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Nắp trên
Bảng điều khiển
Cửa hút/xả khí
Tay cầm
Vỏ mặt bên
Vỏ mặt trước
Bánh xe nhỏ
Tấm lọc EVA
Lỗ thoát nước liên tục 
Tấm thông gió
Tấm lọc CON
Lỗ thoát nước
Cụm ống xả
Thanh chèn khung cửa sổ 
Điều khiển từ xa
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LƯU Ý AN TOÀN
Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
Không nhúng hay để dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo thời của thiết bị tiếp 
xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
CẢNH BÁO: Nếu thiết bị rơi xuống nước, không chạm vào nước và rút phích cắm ngay lập tức.
Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang 
tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế 
sai cách.
Không kéo, di chuyển hay xách thiết bị bằng dây điện. Không để dây tiếp xúc với vật có bề mặt 
sắc nhọn. Không để thiết bị đè lên dây. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng.
CẢNH BÁO: Không sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc vỏ máy bị hỏng hay nếu thiết 
bị gặp trục trặc hoặc bị rơi.
Không sử dụng thiết bị tại nơi có khí gây cháy nổ hay khí độc.
Giữ thiết bị tránh xa các nguồn nhiệt.



Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh 
nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết 
bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị. Tắt và tháo phích cắm khỏi ổ điện khi sử dụng xong, khi 
di chuyển thiết bị, khi tháo lắp thiết bị hoặc khi bạn rời khỏi phòng.
Không tự sửa chữa thiết bị. Liên hệ với bộ phận bảo hành của Cecotec để kiểm tra.
Thực hiện vệ sinh và chăm sóc thiết bị theo đúng các thông tin trong hướng dẫn sử dụng để đảm 
bảo thiết bị hoạt động đúng. Tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị.
Bảo quản thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại nơi an toàn và khô ráo khi không sử dụng.
Đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng, khô ráo và giữ thiết bị cách các vật hoặc tường xung quanh ít nhất 
50cm.
Sau khi lắp đặt thiết bị, đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện và đặt dây điện phù 
hợp để không ai bị vấp phải.
Không chèn bất kỳ vật gì vào cửa hút và cửa xả khí của thiết bị. Luôn giữ các cửa này không bị 
kẹt, tắc.
Khi lắp đặt ống thoát nước, đảm bảo các ống thoát nước được kết nối đúng cách, không bị biến 
dạng hay uốn cong.
Trong khi điều chỉnh các thanh dẫn gió phía trên và dưới của cửa xả khí, hãy điều chỉnh nhẹ 
nhàng bằng tay để tránh làm hỏng thanh dẫn gió.
Khi di chuyển thiết bị, đảm bảo giữ thiết bị thẳng đứng.
Không đăt và sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc các môi trường ẩm ướt khác.
Lắp đặt, vận hành và bảo quản thiết bị trong phòng thông thoáng, có diện tích ít nhất 7 m2.
Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng 
ngoài trời.
Đảm bảo giữ thiết bị cách xa tường và các vật thể khác với khoảng cách tối thiểu 5 cm.
Không tháo rời hoặc tự sửa chữa thiết bị để tránh gây ra trục trặc cho thiết bị và thiệt hại cho 
người dùng. Liên hệ với bộ phận bảo hành của Cecotec nếu cần sửa chữa.
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3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ
3.1 Lắp đặt thiết bị
CẢNH BÁO: Trước khi sử dụng thiết bị, dựng thiết bị ở tư thế thẳng đứng trong ít nhất hai giờ. Đặt 
thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng. Không lắp đặt và sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc môi 
trường ẩm ướt.
•

•

Lắp cụm ống dẫn nhiệt (như Hình 1): vặn cụm ống dẫn nhiệt (đầu lắp ống xả) vào cổng xả trên 
mặt sau của thiết bị.
Lắp thanh chèn khung cửa sổ:
-

-

Mở một cánh cửa sổ và lắp thanh chèn khung cửa sổ vào cửa sổ (như Hình 2 và Hình 3); bạn có 
thể lắp theo hướng ngang hoặc dọc.
Kéo các cạnh của thanh chèn khung cửa sổ ra và điều chỉnh để cả hai đầu của thanh chèn khung 
tiếp xúc với khung cửa sổ và cố định các bộ phận khác của thanh chèn khung.

Hình 1 Hình 2 Hình 3

• Lắp thân máy:



Di chuyển thiết bị cùng với ống dẫn nhiệt và phụ kiện đã lắp đặt tới trước cửa sổ, giữ khoảng 
cách giữa thân máy và tường hoặc các vật thể khác tối thiểu là 50 cm (như Hình 4).
Kéo dài ống xả và đặt đầu phẳng của các khớp ống xả vào lỗ trên thanh chèn khung cửa sổ (như 
Hình 5 và Hình 6).

-

-

ít nhất 50cm

ít nhất 50cm

Hình 4 Hình 5 Hình 6 
LƯU Ý: Đầu phẳng của khớp nối ống xả phải được lắp vào cố định vào vị trí. Đường ống không 
được biến dạng hoặc bẻ cong quá mức (hơn 45°). Giữ cho ống xả nhiệt được thông, không bị tắc hay 
kẹt.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chiều dài của ống xả là 280 - 1500 mm và chiều dài này dựa trên thông 
số kỹ thuật của thiết bị. Không sử dụng ống mở rộng hoặc thay thế bằng các ống khác để tránh gây 
ra sự cố. Không được để ống xả bị tắc; nếu không, nhiệt nóng tích tụ lại sẽ làm hỏng thiết bị.
3.2 Sử dụng thiết bị
BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED

1. Hẹn giờ
Tốc độ quạt
Tăng
Giảm
Chế độ ban đêm
Chế độ hoạt động
Nút Nguồn
Hiển thị

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 

Thiết bị được bật lần đầu sẽ phát ra âm thanh khởi động và sẽ chuyển sang chế độ chờ.
Hẹn giờ
Trong khi thiết bị được bật, nhấn nút Hẹn giờ để tắt chức năng hẹn giờ. Trong trường hợp thiết bị 
đang tắt, nhấn nút Hẹn giờ để kích hoạt chức năng hẹn giờ. Nhấn nút Hẹn giờ, khi biểu tượng hẹn 
giờ nhấp nháy, nhấn nút tăng và giảm để chọn thời gian hẹn giờ bạn muốn. Bạn có thể đặt hẹn giờ từ 
1-24 giờ.
Tốc độ quạt
Ở chế độ điều hòa và quạt, nhấn nút Tốc độ quạt để chọn tốc độ cao hoặc thấp.
Trong chế độ hút ẩm, nút tốc độ quạt không khả dụng và thiết bị sẽ hoạt động ở tốc độ thấp theo mặc 
định.
Tăng và giảm
Nhấn hai nút Tăng và Giảm để thay đổi cài đặt nhiệt độ hoặc thời gian:

4 ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 3 TRONG 1 FORCECLIMA 7050

• Trong khi cài đặt nhiệt độ, nhấn nút Tăng hoặc Giảm để chọn nhiệt độ bạn muốn (không khả dụng
ở chế độ quạt và hút ẩm).
Trong khi cài đặt thời gian, nhấn nút Tăng hoặc Giảm để chọn thời gian bạn muốn.•

Chế độ ban đêm
Trong khi thiết bị đang hoạt động ở chế độ điều hòa, khi chế độ ban đêm được kích hoạt, nhiệt độ 
hoạt động sẽ tăng thêm 1ºC trong giờ đầu tiên. Sau 1 giờ, nhiệt độ sẽ tăng thêm 1ºC và sau đó sẽ 
không đổi.



Bạn không thể sử dụng chế độ ban đêm khi thiết bị đang vận hành chức năng hút ẩm hoặc chức năng 
quạt. Thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động khi khay nước đầy hoặc khi chuyển sang chế độ chờ. 
Lựa chọn chế độ
Trong quá trình vận hành, nhấn nút Chế độ hoạt động để chuyển giữa chế độ điều hòa, hút ẩm và chế 
độ quạt.
Bật/tắt
Nhấn nút Nguồn để bật và tắt thiết bị. 

5
6

2 3

7

1

4ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
Các chức năng điều khiển từ xa: 
1. Quạt: nhấn       để chọn tốc độ gió cao và thấp.
2. Tăng: nhấn       để tăng nhiệt độ và thời gian.
3. Chế độ hoạt động: nhấn       để chuyển giữa chế độ điều hòa, hút ẩm và quạt.
4. Chế độ ban đêm: nhấn       để bật chế độ ban đêm.
5. Giảm: nhấn       để giảm nhiệt độ và thời gian
6. Hẹn giờ: nhấn       để cài đặt hẹn giờ.
7. Nguồn: nhấn       để bật và tắt thiết bị.
CHỨC NĂNG BẢO VỆ
Chức năng chống đông:
Trong chế độ điều hòa, nếu nhiệt độ của cảm biến ống EVA quá thấp, thiết bị sẽ tự động kích hoạt 
các chức năng bảo vệ. Khi nhiệt độ của cảm biến ống EVA tăng đến một nhiệt độ nhất định, thiết bị 
có thể tự động hoạt động bình thường trở lại.
Chức năng bảo vệ chồng tràn nước:
Khi nước trong khay chứa của thiết bị vượt quá mức cảnh báo, thiết bị sẽ tự động phát chuông báo 
và đèn báo W.F        sẽ nhấp nháy. Lúc này, bạn cần di chuyển ống thoát nước kết nối với thiết bị 
hoặc lỗ thoát nước đến nơi xả nước phù hợp để đổ nước ra ngoài (xem Hướng dẫn xả nước ở cuối 
chương này). Sau khi đổ nước, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ.
Chức năng bảo vệ bộ nén:
Để có thể sử dụng bộ nén lâu dài, thiết bị có chức năng bảo vệ bộ nén, khởi động chậm 3 phút sau 
khi tắt bộ nén.
HƯỚNG DẪN XẢ NƯỚC
Xả nước thủ công:
• Khi thiết bị dừng hoạt động vì nước trong khay đầy, tắt thiết bi và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
CẢNH BÁO: Di chuyển thiết bị cẩn thận để không làm đổ nước trong khay dưới đáy thiết bị.
•
•

Đặt thùng chứa nước bên dưới lỗ xả nước phía sau thân máy.
Tháo nắp lỗ xả nước và rút chốt, nước sẽ tự động chảy vào bình chứa nước.

CẢNH BÁO
•
•
•

•

Đặt nắp và chốt vào hộp đựng phù hợp.
Trong quá trình xả nước, bạn có thể hơi nghiêng thân máy về phía sau.
Nếu thùng chứa nước không đủ để xả hết nước, trước khi thùng chứa nước đầy, hãy 
lắp chốt vào lỗ xả nước để ngăn nước chảy xuống sàn hoặc thảm.
Khởi động lại thiết bị sau khi đã lắp chốt và nắp vào lỗ xả nước, nếu không, nước 
ngưng tụ của thiết bị sẽ chảy xuống sàn hoặc thảm.
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Thoát nước liên tục (Tùy chọn):
Chức năng này chỉ có thể được kích hoạt với chế độ điều hòa và hút ẩm.
• Vặn và tháo nắp lỗ thoát nước liên tục.

Đặt ống thoát nước vào lỗ thoát nước.
Hướng ống thoát nước về phía xô.

•
•
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VỆ SINH
QUAN TRỌNG: Trước khi vệ sinh và bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
Vệ sinh bề mặt thiết bị
Lau sạch bề mặt thiết bị bằng vải mềm ướt. Không sử dụng các hóa chất như benzen, rượu, xăng, 
v.v. để vệ sinh, tránh làm hỏng bề mặt thiết bị cũng như các chức năng hoạt động của thiết bị.

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

Vệ sinh tấm lọc
Nếu mặt tấm lọc bị bám bụi và từ đó, giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị, hãy làm 
sạch mặt tấm lọc hai tuần một lần.
Vệ sinh khung trên của tấm lọc:
•

•

Nhấn khung lọc xuống từ bên ngoài để tháo khung lọc EVA. Tháo bốn ốc vít cố 
định mặt tấm lọc EVA và vỏ phía sau để lấy mặt tấm lọc EVA ra (như hình trên). 
Đặt mặt tấm lọc EVA vào nước ấm với xà phòng trung tính (nước khoảng 40ºC) và 
để khô (không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời) sau khi rửa sạch.

Tháo vít

BẢO QUẢN THIẾT BỊ
•

•

•
•
•

Vặn và tháo nắp lỗ thoát nước và đổ nước trong khay vào thùng chứa nước hoặc trực tiếp nghiêng 
thân máy để đổ nước vào thùng chứa. 
Bật thiết bị, điều chỉnh sang chế độ thông gió mức thấp và giữ chế độ này cho đến khi ống thoát 
nước khô, để giữ cho bên trong thiết bị khô ráo và tránh bị ẩm mốc. 
Tắt thiết bị, rút phích cắm khỏi ổ điện và thu dây điện lại. Lắp lại nắp lỗ xả nước. 
Tháo ống xả và bảo quản đúng cách. 
Che phủ thiết bị bằng túi nhựa. Đặt thiết bị ở nơi khô ráo, để xa tầm tay trẻ em và ngăn bụi bám vào 
thiết bị. 

• Tháo pin khỏi điều khiển từ xa và bảo quản đúng cách.
LƯU Ý: Đảm bảo thân máy được đặt ở nơi khô ráo và bảo quản tất cả các bộ phận khác của thiết bị 
đúng cách.
5. XỬ LÝ SỰ CỐ
Không tự sửa hoặc tháo rời thiết bị. Sửa chữa sai cách có thể gây ra thiệt hại cho người dùng và bảo 
hành có thể mất hiệu lực.

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Thiết bị không 
hoạt động

Không có điện. Bật lại thiết bị sau khi cắm phích cắm vào ổ 
điện.

Chỉ báo đầy nước hiển thị “FL”. Đổ nước ở bên trong khay.
Nhiệt độ không khí xung 
quanh quá thấp hoặc quá cao

Bạn nên sử dụng thiết bị ở môi trường có 
nhiệt độ từ 7-35ºC (44-95 ºF). 

Ở chế độ điều hòa, nhiệt độ phòng 
hiện tại thấp hơn nhiệt độ điều hòa 
cài đặt.

Thay đổi nhiệt độ cài đặt.

Ở chế độ hút ẩm, nhiệt độ phòng 
quá thấp.

Đặt thiết bị trong phòng có nhiệt độ trên 
17ºC (62ºF).



: 05244
: 792 W
: 220-240 V, 50 Hz
: 7000 BTU/h | 1800 Frig/h | 2.06 kW
: R290/130 g
: 0.6 MP
: 1.8 MPa
: 3.0 MPa
: 300 m3/h
: Trung Quốc
: Tây Ban Nha

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã thiết bị
Công suất tiêu thụ điện điều hòa 
Điện áp và tần số   
Công suất làm lạnh
Chất làm lạnh
Áp suất vận hành | Lực hút 
Lực xả
Áp suất tối đa
Tốc độ lọc không khí
Sản xuất tại
Thiết kế tại     

Tác dụng điều 
hòa không rõ 
rệt.

Có ánh sáng mặt trời chiếu trực 
tiếp vào thiết bị.

Tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời bằng 
cách sử dụng rèm cửa hoặc vải che,vv...

Cửa ra vào hoặc cửa sổ đang mở; 
có nhiều người trong phòng; hoặc 
trong khi chế độ điều hòa đang 
hoạt động, phòng có thêm các 
nguồn nhiệt khác.

Đóng cửa ra vào, cửa sổ và khởi động lại 
thiết bị.

Mặt tấm lọc bị bẩn. Vệ sinh hoặc thay thế mặt tấm lọc.
Các cửa hút hoặc xả khí bị tắc. Loại bỏ chất bẩn, vật thể gây tắc.

Tiếng ồn to Chưa đặt thiết bị trên bề mặt bằng 
phẳng.

Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng và 
cứng (để giảm tiếng ồn).

Bộ nén không 
hoạt động.

Chức năng bảo vệ quá nhiệt được 
kích hoạt.

Đợi 3 phút cho đến khi nhiệt độ hạ xuống, 
sau đó khởi động lại thiết bị.

Điều khiển từ 
xa không hoạt 
động.

Khoảng cách giữa thiết bị và điều 
khiển từ xa là quá xa. Di chuyển điều khiển từ xa gần hơn với thiết 

bị và hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào bộ 
thu điều khiển từ xa trên thiết bị.

Điều khiển từ xa không hướng 
trực tiếp vào bộ thu điều khiển từ 
xa trên thiết bị.
Hết pin. Thay pin mới.

Hiện thị ‘E1’. Cảm biến nhiệt độ phòng hoạt 
động sai.

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ phòng và các 
mạch điện liên quan.

Hiển thị ‘E2’. Cảm biến nhiệt độ đường ống 
hoạt động sai.

Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống và 
các mạch điện liên quan.

LƯU Ý: Nếu có sự cố khác ngoài những sự cố được liệt kê trong bảng trên hoặc nếu các giải pháp 
đề xuất không xử lý được sự cố, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.
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SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

ỐNG MAO DẪN

DÀN NGƯNG

BỘ NÉN DÀN BAY HƠI
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