệt độ của vỏ máy nén 
là quá cao. 
4.Hệ thống bị nghẹt bên trong ( 
cặn bẩn, nhớt dầu , van không 
hoàn toàn mở )
5. Công tắc áp suất cao là bất 
thường 
6.Môi chất làm lạnh bị rò rỉ và 
gây ra bảo vệ quá nóng cho máy 
nén .

9
Bảo vệ hệ thống 
thiếu gas F0

Mã hiển thị sẽ hiển thị F0 và 
máy dừng hoạt động

1. Rò rỉ môi chất làm lạnh.
2.Cảm biến dàn trong nhà làm 
việc bất thường.
3.Vị trí lắp đặt không phù hợp.
4.Máy nén không thể khởi động 
bình thường . Bởi vì điện áp 
nguồn cấp quá thấp , và điều kiện 
làm việc ngoài trời là quá cao.
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LCD LED

1 Lỗi board dàn lạnh EE
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 15 lần

Thay mainboard dàn lạnh

2 Bảo vệ chống đóng băng E2
Đèn LED (running) ngưng 3 giây 
và nháy 2 lần

Nhiệt độ môi trường của dàn nóng quá 
thấp

3 Hệ thống quá tải H4
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 4 lần

Hệ thống bất thường, kiểm tra dàn bay 
hơi và dàn giải nhiệt có bị bẩn hay nghẹt 
không

4
Board không nhận được tín 
hiệu từ motor dàn lạnh

H6
Đèn LED (running) ngưng 3 giây 
và nháy 11 lần

Kiểm tra sự kết nối giữa motor và 
mainboard

5
Lỗi cảm biến nhiệt độ của 
đường ống dàn lạnh

F2
Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 2 lần

Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng 
đo giá trị điện trở của cảm biến

6
Lỗi cảm biến nhiệt độ môi 
trường dàn lạnh

F1
Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 1 lần

Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng 
đo giá trị điện trở của cảm biến

7
Đường truyền tín hiệu bất 
thuờng

UF
Đèn LED (cooling) và LED 
(heating) nháy 7 lần trong cùng 1 
thời điểm

Thay mainboard dàn lạnh

8 Máy nén quá tải H3
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 3 lần

Kiểm tra tình trạng kết nối của dây có 
quá tải không?

9 Không khởi động được Lc
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 11 lần

Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở 
tiếp đất có bình thường không? Nếu máy 
nén bình thường, kiểm tra board dàn nóng

10
Board không nhận được tín 
hiệu từ motor DC dàn nóng

UH
Đèn LED (cooling) và LED 
(heating) nháy 8 lần trong cùng 1 
thời điểm

Kiểm tra sự kết nối giữa motor DC và 
board dàn nóng

11 Bảo vệ quá dòng E5
Đèn LED (running) ngưng 3 giây 
và nháy 5 lần

Kiểm tra điện nguồn có ổn định không?

12
Van 4 ngã hoạt động bất 
thường

U7
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 20 lần

Thay van 4 ngã

13 Lỗi  lệch pha của máy nén U1
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 13 lần

Thay board dàn nóng

14 Mất đồng bộ H7
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 7 lần

Kiểm tra điện trở máy nén và điện trở 
tiếp đất có bình thường không? Nếu máy 
nén bình thường, kiểm tra board dàn nóng

15
Lỗi dòng điện trong hệ 
thống không ổn định

U5
đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 13 lần

Thay board dàn nóng

16
Lỗi cảm biến nhiệt độ môi 
trường dàn nóng

F3
đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 3 lần

Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng 
đo giá trị điện trở của cảm biến

17
Bảo vệ cảm biến nhiệt độ 
cao của đường đi máy nén

E4
Đèn LED (running) ngưng 3 giây 
và nháy 4 lần

Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng 
đo giá trị điện trở của cảm biến

18
Cảm biến nhiệt độ đường đi 
của dàn nóng do nghẽn 
mạch/ chập mạch

F5
Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 5 lần

Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng 
đo giá trị điện trở của cảm biến

19
Cảm biến nhiệt độ dàn 
ngưng do nghẽn mạch/ chập 
mạch

F4
Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 18 lần

Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng 
đo giá trị điện trở của cảm biến

20
Tấm tản nhiệt của main 
board dàn nóng quá nóng

P8
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 19 lần

Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao 
hay tản tản nhiệt kết nối không đúng

BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TREO TƯỜNG DÒNG CHANGE

STT Lỗi
Hiển thị mã lỗi

Phương pháp sửa chữa
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21 Dòng điện DC quá cao UU
Đèn LED (cooling) và LED 
(heating) nháy 11 lần trong cùng 
1 thời điểm

Kiểm tra bộ chuyển đổi nguồn AC và 
DC

22
Lỗi cảm biến nhiệt độ của 
tấm tản nhiệt

P7
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 18 lần

Thay board dàn nóng

23 Hệ thống bị xì gas FO
Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 10 lần

Kiểm tra lại hệ, khắt phục lại chỗ xì

24 Nguồn điện DC quá cao PH
Đèn LED (cooling) ngưng 3 giây 
và nháy 11 lần

Nguồn điện cấp AC không bình thường

25 Nguồn điện DC quá thấp PL
Đèn LED (heating) ngưng 3 giây 
và nháy 21 lần

Nguồn điện cấp AC không bình thường

26 Lỗi tín hiệu E6
Đèn LED (running) ngưng 3 giây 
và nháy 6 lần

Kiểm tra Dây tín hiệu kết nối giữa dàn 
nóng với dàn lạnh
Kiểm tra mainboard dàn lạnh.
Kiểm tra mainboard dàn nóng.

27
Lỗi cài đặt, dàn nóng và dàn 
lạnh bất thường

UA
Đèn LED (cooling) và LED 
(heating) nháy 12 lần trong cùng 
1 thời điểm

Dàn nóng không phù hợp với dàn lạnh
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BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TREO TƯỜNG DÒNG COZY

STT Tên lỗi

Bảo vệ 
Áp suất
cao

1 E1

TÌNH TRẠNG NGUYÊN NHÂN

HÌNH THỨC HIỂN THỊ 
CỦA DÀN LẠNH 

HÌNH THỨC HIỂN 
THỊ CỦA DÀN NÓNG 

Mã lỗi 
hiển 
thị trên 
2 LED 
8 đoạn Hoạt 

động 
chỉ thị

Chỉ thị 
ở chiều 
lạnh

Chỉ thị 
ở chiều 
nóng

Chỉ thị 
đèn 

vàng

Chỉ thị 
đèn đỏ

Chỉ thị 
đèn 

xanh

Cách chỉ thị (Khi 
nháy: Đèn tắt trong 
0.5 giây và sáng 0,5 
giây)

Có 3 loại đèn hiển thị 
khi chỉ thị lỗi, Trong 
khi nháy: Đèn tắt 0.5 
giây và sáng 0,5 giây.

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
1 lần

1. Thừa gas .
2. Trao đổi nhiệt 
kém (dàn trao đổi 
nhiệt bẩn, nghẹt, 
nhiệt độ môi 
trường quá cao)

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm ,chỉ có quạt dàn lạnh 
hoạt động , còn các bộ 
phận khác dừng hoạt 
động. Khi máy hoạt động 
ở chế độ sưởi toàn bộ hệ 
thống ngừng hoạt động.

2 E2

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
2 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
3 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
4 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
5 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
7 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
5 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
3 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
9 lần

Bảo vệ 
chống 
đóng 
băng

1. Trao đổi nhiệt 
trong phòng 
không tốt.
2. Tốc độ quạt bất 
thường.
3. Dàn bay hơi bị 
bẩn.

Khi máy hoạt động ở Chế 
độ làm lạnh và hút ẩm , 
máy nén và quạt dàn 
nóng ngừng hoạt động. 
Chỉ có quạt dàn lạnh hoạt 
động.

3

4

5

E3

E4

E5

Bảo vệ 
áp suất 
thấp

Bảo vệ 
nhiệt độ 
cao 
đường đi 
của máy 
nén

1. Bảo vệ áp suất 
thấp.
2. Bảo vệ áp suất 
thấp của hệ thống.
3. Bảo vệ áp suất 
thấp của máy nén.

Kiểm tra kết nối, 
dùng đồng hồ vạn 
năng đo giá trị 
điện trở của cảm 
biến

1. Điện áp không 
ổn định.
2 . Điện áp quá 
thấp hoặc quá cao.
3. Dàn trao đổi 
nhiệt bị bẩn.

Máy hiển thị lỗi E3 đến 
khi công tắc áp suất thấp 
đóng, máy ngừng hoạt 
động

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm, Máy nén và quạt dàn 
nóng dừng, quạt dàn 
lạnh hoạt động. Khi máy 
hoạt động ở chế độ sưởi 
toàn bộ hệ thống ngừng 
hoạt động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm, Máy nén và quạt dàn 
nóng dừng, quạt dàn 
lạnh hoạt động. Khi máy 
hoạt động ở chế độ sưởi 
toàn bộ hệ thống ngừng 
hoạt động 
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Lỗi tín 
hiệu6 E6

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
6 lần

Tắt 

Kiểm tra Dây tín 
hiệu kết nối giữa 
dàn nóng với dàn 
lạnh

Ở chế độ làm lạnh máy 
nén ngừng hoạt động, 
quạt dàn lạnh hoạt động.
Ở chế độ sưởi tất cả hệ 
thống ngừng hoạt động

7 E8

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
8 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
15 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 6 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
15 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 6 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
11 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
6 lần

Bảo vệ 
điện 
trở 
nhiệt 
độ cao

Lỗi 
main 
board 
dàn 
nóng

1. Các trao đổi 
nhiệt ngoài trời 
và trong nhà quá 
bẩn hoặc các 
hướng gió 
thổi/hồi bị chặn.
2.Động cơ quạt 
không hoạt động . 
tốc độ quạt bất 
thường ; quạt tốc 
độ quá thấp hoặc 
quạt không chạy
3.Máy nén hoạt 
động không bình 
thường. tiếng ồn 
lạ hoặc rò rỉ dầu 
xảy ra . Nhiệt độ 
của vỏ là quá cao. 
4.Hệ thống bị 
nghẹt bên trong ( 
cặn bẩn, nhớt dầu 
, van không hoàn 
toàn mở )
5.Cảm biến nhiệt 
độ của main 
board không cảm 
nhận một cách 
chính xác .

Ở chế độ làm lạnh máy 
nén ngừng hoạt động, 
quạt dàn lạnh hoạt động. 
Ở chế độ sưởi tất cả hệ 
thống ngừng hoạt động.

8

Tấm tản 
nhiệt của 
main 
board 
dàn nóng 
quá nóng

Lỗi bảo 
vệ
Jumper 
trên
board

9

10

EE

EU

C5

Thay main board 
dàn nóng

Nhiệt độ môi 
trường dàn nóng 
quá cao hay tản 
tản nhiệt kết nối 
không đúng

Ở chế độ làm lạnh và hút 
ẩm máy nén ngừng hoạt 
động, quạt dàn lạnh hoạt 
động. Ở chế độ sưởi tất 
cả hệ thống ngừng hoạt 
động

Tất cả thiết bị hoạt động 
bình thường trong khi 
tần số máy nén giảm.

Máy nhận tín hiệu điều 
khiển, các phím chức 
năng vẫn có hoạt động 
nhưng máy không chấp 
nhận lệnh điều khiển.

1.Không có Jumper
bảo vệ trên board
2.Jumper trên board
gắn không đúng 
hoặc
không chặt
3.Jumper trên board
bị hư
4.Main board bị hư
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Bảo vệ 
hệ thống
thiếu gas

11 F0

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
1lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
1 lần

Tắt 

1. Rò rỉ môi chất 
làm lạnh.
2.Cảm biến dàn 
trong nhà làm 
việc bất thường.
3.Vị trí lắp đặt 
không phù hợp.
4.Máy nén không 
thể khởi động 
bình thường . Bởi 
vì điện áp nguồn 
cấp quá thấp , và 
điều kiện làm 
việc ngoài trời là 
quá cao.

1. Dây kết nối 
giữa cảm biến 
môi trường và 
mainboad bị đứt 
hoặc kém.
2.  Ngắt mạch 
trên Mainboard 
do có vật rơi vào.
3. Cảm biến môi 
trường bị hỏng.
4. Mainboar bị 
hỏng

Mã hiển thị sẽ hiển thị F0 
và máy dừng hoạt động

12 F1

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
1 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
2 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 3 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 4 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 6 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 5 
lần

Cảm 
biến 
nhiệt 
độ môi 
trường 
dàn 
lạnh

Cảm 
biến 
nhiệt 
độ ống 
đồng 
dàn 
lạnh 

Ở chế độ lạnh và khử ẩm 
chỉ có dàn lạnh hoạt động 
dàn nóng không chạy. Ở 
chế độ sưởi tất cả các 
thiết bị không hoạt động

13

Cảm 
biến 
nhiệt độ 
môi 
trường 
dàn nóng 

Cảm 
biến 
nhiệt độ 
dàn 
ngưng 
của  dàn 
nóng 

14

15

F2

F3

F4

1. Dây kết nối 
giữa cảm biến ống 
đồng và mainboad 
bị đứt hoặc kém.
2.  Ngắt mạch trên 
Mainboard do có 
vật rơi vào.
3. Cảm biến ống 
đồng bị hỏng, 
4. Mainboar bị 
hỏng

Cảm biến kết nối 
không tốt hoặc bị 
hư hỏng. Kiểm tra 
cảm biến theo 
bảng giá trị điện 
trở của cảm biến 
nhiệt độ bên dưới.

Khi đạt được nhiệt độ 
yêu cầu  máy sẽ ngừng 
hoạt động.Lúc này, nếu 
máy hoạt động ở chế độ 
lạnh hoặc sấy khô: Các 
quạt hoạt động còn các 
thiết bị khác ngưng hoạt 
động , nếu máy hoạt 
động ở chế độ sưởi toàn 
bộ hệ thống ngừng hoạt 
động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén không hoạt 
động trong khi quạt dàn 
lạnh hoạt động. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén không hoạt 
động trong khi quạt dàn 
lạnh hoạt động. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Cảm biến kết nối 
không tốt hoặc bị hư 
hỏng. Kiểm tra cảm 
biến theo bảng giá 
trị điện trở của cảm 
biến nhiệt độ bên 
dưới.
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16 F5

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
5 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
6 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
8 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
9 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
7 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
3 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
1 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
2 lần

1. Cảm biến kết 
nối không tốt 
hoặc bị hư hỏng. 
Kiểm tra cảm 
biến theo bảng 
giá trị điện trở 
của cảm biến 
nhiệt độ bên 
dưới.
2. Cảm biến 
không được đặt 
nằm trong ống 
đồng.

Thay board dàn 
nóng

Khi máy hoạt động ở chế 
độ lạnh hoặc sấy khô 
máy nén sẽ dừng sau khi 
hoạt động khoảng 3 phút 
trong khi quạt dàn lạnh 
vẫn hoạt động .
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi hệ thống sẽ 
ngưng sau khoảng 3 phút 
hoạt động.

17 F6

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 2 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 2 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
11 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 4 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
13 lần

Lỗi 
cảm 
biến 
nhiệt 
độ của 
tấm tản 
nhiệt

Cảm 
biến 
đường 
đẩy 
máy 
nén 

Bảo vệ 
quá 
dòng

Bảo vệ 
van tiết 
lưu 
dàn 
nóng

Tất cả các tải hoạt động 
bình thường trong khi tần 
số hoạt động của máy 
nén bị giảm

18

19

Giới 
hạn/ 
giảm bớt 
tần số do 
chống 
đóng 
băng

Nguồn 
điện  
DC quá 
cao

20

21

F8

FH

PH

Điện áp cung cấp 
quá thấp; Áp suất 
hệ thống quá cao 
và quá tải 

Tốc độ quạt quá 
thấp hoặc lượng 
gió hồi về máy 
không đủ

Tất cả các tải hoạt động 
bình thường trong khi 
tần số hoạt động của 
máy nén bị giảm

1. Quá tải hoặc 
nhiệt độ cao.
2. Không đủ gas.
3. Sự cố liên quan 
đến Van tiết lưu 
điện (EKV)

Tất cả các tải hoạt động 
bình thường trong khi 
tần số hoạt động của 
máy nén bị giảm 

Tất cả các tải hoạt động 
bình thường trong khi 
tần số hoạt động của 
máy nén bị giảm 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Đo điện áp L Và N  
nếu điện áp lớn hơn 
265 VAC điều chỉnh 
điện áp về mức bình 
thường . Nếu điện áp 
cấp vào bình thường 
kiểm tra điện áp của 
tụ điện C trên main 
board, nếu tụ bình 
thường thì thay main 
board
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22 PL

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
21 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
12 
lần

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây
Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Khi 
đèn 
nháy: 
Sáng 
0,25 
giây 
và tắt 
0,25 
giây

Đo điện áp L Và 
N  nếu điện áp 
thấp hơn 150 
VAC điều chỉnh 
điện áp về mức 
bình thường . 
Nếu điện áp cấp 
vào bình thường 
kiểm tra điện áp 
của tụ điện C trên 
main board, nếu 
tụ bình thường thì 
thay main board

Hiển thị trong vài 
phút khi kiểm tra 
hoạt động làm 
lạnh hoặc sưởi

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

23 PO

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
15 lần

Tần số 
máy nén 
ở mức 
thấp 
nhất ở 
trạng 
thái 
kiểm tra

Nguồn 
điện  
DC 
quá 
thấp

Đánh giá 
tần số 
máy nén 
ở trạng 
thái 
kiểm tra

Tần số 
máy nén 
ở mức 
cao nhất 
ở trạng 
thái kiểm 
tra

24

25

Bảo vệ 
quá 
dòng 
máy né

26

27

P1

P2

Tần số 
máy nén 
ở mức  
trung 
bình ở 
trạng 
thái kiểm 
tra

P3

P5

Hiển thị trong khi 
máy hoạt động ở 
chế độ làm 
nóng/lạnh.

Hiển thị trong khi 
kiểm tra máy ở 
trạng thái tối đa 
công suất làm 
nóng/lạnh.

Hiển thị trong khi 
kiểm tra máy ở 
trạng thái công 
suất trung bình 
làm nóng/lạnh

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Kiểm tra điện 
nguồn có ổn định 
không?
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PU

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
17 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
18 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
19 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
10 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
3 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
8 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
4 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
6 lần

Kiểm tra tụ nếu tụ 
bình thường thay 
main board

Thay board dàn 
nóng

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Tất cả các tải hoạt động 
bình thường trong khi tần 
số máy nén giảm 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

29 P7

Lỗi cảm 
biến 
nhiệt độ 
của tấm 
tản nhiệt

Sự cố 
của tụ 
điện

Tấm tản 
nhiệt của 
main 
board 
dàn nóng 
quá nóng

Bảo vệ 
quá tải 
và quá 
nhiệt của 
máy nén

30

31

Hệ 
thống 
quá tải

32

33

P8

HO

Bảo vệ 
quá tải 
máy nén

H3

H4

Nhiệt độ môi 
trường dàn nóng 
quá cao hay tản 
tản nhiệt kết nối 
không đúng

Motor quạt dàn 
nóng bất thường 
hoặc main board 
dàn nóng bất 
thường.

1. Kiểm tra dây  
OVC - COM có bị 
lỏng không. Ở 
trạng thái bình 
thường điện trở 
dây là dưới 1 
Ohm.

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Dòng điện hoặc pha 
của máy nén bất 
thường.
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H6

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
11 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
7 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
14  
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
6 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
23 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
20 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
19 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
14 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
9 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
16 
lần

1. Kiểm tra đầu 
kết nối của Motor 
quạt.
2. Kiểm tra đầu 
kết nối motor 
quạt trên main 
board.
3. Motor quạt hư.
4. Mainboar bị hư 

 Bảo vệ IPM , 
bảo vệ quá dòng, 
bảo vệ lệch pha 
máy nén )

Quạt dàn lạnh + dàn 
nóng + máy nén không 
hoạt động, lá đảo dừng 
tại 1 chỗ

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Motor quạt dàn nóng bị 
trục trặc dẫn đến máy 
nén ngừng hoạt động 

Máy nén ngừng hoạt 
động và motor quạt 
ngừng hoạt động sau 30s, 
3 phút sau máy nén và 
motor quạt hoạt động trở 
lại

36 H7

Mất 
đồng bộ 
pha của 
máy nén

Motor 
quạt dàn 
lạnh 
không 
hoạt 
động

Bảo vệ 
hệ số 
công 
xuất 
PFC

Sự cố 
motor 
quạt dàn 
nóng

37

38

Dàn 
nóng và 
dàn lạnh 
không 
cùng 
công 
suất

39

40

HC

L3

Bảo vệ 
nguồn L;9

LP

Kiểm cuộn cảm 
cảm và tụ điện có 
bất thường 
không.(Thay main 
board dàn nóng)

Motor quạt bị 
hỏng hoặc bị kẹt 
hoặc kết nối lỏng 
lẻo

Bảo vệ thiết bị khi 
phát hiện nguồn 
điện cao

Máy nén và motor quạt 
không hoạt động 

Dàn lạnh và dàn 
nóng không cùng 
công suất 



Mini Service Manual

41 LC

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
11 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
13 
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
20
lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
13 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
20 lần

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
18 lần

Đèn 
nháy 
17 lần 
trong 
3 giây 

Tắt 3 
giây 
và 
nháy 
9 lần

Kiểm tra dây kết 
của máy nén và 
main board. Máy 
nén có vấn đề.

Thay main board 
dàn nóng

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và hút 
ẩm: Máy nén dừng trong 
khi quạt dàn lạnh vẫn 
chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và sưởi 
,chỉ có quạt dàn lạnh hoạt 
động , còn các bộ phận 
khác dừng hoạt động .khi 
máy hoạt động ở chế độ 
sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh và sưởi 
,chỉ có quạt dàn lạnh hoạt 
động , còn các bộ phận 
khác dừng hoạt động .khi 
máy hoạt động ở chế độ 
sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Sự cố này  xảy ra ở chế 
độ sưởi  máy ngừng hoạt 
động

42
U1

Lỗi lệch 
pha máy 
nén

Không 
khởi 
động 
được

 Sự cố 
nguồn 
điện DC 
quá thấp

Dòng 
điện 
trong hệ 
thống 
không ổn 
định

43

44

Sự cố tụ 
quạt dàn 
lạnh

Sự cố trên 
mạch hiệu 
chỉnh 
dòng rò 
của Motor 
quạt dàn 
lạnh

45

46

47

U3

L3

Bảo vệ 
nguồn U7

U9

U8

Điện áp cung cấp 
không ổn định 

Thay main board 
dàn nóng

1. Điện áp AC 
thấp hơn 175V.
2. Dây kết nối 
Van 4 ngả bị lỏng 
hoặc bị hỏng , 
3. Van 4 ngả bị 
hỏng thì thay thế 
van 4 ngả 

Khi máy hoạt động ở 
Chế độ làm lạnh: Máy 
nén dừng trong khi quạt 
dàn lạnh vẫn chạy. 
Khi máy hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

Điều khiển và bo mạch 
điều khiển vẫn hoạt động 
nhưng  máy không phản 
ứng theo lệnh.

Thay main board 
dàn nóng

1. Kiểm tra lại tụ 
quạt dàn lạnh.
2. Main board dàn 
lạnh bất thường.
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Màn 
hình 

hiển thị 
dàn lạnh

Yellow Red Green

1 Máy nén bắt đầu khởi động Nháy 1 lần

2 Bảo vệ chống đóng băng Nhấp nháy 3 lần E2

3 Bảo vệ IBM Nhấp nháy 4 lần H5

4 Bảo vệ quá dòng Nhấp nháy 5 lần E5

5 Bảo vệ quá tải Nhấp nháy 6 lần H4

6 Bảo vệ đường đi của máy nén Nhấp nháy 7 lần E4

7 Bảo vệ quá tải của máy nén Nhấp nháy 8 lần H3

8 Bảo vệ điện áp cao Nhấp nháy 9 lần L9

9 Bảo vệ main board dàn nóng Nhấp nháy 10 lần H5

11 Bảo vệ điện áp thấp (DC) Nhấp nháy 12 lần PL

12 Bảo vệ điện áp cao (DC) Nhấp nháy 13 lần PH

13 Bảo vệ quá dòng main board dàn nóng Nhấp nháy 14 lần HC

14 Dàn lạnh và dàn nóng không phù hợp Nhấp nháy 16 lần LP

19 Lỗi của cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng Nhấp nháy 6 lần F3

20 Lỗi của cảm biến nhiệt độ dàn ngưng của dàn nóng Nhấp nháy 5 lần F4

21 Lỗi của cảm biến nhiệt độ đường đi của máy nén Nhấp nháy 7 lần F5

26 Lỗi tín hiệu Tắt E6

27 Lỗi của cảm biến nhiệt độ môi trường trong phòng F1

28 Lỗi của cảm biến nhiệt độ ống đồng của dàn lạnh F2

29 Lỗi bảo vệ Jumper trên board C5

30 Lỗi main board dàn nóng EE

31 Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt P7

32 U8

33 Lỗi tín hiệu moto quạt dàn nóng UH

34 Lỗi moto quạt dàn lạnh H6

TT Tình trạng hoạt động hoặc tên lỗi
Chỉ số mainboar dàn nóng

BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TREO TƯỜNG DÒNG SILENT KING

Sự cố trên mạch hiệu chỉnh dòng rò của Motor quạt
dàn lạnh
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BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG THƯỜNG (GAS R22)
Hình thức hiển thị của dàn lạnh 

Tình trạng máy Nguyên nhân có thể xảy ra Mã 
lỗi 

Đèn tín hiệu 
Nháy: tắt 5s, mở 5s 

Đèn 
hoạt 
động 

Đèn 
Cool 

Đèn 
Heat 

E1

( Bảo 
vệ áp 
suất 
cao)

E4 
(Bảo 

vệ 
nhiệt 

độ cao 
của 

đường 
đẩy 
máy 
nén )

E5
( bảo 

vệ quá 
dòng )

E3 
(Bảo 
vệ áp 
suất 
thấp)

     

1. Mainboard không kết nối tốt với bảng hiển 
thị. 
2. Dây bảo vệ quá dòng của mainboard và 
công tắc áp suất cao không được kết nối chặt. 
3. Dây công tắc áp suất cao lỏng lẽo. 
4. Thừa gas. 
5. Trao đổi nhiệt kém (dàn trao đổi nhiệt bị 
nghẹt, môi trường giải nhiệt kém). 
6. Nhiệt độ môi trường quá cao (nếu là hệ 
thống 3 pha, bảo vệ áp suất cao được tạo ra do 
bảo vệ quá dòng)  
7. Điện áp cung cấp bất thường. 
8. Dàn trao đổi nhiệt của dàn nóng/ dàn lạnh 
giải nhiệt không tốt. 
9. Mảng lọc và tấm giải nhiệt dơ. 
10. Đường ống bị nghẹt 
11. Van khí và van lỏng của dàn nóng không 
mở hết. 
12. Dòng điện qua bảo vệ quá dòng quá cao. 

 

 

    Toàn bộ hệ thống 
ngừng hoạt động 

1. Mainboard không kết nối tốt với bảng hiển 
thị. 
2.  Dây bảo vệ áp suất thấp của mainboard và 
công tắc áp suất cao không được kết nối chặt. 
3. Dây kết nối công tắc áp suất cao bị lỏng. 
Công tắc áp suất cao bị hư hoặc tiếp xúc kém. 
4. Thiếu hoặc rò rỉ gas. 
5. Áp suất đi qua bảo vệ áp suất thấp ở mức 
cao. 

 

 

 

    

1. Hệ thống bất thường (VD: bị nghẹt…) 
2. Tốc độ quay của motor quạt dàn nóng (làm 
lạnh) bất thường. 
3. Không khí vào bất thường (làm lạnh) 
4. Hệ thống bình thường, cảm biến nhiệt độ 
đường đẩy của máy nén không bình thường 
hay tiếp xúc kém. 

 

 

    

1. Điện áp cung cấp không ổn định. 
2. Điện áp nguồn điện cung cấp quá thấp 
nhưng tải quá cao. 
3. Đo dòng điện chạy qua của mainboard. 
Nếu dòng điện không cao hơn giá trị bảo vệ 
quá dòng, vui lòng kiểm tra lại bảng điều 
khiển. 
4. Dàn trao đổi nhiệt dàn nóng và dàn lạnh 
quá dơ, đường vào và ra của không khí bị 
nghẹt 
5. Motor quạt không chạy, cấp độ quạt bất 
thường: tốc độ quạt quá thấp hoặc quạt không 
quay. 
6. Máy nén hoạt động bất thường, có tiếng ồn, 
rò rỉ dầu, nhiệt độ vỏ máy nén quá cao... 
7. Hệ thống bị nghẹt (có cặn bẩn, đóng tuyết, 
bám dầu, van 3 ngã mở không hết. 

 

Tắt 1s,
nháy 
1 lần

Tắt 1s,
nháy 
1 lần

Tắt 1s,
nháy 
1 lần

Tắt 1s,
nháy 
1 lần

Khi máy hoạt động ở 
chế độ làm lạnh và 
sấy khô, chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động, 
các bộ phận khác 
không hoạt động.

Khi máy hoạt động ở 
chế độ làm lạnh và 
sấy khô, chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động, 
máy nén và quạt dàn 
nóng không hoạt động.
Khi máy hoạt động ở 
chế độ sưởi, toàn hệ 
thống ngừng hoạt động.

Khi máy hoạt động ở 
chế độ làm lạnh và 
sấy khô, chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động, 
máy nén và quạt dàn 
nóng không hoạt động.
Khi máy hoạt động ở 
chế độ sưởi, toàn hệ 
thống ngừng hoạt động.
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Đèn hoạt động
Đèn 

chế độ 
lạnh

Đèn chế 
độ sưởi

STTTên Mã Lỗi

Phương pháp hiển thị của dàn lạnh

Mã Lỗi

đèn tín hiệu (nháy: mở 0,5 s, tắt 0,5s)

1
Bảo vệ áp 
suất cao

E1  

7.Điện áp cung cấp bất thường  (Nếu là máy 
3 pha ,bảo vệ áp suất cao được gây ra bởi 
bảo vệ quá dòng )

8.không khí vào  và không khí ra của dàn 
trao đổi nhiệt dàn lạnh/dàn nóng không 
tốt.Chu trình của không khí bị cản trở.

1.Mainboard kết nối không tốt với bảng hiển 
thị

2.Dây bảo vệ quá dòng của mainboard và 
công tắc áp suất cao được kết nối không chặt.

3.Dây công tắc áp suất cao lỏng lẻo.

4.thừa gas

Bảo vệ 
chống  
đóng băng

Tắt 3s và nháy 2 lần  
(máy inventer), đèn 
chỉ thị chạy sẽ 
nháy(đối với dòng tủ 
đứng thường), đối 
với các dòng máy 
khác,Vui lòng tham 
khảo chi tiết các yêu 
cầu về chức năng chi 
tiết.

9.lưới lọc và dàn trao đổi nhiệt bị bẩn

10.Đường ống bị nghẹt

11.Van khí và van lỏng không được mở hết

12.Dòng điện qua bảo vệ quá dòng quá cao

1.Khí hồi về dàn lạnh kém

2. Tốc độ quay của quạt bất thường

3.Dàn bay hơi bẩn

4.Hệ thống bình thường, nhưng cảm biến 
nhiệt độ đường ống (dàn bay hơi) bất thường 
hoặc cảm biến nhiệt độ đường  ống (dàn bay 
hơi) kết nối không tốt

3 E3
Toàn bộ hệ thống ngừng 
hoạt động

2 E2

BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TỦ ĐỨNG THƯỜNG (GAS R410A)

Khi máy đang hoạt động 
ở chế độ lạnh và chế độ 
hút ẩm, ngoại trừ quạt 
dàn lạnh hoạt động,các 
bộ phận khác không hoạt 
động.
Khi  máy hoạt động ở 
chế độ sưởi,nếu là máy 
inventer toàn hệ thống 
ngừng hoạt động;Nếu là 
máy tủ đứng dòng 
thường,toàn hệ thống 
ngừng hoạt động và hoạt 
động của bảng điều khiển 
và điều khiển mất tác 
dụng.

Trạng thái hoạt động

Tắt 3s và nháy 1 lần  
(máy inventer), đèn 
chỉ thị chạy sẽ 
nháy(đối với dòng tủ 
đứng thường), đối 
với các dòng máy 
khác,Vui lòng tham 
khảo chi tiết các yêu 
cầu về chức năng chi 
tiết

Nguyên nhân có thể xảy ra

1.Mainboard kết nối không tốt với bảng hiển 
thị
2.Dây bảo vệ áp suất thấp của mainboard và 
công tắc áp suất thấp được kết nối không 
chặt.

3.Dây công tắc áp suất thấp bị lỏng.Công 
tắc áp suất thấp bị hỏng hoặc tiếp xúc kém.

4.Thiếu hoặc rò rỉ gas

5.Áp suất đi qua công tắc áp suất thấp quá 
cao

Khi máy đang hoạt động 
ở chế độ lạnh và chế độ 
hút ẩm,máy nén và quạt 
dàn nóng ngừng hoạt 
động trong khi  đó quạt 
dàn lạnh vẫn hoạt động.

5.Trao đổi nhiệt kém (bao gồm dàn trao đổi 
nhiệt bị nghẹt và  môi trường giải nhiệt kém)

6.Nhiệt độ  môi trường quá cao (Nếu là máy 
3 pha ,bảo vệ áp suất cao được gây ra bởi 
bảo vệ quá dòng )

Bảo vệ áp 
suất thấp 
cho máy 
nén

Tắt 3s và nháy 3 lần  
(máy inventer),đèn 
chỉ thị chạy sẽ 
nháy(đối với dòng tủ 
đứng thường), đối 
với các dòng máy 
khác,Vui lòng tham 
khảo chi tiết các yêu 
cầu về chức năng chi 
tiết.
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4 E4

5.Mô tơ quạt không quay.Tốc độ quạt bất 
thường; tốc độ quạt quá chậm hay  quạt 
không chạy.
6. Máy nén hoạt động không bình thường,có 
tiếng kêu bất thường, rò rỉ dầu hay nhiệt độ 
vỏ máy nén quá cao.

7.Hệ thống bị nghẹt (có cặn bẩn,đóng tuyết, 
bám dầu,van 3 ngả chưa mở hết).

2.Điện áp cung cấp quá thấp còn tải thì quá 
cao

3.Đo dòng điện chạy qua của mainboard.Nếu 
điện áp không cao hơn giá tri bảo vệ quá 
dòng,vui lòng kiểm tra lại bảng điều khiển.
4.Dàn trao đổi nhiệt của dàn lạnh và dàn 
nóng quá bẩn.Hay không khí vào và không 
khí ra bị nghẹt

4.Hệ thống bình thường,cảm biến nhiệt độ 
đầu đẩy của máy nén  không bình thường 
hoặc tiếp xúc kém.

5
Bảo vệ quá 
dòng

E5

1.Nguồn điện không ổn định.Thông thường 
giá trị điện áp biến thiên trong khoảng 10% 
so với giá trị định mức

1.Hệ thống bất thường (ví dụ: bị nghẹt…)

Tắt 3s và nháy 5 lần  
(máy inventer) đèn 
chỉ thị chạy sẽ 
nháy(đối với dòng tủ 
đứng thường), đối 
với các dòng máy 
khác,Vui lòng tham 
khảo chi tiết các yêu 
cầu về chức năng chi 
tiết.

Khi máy hoạt động chế 
độ  làm lạnh  và chế độ 
hút  ẩm, chỉ có quạt dàn 
lạnh hoạt động,máy nén 
và quạt dàn nóng không 
hoạt động, Khi máy hoạt 
động ở chế độ sưởi, toàn 
hệ thống ngừng hoạt 
động.

2.Tốc độ quay của mô tơ quạt dàn nóng bất 
thường (chế độ làm lạnh)

3.Không khí vào bất thường (làm lạnh)

Bảo vệ 
nhiệt độ 
cao đường 
đẩy của 
máy nén

Tắt 3s và nháy 4 lần  
(máy inventer),đèn 
chỉ thị chạy sẽ 
nháy(đối với dòng tủ 
đứng thường), đối 
với các dòng máy 
khác,Vui lòng tham 
khảo chi tiết các yêu 
cầu về chức năng chi 
tiết.

Khi máy hoạt động chế 
độ  làm lạnh  và chế độ 
hút  ẩm,chỉ có quạt dàn 
lạnh hoạt động,máy nén 
và quạt dàn nóng không 
hoạt động, Khi máy hoạt 
động ở chế độ sưởi,toàn 
hệ thống ngừng hoạt 
động.
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BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM TỦ THÁP

STT Tên Mã 
Lỗi 

  

D5 D6 D16 D30 

1 E1 

 

 

  

2 E2 

 

 

 

 

3 E4 

 

 

 
 

Mã lỗi

Bảo vệ áp 
suất cao của 

hệ thống

Bảo vệ 
chống đóng 

băng

Khi hoạt động 
ở chế độ làm 
lạnh và hút ẩm  
máy nén và 
quạt dàn nóng 
dừng chỉ có 
dàn lạnh chạy

Khi hoạt động 
ở chế độ làm 
lạnh và hút ẩm 
chỉ có quạt 
dàn lạnh 
chạy,toàn bộ 
hệ thống 
ngừng hoạt 
động. Khi hoạt 
động ở chế độ 
sưởi toàn bộ 
hệ thống 
ngừng hoạt 
động.

1.Thừa gas
2.Trao đổi nhiệt kém 
(dàn trao đổi nhiệt bị 
nghẹt,môi trường giải 
nhiệt kém)
3.Nhiệt độ môi trường 
quá cao
4.Công tắc áp suất cao 
bị hỏng

1.Thiếu gió hồi.
2.Sự bất thường của 
tốc độ quạt
3.Dàn bay hơi bẩn
4.Cảm biến nhiệt độ 
của ống dàn lạnh bất 
thường

1.Hệ thống bất thường 
(ví dụ: bị nghẹt…)
2.Tốc độ quay của mô 
tơ quạt dàn nóng bất 
thường (chế độ làm 
lạnh).
3.Không khí vào bất 
thường (làm lạnh).
4.Hệ thống bình 
thường,cảm biến nhiệt 
độ đầu đẩy của máy 
nén  không bình 
thường hoặc tiếp xúc 
kém.

Nguyên nhân có thể 
xảy ra

Trạng thái 
hoạt động

Bảo vệ 
nhiệt độ cao 
của đường 
đẩy máy 

nén

Khi hoạt 
động ở chế 
độ làm lạnh 
và hút ẩm 
máy nén và 
quạt dàn 
nóng dừng 
chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt 
động.Khi 
hoạt động ở 
chế độ sưởi 
toàn bộ hệ 
thống sẽ 
dừng lại.

Đèn tín hiệu có 3 trạng thái 
hiển thị và nó sẽ hiển thị trong 
vòng 5s

ON OFF Blink
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Bảo vệ quá 
dòng

Sự cố phát 
hiện dòng 

điện rò của hệ 
thống

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút ẩm máy 
nén và quạt dàn 
nóng dừng, Khi 
hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ 
hệ thống ngừng 
hoạt động

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
máy nén dừng  
chỉ có motor 
quạt dàn lạnh 
hoạt động,Khi ở 
chế độ sưởi dừng 
toàn bộ hệ thống

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
:máy nén dừng 
chỉ có quạt dàn 
lạnh hoạt 
động.Khi hoạt 
động ở chế độ 
sưởi dừng toàn 
bộ hệ thống.

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút ẩm chỉ có 
dàn lạnh hoạt 
động các tải khác 
dừng lại. Khi 
hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng 
toàn bộ hệ thống.

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút ẩm máy 
nén và quạt dàn 
nóng dừng chỉ có 
quạt dàn lạnh 
hoạt động.Khi 
hoạt động ở chế 
độ sưởi toàn bộ 
hệ thống sẽ dừng 
lại 

1. Điên áp cung cấp 
không ổn định.
2.Điện áp cung cấp quá 
thấp và tải quá cao
3.Dòng điện quá cao dẫn 
tới quá tải

Mạch điều khiển của dàn 
nóng bị lỗi.Thay thế 
Mạch điều khiển của dàn 
nóng

Kiểm tra Dây tín hiệu kết 
nối giữa dàn nóng với dàn 
lạnh
Kiểm tra mainboard dàn 
lạnh.
Kiểm tra mainboard dàn 
nóng.

1. Các trao đổi nhiệt 
ngoài trời và trong nhà 
quá bẩn hoặc các hướng 
gió thổi/hồi bị chặn.
2.Động cơ quạt không 
hoạt động . tốc độ quạt 
bất thường ; quạt tốc độ 
quá thấp hoặc quạt không 
chạy
3.Máy nén hoạt động 
không bình thường. tiếng 
ồn lạ hoặc rò rỉ dầu xảy ra 
. Nhiệt độ của vỏ là quá 
cao. 
4.Hệ thống bị nghẹt bên 
trong ( cặn bẩn, nhớt dầu , 
van không hoàn toàn mở )
5.Cảm biến nhiệt độ của 
main board không cảm 
nhận một cách chính xác .

1.Dây kết nối giữa cảm 
biến nhiệt độ môi trường 
dàn lạnh và mainboard liên 
kết kém hoặc lỏng lẻo.
2.Ngắn mạch do chạm 
chân linh kiện trên 
mainboard.
3.Cảm biến nhiệt độ môi 
trường bị hỏng.
4.Hỏng mainboard.

Lỗi tín hiệu 
giữa dàn

 nóng và dàn 
lạnh

Cảm biến 
nhiệt độ môi 
trường của 
dàn lạnh

Bảo vệ Điện 
trở quá nhiệt

4
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Cảm biến 
nhiệt độ dàn 
bay hơi bị đứt 
/ ngắn mạch

Cảm biến 
nhiệt độ môi 
trường của 
dàn nóng bị 
đứt/ngắn 
mạch 

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút  ẩm, máy 
nén ngừng hoạt 
động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt 
động. Khi hoạt 
động ở chế độ 
sưởi dừng toàn 
bộ hệ thống

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút ẩm, máy 
nén ngừng hoạt 
động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt 
động. Khi hoạt 
động ở chế độ 
sưởi dừng toàn 
bộ hệ thống

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút ẩm, máy 
ngừng hoạt 
động sau 3 phút, 
chỉ có quạt dàn 
lạnh chạy. Khi 
hoạt động ở chế 
độ sưởi ,hệ 
thống sẽ ngừng 
hoạt động sau 3 
phút hoạt động

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút  ẩm, máy 
nén ngừng hoạt 
động chỉ có quạt 

dàn lạnh hoạt 
động. Khi hoạt 
động ở chế độ 
sưởi dừng toàn 

bộ hệ thống

Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh 
và hút ẩm, máy 
nén ngừng hoạt 
động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt 
động. Khi hoạt 
động ở chế độ 
sưởi dừng toàn 
bộ hệ thống

1.Dây kết nối giữa cảm 
biến dàn lạnh và main 
board kết nối kém hoặc 
lỏng lẻo.
2.Ngắn mạch do chạm 
chân linh kiện trên 
mainboard.
3.Cảm biến nhiệt độ dàn 
lạnh bị hỏng.
4.Hỏng mainboard.

1.Dây kết nối giữa cảm 
biến nhiệt độ môi trường 
dàn nóng và mainboard 
liên kết kém hoặc lỏng 
lẻo.
2.Ngắn mạch do chạm 
chân linh kiện trên 
mainboard.
3.Cảm biến nhiệt độ môi 
trường bị hỏng.
4.Hỏng mainboard.

1.Dây kết nối giữa cảm 
biến dàn nóng và main 
board kết nối kém hoặc 
lỏng lẻo.
2.Ngắn mạch do chạm 
chân linh kiện trên 
mainboard.
3.Cảm biến nhiệt độ dàn 
nóng bị hỏng.
4.Hỏng mainboard.

1. Cảm biến nhiệt độ đầu 
đẩy của dàn nóng lỏng 
(Tham khảo sơ đồ đấu 
dây)
2.Cảm biến nhiệt độ đầu 
đẩy của dàn nóng 
hỏng(Vui lòng xem bảng 
giá trị điện trở của cảm 
biến nhiệt độ)

Cảm biến nhiệt độ đầu 
đẩy  không được gắn chặt 
vào  ống  đồng

Cảm biến 
nhiệt độ dàn 
ngưng tụ  bị 
đứt/ngắn 
mạch 

Cảm biến 
nhiệt độ đầu 
đẩy của máy 
nén  bị 
đứt/ngắn 
mạch 

Cảm biến 
nhiệt độ đầu 
đẩy không 

được gắn chặt
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Phạm vi/giảm 
tần số điện 

gây ra quá tải

Giảm điện áp 
nguồn

Tất cả các tải 
hoạt động bình 
thường
chỉ có tần số hoạt 
động của máy 
nén bị giảm

Tất cả các tải 
hoạt động bình 
thường chỉ có tần 
số hoạt động của 
máy nén bị giảm

Các tải không 
thể khởi động 
được

Các tải hoạt 
động bình 
thường.Máy nén 
hoạt chỉ có tần 
số đang giảm 
xuống.

Tất cả các tải 
hoạt động bình 
thường chỉ có tần 
số hoạt động của 
máy nén bị giảm

Tham khảo bảng phân 
tích sự cố (quá tải,quá 
nhiệt)

Điện áp nguồn vào quá 
thấp

1. Qúa tải hoặc nhiệt độ 
quá cao
2.Rò rỉ gas
3.Lỗi của van điện từ 
(EKV)

1. Kẹt lá đảo
2. Lỗi mainboard

1. Không khí hồi trong 
dàn lạnh  kém hay tốc độ 
quá thấp.
2. Cảm biến nhiệt độ 
đường ống bất thường 
(Vui lòng tham khảo 
trong bảng điện trở 20k )

Motor quạt dàn nóng bất 
thường hoặc main board 
dàn nóng bất thường.

Chức năng bình thường

Giảm tần số 
do không 
khí đầu đẩy 
cao

Lỗi lá đảo

Phạm vi/giảm 
tần số điện 
gây ra bảo vệ 
chống đóng 
băng

Bảo vệ quá 
tải và quá 
nhiệt của máy 
nén

Phá băng

Các tải hoạt 
động bình 
thường.Máy nén 
hoạt chỉ có tần 
số đang giảm 
xuống.

Dưới chế độ 
sưởi, máy nén 
hoạt động chỉ có 
quạt dàn lạnh 
không chạy

F8
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Bảo vệ quá tải 
của  máy nén

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút  
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

 1.Dây bảo vệ quá tải 
trên mạch điều khiển 
của quạt dàn nóng 
lỏng.
2.bảo vệ quá tải hỏng
3.Tham khảo chi tiết 
bảng phân tích lỗi (bảo 
vệ đường đẩy, quá tải)

H3

22
Hệ thống quá 
tải

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

 1.Dây bảo vệ quá tải 
trên mạch điều khiển 
của quạt dàn nóng 
lỏng.
2.bảo vệ quá tải hỏng
3.Tham khảo chi tiết 
bảng phân tích lỗi (bảo 
vệ đường đẩy, quá tải)

H4

23 Bảo vệ IPM

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

Dòng điện hoặc pha 
của máy nén bất 
thường.

H5

24
Motor quạt dàn 
lạnh không 
hoạt động

Máy ngừng hoạt 
động

1. Kiểm tra đầu kết nối 
của Motor quạt.
2. Kiểm tra đầu kết nối 
motor quạt trên main 
board.
3. Motor quạt hư.
4. Mainboar bị hư 

H6

25
Máy nén mất 
đồng bộ pha

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

 Bảo vệ IPM , bảo vệ 
quá dòng, bảo vệ lệch 
pha máy nén )H7

26
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ của 
tấm tản nhiệt

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

Thay board dàn nóngP7
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Tấm tản nhiệt 
của main board 
dàn nóng quá 
nóng

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút  
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

1.Kiểm tra xem bộ tản 
nhiệt có bất thường về 
giải nhiệt
2.Sau khi đã tắt máy  
được 20 phút,kiểm tra 
xem  keo tản nhiệt của 
IPM trên bảng mạch 
điều khiển khô không, 
bộ tản nhiệt đã được 
gắn không chặt.

P8

28
Lỗi bảo vệ 
công tắc  
Jumper

Điều khiển và bảng 
điều khiển vẫn hoạt 
động nhưng máy 
không hoạt động

1. Không có  jumper 
trên bảng điều khiển
2.Jumper kết nối 
không đúng và không 
chặt
3.Jumper bị hỏng
4. Bảng mạch bất 
thường

C5

29 Lỗi lệch pha 
máy nén

Thay main board dàn 
nóngU 1

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

30 Lỗi khởi động

Kiểm tra dây kết của 
máy nén và main 
board. Máy nén có vấn 
đề.

LC
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32 Lỗi bộ nhớ

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

Thay mạch điều khiển 
của dàn nóngEE

33
Lỗi Tụ điện 
không 
nạp được

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút  
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

Kiểm tra tụ nếu tụ bình 
thường thay main 
board

PU

34
Sự cố nguồn 
điện DC quá 
thấp

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

Điện áp nguồn không 
ổn địnhU3

35
Điện áp nguồn 
DC quá thấp

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút  
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

1, Kiểm tra diện áp 
giữa 2 cọc tiếp điểm L 
và N trên dây của bảng 
mạch, nếu điện áp thấp 
hơn 150VAC, bật máy 
sau khi điện áp ở trong 
mức ổn định.
2.Nếu điện áp xoay 
chiều đầu vào bình 
thường,kiểm tra tụ 
điện trên bảng mạch, 
nếu điện áp DC lớn 
hơn 180 V lỗi do mạch 
điện  ,vui lòng thay 
bảng mạch điều 
khiển.Nếu điện áp một 
chiều nhỏ hơn 180 V  
kiểm tra lại dây của 
máy 

PL

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

31
Bảo vệ hệ số 
công xuất PFC Thay mạch điều khiển 

của dàn nóngHC
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Van 4 ngả hoạt 
động bất 
thường

Ở chế độ sưởi  xảy ra 
lỗi này,Máy dừng 
hoạt động hoàn toàn

1. Điện áp AC thấp 
hơn 175V.
2. Dây kết nối Van 4 
ngả bị lỏng hoặc bị 
hỏng , 
3. Van 4 ngả bị hỏng 
thì thay thế van 4 ngả 

U7

38

Điện áp cung 
cấp cho thanh 
DC quá cao.

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, máy nén ngừng 
hoạt động chỉ có quạt 
dàn lạnh hoạt động. 
Khi hoạt động ở chế 
độ sưởi dừng toàn bộ 
hệ thống

1, Kiểm tra diện áp 
giữa 2 cọc tiếp điểm L 
và N trên dây của bảng 
mạch, nếu điện áp cao  
hơn 265 VAC, bật 
máy sau khi điện áp ở 
trong mức ổn định.
2.Nếu điện áp xoay 
chiều đầu vào bình 
thường,kiểm tra tụ 
điện C trên bảng mạch, 
nếu điện áp thấp  hơn 
400 V lỗi do mạch 
điện  ,vui lòng thay 
bảng mạch điều khiển.

PH

39
Sự cố motor 
quạt dàn nóng

Khi hoạt động ở chế 
độ làm lạnh và hút 
ẩm, toàn bộ tải  
ngừng hoạt động, 
ngoại trừ quạt dàn 
lạnh;  Khi hoạt động 
ở chế độ sưởi dừng 
toàn bộ hệ thống

Kết nối dây quạt DC 
và quạt dàn nóng 
lỏng,nếu quạt DC 
không lỗi  thì thay  
bảng mạch điều khiển

L3

36

Tấm tản nhiệt 
của main board 
dàn nóng quá 
nóng

Máy hoạt động bình 
thường,máy nén hoạt 
động  với tần số giảm

1.Kiểm tra xem bộ tản 
nhiệt có bất thường  về 
gải nhiệt
2.Sau khi đã tắt máy  
được 20 phút,kiểm tra 
xem  keo tản nhiệt của 
IPM trên bảng mạch 
điều khiển khô ,bộ tản 
nhiệt đã được gắn 
không  chặt 

EU
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BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM CASSETTE GAS R22

Mã lỗi Lỗi Nguồn gốc của tín 
hiệu lỗi

Mô tả

E0 Lỗi bơm Bơm nước
Nếu bảo vệ tràn nước không thể tự mất đi sau 2 tiếng, hệ 
thống sẽ hiểu là lỗi của bơm nước. Hệ thống sẽ dừng hoạt 
động và không tự hoạt động lại.

E1
Bảo vệ áp suất 
cao của máy nén

Công tắc áp suất cao

Khi chế độ bảo vệ áp suất cao xuất hiện trong khoảng 3s, hệ 
thống sẽ dừng hoạt động (ngoại trừ van 4 ngã khi ở chế độ 
sưởi). Tất cả các phím và tín hiệu remote sẽ bị khóa, ngoaị trừ 
nút "ON/OFF". Hệ thống sẽ không tự hoạt động lại. Tắt/ mở 
hệ thống hoặc cấp lại nguồn điện (tắt/ mở CB) để xử lý lỗi.

- Khi cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi thấp hơn -2oC, hệ thống 
cảnh báo "Chế độ chống đóng băng và chống ẩm" khi đó máy 
nén và quạt ngưng hoạt động.
- Khi nhiệt độ >= 10oC và máy nén dừng trong 3 phút, hệ thống 
có thể hoạt động bình thường

E3
Bảo vệ áp suất 
thấp của máy 
nén

Công tắc áp suất thấp

Khi hệ thống hoạt động hoặc ở chế độ chờ, sau 3 phút máy 
nén hoạt động, nếu công tắc áp suất thấp ngắt liên tục trong 
vòng 30 giây, hệ thống báo lỗi. Nếu trong vòng 30 phút hệ 
thống hiển thị lỗi 2 lần, máy có thể tự hoạt động lại bình 
thường; nhưng nếu quá 3 lần, hệ thống ngừng hoạt động.
- Sau khi máy nén hoạt động, nhiệt độ đường đẩy cao hơn 
130oC liên tục trong 30s, hệ thống báo lỗi E4 và ngừng hoạt 
động.

-Máy nén ngừng hoạt động sau 3 phút, nếu nhiệt độ đường đẩy 
thấp hơn 90oC liên tục trong 5s, máy nén hoạt động trở lại.

-Nếu bảo vệ nhiệt độ cao báo lỗi 3 lần, hệ thống ngừng hoạt 
động.
Sau khi máy nén hoạt động, nếu công tắc quá tải của máy nén 
ngắt liên tục trong 3s, hệ thống hiển thị lỗi, hệ thống ngừng hoạt 
động (trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi). Sau 3 phút máy nén ngừng 
hoạt động, hệ thống tự hoạt động bình thường trở lại. Nếu 
trong 30 phút báo lỗi 3 lần,  chuông sẽ báo lỗi, hệ thống ngừng 
hoạt động.

Ấn phím ON/OFF để tắt chuông, ấn lại lần nữa, nếu không báo 
lỗi bảo vệ áp suất cao, hệ thống hoạt động bình thường trở lại.

Sau khi cấp điện cho hệ thống:
- Nếu dàn nóng không nhận tín hiệu từ dàn lạnh liên tục trong 
30s: lỗi tín hiệu dàn lạnh. Máy nén và quạt sẽ ngừng hoạt động; 
riêng đối với chế độ sưởi, van 4 ngã sẽ ngưng hoạt động sau 2 
phút, máy nén ngừng hoạt động.
-Nếu dàn lạnh không nhận tín hiệu dàn nóng (lỗi tín hiệu), dàn 
lạnh ngừng hoạt động, đèn LED nhấp nháy. Nếu bảng mạch 
hiển thị không nhận tín hiệu từ dàn nóng: lỗi tín hiệu và hiển thị 
lỗi. Hệ thống ngừng hoạt động. Nhưng sau khi tín hiệu trở lại 
bình thường, hệ thống sẽ hoạt động bình thường trở lại.

E8
Bảo vệ quạt dàn 
lạnh

Quạt dàn lạnh

Khi bảo vệ quá tải của quạt báo lỗi, máy nén và quạt ngừng 
hoạt động, màn hình hiển thị E8 và chuông sẽ báo lỗi. Nếu lỗi 
được khắc phục, nhấn phím ON/ OFF, hệ thống hoạt động trở 
lại. 

E2
Bảo vệ chống 
đóng băng dàn 
lạnh

Cảm biến nhiệt độ dàn 
bay hơi

E4
Báo vệ nhiệt độ 
cao đường đi 
của máy nén

Cảm biến nhiệt độ 
đường đẩy của máy nén

E5 Quá tải máy nén Máy nén

E6 Lỗi tín hiệu Tín hiệu
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Sau khi cấp điện cho hệ thống: nếu phát hiện nước đầy liên tục 
trong 8s, bảo vệ nước đầy sẽ nhận tín hiệu và đèn LED nhấp 
nháy( màn hình hiển thị E9)
- Ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, quạt dàn nóng và máy nén 
ngừng hoạt động, quạt dàn lạnh ngừng hoạt động sau 1 phút.
- Ở chế độ sưởi, quạt dàn nóng và máy nén sẽ ngừng hoạt 
động, van 4 ngã hoạt động bình thường và quạt dàn lạnh ngừng 
hoạt động sau 1 phút.
- Ở chế độ quạt: Dàn lạnh ngừng hoạt động.
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ môi trường, nếu bị chạm và hở 
mạch liên tục trong 5s thì hệ thống không hoạt động, đèn LED 
nhấp nháy hoặc màn hình hiển thị F0.
Sau khi khắc phục lỗi, hệ thống hoạt động bình thường trở lại.
Ở chế độ quạt, quạt dàn lạnh hoạt động bình thường nhưng 
màn hình hiển thị lỗi.
Khi ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, cảm biến nhiệt độ dàn bay 
hơi bị chạm và hở mạch trong 5s, hệ thống ngừng hoạt động, 
ngoại trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi. Đèn LED nhấp nháy và 
hiển thị F1. Sau khi khắc phục lỗi, hệ thống hoạt động bình 
thường trở lại.
Ở chế độ quạt, quạt dàn lạnh hoạt động bình thường, màn hình 
hiển thị lỗi.

Sau khi máy nén hoạt động, cảm biến nhiệt độ đường đẩy bị 
hở trong 5s:
- Ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, máy ngừng hoạt động.

- Ở chế độ sưởi, máy ngừng hoạt động ngoại trừ van 4 ngã. 
Đèn LED nhấp nháy và hiển thị lỗi E4, đồng thời có chuông 
báo. Khi lỗi được khắc phục, máy hoạt động bình thường trở 
lại.  Cảm biến nhiệt độ đường đẩy bị chạm: Khi hoạt động ở 
chế độ làm lạnh và hút ẩm, hệ thống sẽ ngừng hoạt động; khi ở 
chế độ sưởi, hệ thống sẽ ngừng hoạt động trừ van 4 ngã. Đèn 
LED nhấp nháy, màn hình hiển thĩ lỗi E4, đồng thời chuông 
reo. Hệ thống sẽ tự khởi động lại sau khi lỗi được xử lý.

F5
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ phòng 
tại dây remote

Điều khiển có dây

Sau khi máy nén hoạt động, cảm biến nhiệt độ đường đẩy bị 
hở/ bị ngắt trong 5s, hệ thống ngừng hoạt động. Đèn LED nhấp 
nháy và hiển thị lỗi F5. Khi lỗi được khắc phục, máy hoạt động 
bình thường trở lại.  Ở chế độ quạt, quạt dàn lạnh hoạt động 
bình thường nhưng màn hình hiển thị lỗi.

- Khi hoạt động ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, cảm biến nhiệt 
độ dàn ngưng bị chạm hay nghẽn mạch trong 5s thì hệ thống sẽ 
ngừng hoạt động, trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi. Đèn LED nhấp 
nháy hay màn hình hiển thị lỗi F2. Hệ thống sẽ tự khởi động lại 

sau khi lỗi được xử lý.

- Khi hoạt động ở chế độ làm lạnh và hút ẩm, cảm biến nhiệt 
độ dàn ngưng bị chạm hay nghẽn mạch trong 5s thì hệ thống sẽ 
ngừng hoạt động, trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi. Đèn LED nhấp 
nháy hay màn hình hiển thị lỗi F2. Hệ thống sẽ tự khởi động lại 

sau khi lỗi được xử lý.

F2
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ của dàn 
ngưng

Cảm biến nhiệt độ dàn 
ngưng

E9
Bảo vệ nước 
tràn

Công tắc mức nước

F0
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ phòng

Cảm biến nhiệt độ môi 
trường dàn lạnh

F3
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ môi 
trường dàn nóng

Cảm biến nhiệt độ môi 
trường dàn nóng

F4
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ đường 
đẩy

Cảm biến nhiệt độ 
đường đẩy

F1
Lỗi cảm biến 
nhiệt độ dàn bay 
hơi

Cảm biến nhiệt độ dàn 
bay hơi (đường ống)
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BẢNG MÃ LỖI SẢN PHẨM CASSETTE GAS 410A
STT Tên sự cố Nguyên nhân sự cố Mô tả

1 Lỗi bơm Bơm nước

Nếu bảo vệ tràn nước không thể tự 
mất đi sau 2 tiếng, hệ thống sẽ hiểu 
là lỗi của bơm nước. Hệ thống sẽ 
dừng hoạt động và không tự hoạt 
động lại.

2 Bảo vệ áp suất cao Công tắc áp suất cao

Khi dàn nóng phát hiện công tắc áp 
suất cao ngắt trong 3 giây liên tiếp, 
bảo vệ áp suất cao sẽ xảy ra.Tất 
cả tải ( trừ van 4 ngã ở chế độ sưởi 
) sẽ được tắt.Trong trường hợp 
này, tất cả các nút và các tín hiệu 
điều khiển từ xa, trừ nút ON/OFF 
sẽ bị vô hiệu và không thể tự động 
phục hồi.

3 Bảo vệ đóng băng
Cảm biến nhiệt độ dàn bay 
hơi của dàn lạnh

Xảy ra khi nhiệt độ bay hơi thấp 
hơn nhiệt độ bảo vệ. Giá trị sau khi 
thiết bị đã được chạy trong một 
khoảng thời gian ở chế độ lạnh 
hoặc chế độ khô, máy sẽ báo cáo 
lỗi này, trong trường hợp này máy 
nén và động cơ quạt dàn nóng sẽ  
dừng lại. Máy sẽ không chạy cho 
đến khi nhiệt độ bay hơi cao hơn 
nhiệt độ bảo vệ. máy nén  dừng lại 
trong 3 phút
Nếu nó được phát hiện trong vòng 
30 liên tiếp công tắc  áp suất thấp 
sẽ ngắt dưới hình thức on hoặc 
trạng thái chờ, máy sẽ báo  bảo vệ 
áp suất thấp. Nếu lỗi xảy ra liên 
tiếp 3 lần trong vòng 30 phút, máy 
có thể không được tự động phục 
hồi.
Nếu hệ thống báo thiếu gas trong 
vòng 10 phút sau khi khởi động 
thiết bị, máy sẽ ngừng hoạt động. 
Nếu lỗi xảy ra liên tiếp 3 lần, máy 
sẽ không thể tự động phục hồi
Nếu hoạt động ở chế độ thu hồi ga, 
E3 sẽ hiển thị. Khi nào thoát khỏi 
chế độ này, mã sẽ biến mất.

5
Bảo vệ nhiệt độ đầu 
đẩy máy nén cao Nhiệt độ đầu đẩy máy nén cao

Xảy ra khi  nhiệt độ đầu đẩy cao 
hơn nhiệt độ bảo vệ.  Nếu việc bảo 
vệ xảy ra hơn 6 lần, các thiết  bị có 
thể không được tự động phục hồi. 

6 Lỗi tín hiệu
Đường truyền tín hiệu giữa 
dàn nóng và dàn lạnh

Dàn nóng không nhận được tín hiệu 
của dàn lạnh, sự cố tín hiệu sẽ 
được hiển thị. 

7 Bảo vệ nước tràn Công tắc mực nước

Nếu công tắc mực nước bị ngắt 
trong 8 giây, hệ thống bảo vệ nước 
tràn sẽ hoạt động. Trong trường 
hợp này, tăt máy và chỉnh lại công 
tắc để loại bỏ sự cố này

8
Sự cố cảm biến nhiệt 
độ môi trường dàn 
lạnh

Cảm biến nhiệt độ môi 
trường dàn lạnh

Nếu cảm biến nhiệt độ môi trường 
dàn lạnh bị hở mạch hoặc ngắn 
mạch trong 5 giây thì sự cố cảm 
biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh 
sẽ hiển thị. Thiết bị có thể tự động 
hoạt động trở lại nếu sự cố được 
khắc phục. Nếu sự cố cảm biến 
nhiệt độ môi trường dàn lạnh xảy ra 
ở chế độ quạt thì mã lỗi sẽ hiển thị 
còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình 
thường

E0

E4

Mã lỗi

E1

E2

4 E3 Bảo vệ áp suất thấp Công tắc áp suất thấp

E6

E9

F0
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9 Sự cố cảm biến nhiệt 
độ dàn bay hơi

Cảm biến nhiệt độ dàn bay 
hơi

Nếu cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi 
bị hở mạch hoặc ngắn mạch trong 
5 giây thì sự cố cảm biến nhiệt độ 
dàn bay hơi sẽ hiển thị. Thiết bị có 
thể tự động hoạt động trở lại nếu 
sự cố được khắc phục. Nếu sự cố 
cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi xảy 
ra ở chế độ quạt thì mã lỗi sẽ hiển 
thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình 
thường

10 Sự cố cảm biến nhiệt 
độ dàn ngưng tụ

Cảm biến nhiệt độ dàn 
ngưng tụ

Nếu cảm biến nhiệt độ dàn ngưng 
tụ bị hở mạch hoặc ngắn mạch 
trong 5 giây thì sự cố Cảm biến 
nhiệt độ dàn ngưng tụ sẽ hiển thị. 
Thiết bị có thể tự động hoạt động 
trở lại nếu sự cố được khắc phục. 
Nếu sự cố Cảm biến nhiệt độ dàn 
ngưng tụ xảy ra ở chế độ quạt thì 
mã lỗi sẽ hiển thị còn dàn lạnh vẫn 
hoạt động bình thường

11
Sự cố cảm biến nhiệt 
độ môi trường dàn 
nóng

Cảm biến nhiệt độ môi 
trường dàn nóng

Nếu cảm biến nhiệt độ môi trường 
dàn nóng bị hở mạch hoặc ngắn 
mạch trong 5 giây thì sự cố cảm 
biến nhiệt độ môi trường dàn nóng 
sẽ hiển thị. Thiết bị có thể tự động 
hoạt động trở lại nếu sự cố được 
khắc phục. Nếu sự cố cảm biến 
nhiệt độ môi trường dàn nóng xảy 
ra ở chế độ quạt thì mã lỗi sẽ hiển 
thị còn dàn lạnh vẫn hoạt động bình 
thường

12
Sự cố cảm biến nhiệt 
độ đầu nén Cảm biến nhiệt độ đầu nén

Nếu cảm biến nhiệt độ đầu nén bị 
hở mạch hoặc ngắn mạch trong 5 
giây sau khi máy nén hoạt động 3 
phút thì sự cố cảm biến nhiệt độ 
đầu nén sẽ hiển thị. Thiết bị có thể 
tự động hoạt động trở lại nếu sự cố 
được khắc phục. Nếu sự cố cảm 
biến nhiệt độ đầu nén xảy ra ở chế 
độ quạt thì mã lỗi sẽ hiển thị còn 
dàn lạnh vẫn hoạt động bình thường

13
Sự cố cảm biến nhiệt 
độ trên điều khiển có 
dây

Điều khiển có dây

Nếu cảm biến củađiều khiển có 
dây hở mạch hoặc ngắn mạch trong 
5 giây, thì sự cố cảm biến nhiệt độ 
trên điều khiển có dây sẽ hiển thị

14
Bảo vệ quá tải máy 
nén Công tắc quá tải máy nén

Nếu phát hiện quá tải trong vòng 3 
giây thì thiết bị sẽ hiển thị bảo vệ 
quá tải. Nếu lỗi xảy ra liên tục 3 lần 
thì thiết bị sẽ không thể tự hoạt 
động lại. 

15 Bảo vệ quá tải
Nhiệt độ dàn ngưng tụ, 
nhiệt độ dàn bay hơi quá 
cao.

Xảy ra khi dàn nóng phát hiện nhiệt 
độ đường ống cao hơn nhiệt độ 
bảo vệ, thiết bị sẽ báo bảo vệ quá 
tải. Máy sẽ không tự động hoạt 
động trở lại cho đến khi  nhiệt độ 
đường ống thấp hơn nhiệt độ bảo 
vệ. Máy nén sẽ dừng lại sau 3 
phút. Nếu bảo vệ xảy ra hơn 6 lần 
thì hệ thống không thể tự động 
phục hồi.
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I. Hai điểm cần kiểm tra trước ngay khi máy báo lỗi
    1. Kiểm tra nguồn điện
Kiểm tra phích cắm điện, dây điện nguồn có điện và hoạt động bình thường không?
    2. Kiểm tra điện áp
Điện áp phải nằm trong dãy điện áp quy định, nếu vượt qua dãy điện áp quy định, hệ thống sẽ báo lỗi.
Điện áp được quy định như sau:
Dòng điện xoay chiều 200-260V đối với model GPC08AH-K3NNC3A/ GPC09AH-K4NNC3A,
GPC12AF-K3NNA7A/ GPE12AF-K3NNA7A
Dòng điện xoay chiều 200-240V đối với model GPC09AH-D1NNC3A

II. Bảng mã lỗi

LCD

1 F1

2 F2

3 H8Bảo vệ nước tràn
Đèn hiển thị nước tràn tắt 3s
nháy 8 lần Xem lại hướng dẫn thoát nước

Cảm biến nhiệt độ môi trường 
bị ngắt/chập

Đèn Cool tắt 3s nháy 1 lần
(sáng 0.5s, tắt 0.5s)

Nếu dây lỏng, dùng đồng hồ để 
kiểm tra giá trị điện trở

Cảm biến nhiệt độ đường ống
của dàn lạnh bị ngắt/chập

Đèn Cool tắt 3s nháy 2 lần
(sáng 0.5s, tắt 0.5s)

Nếu dây lỏng, dùng đồng hồ để 
kiểm tra giá trị điện trở

MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DI ĐỘNG – PORTABLE EASY COOL

STT Lỗi
Lỗi hiển thị qua

Phương pháp sửa chữa
LED
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