
Điều khiển chuyên dụng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nút cài đặt chế độ 

Nút điều chỉnh 

lượng gió 

Nút điều chỉnh hướng gió trái phải  

Nút điều chỉnh hướng gió lên xuống  

Nút cài đặt 

Nút cài đặt 

hẹn giờ bật 

Màn hình hiển thị  

Nút khởi động  

Cài đặt nhiệt độ 

Nút ▲▼ 

Nút cài đặt thời gian  

Nút cài đặt 

hẹn giờ tắt 

Đèn phát tín hiệu 



●Cài đặt dò tìm nhanh chóng (dùng được cho tất cả các mã sản xuất) 

1. Hướng điều khiển vào máy điều hòa. 

2. Hãy nhấn và giữ nút 【設定】. Sau khoảng 5 giây, máy sẽ bắt đầu tìm kiếm mã sản xuất. (dưới 

màn hình gốc phải 3 con số sẽ nhấp nháy) 3 con số bắt đầu từ 000 sẽ tăng lên từng con số 1, khi 

máy điều hòa khởi động hãy rời tay khỏi nút 【設定】. 

※Thời điểm rời tay khỏi nút 【設定】bị chậm, hãy dùng nút 【温度▼】để lui về mã lúc máy 

điều hòa hoạt động. 

3. Sau đó nhấn nút 【設定】lần nữa, cài đặt hoàn thành.  

●Cài đặt bằng tay 

1. Hướng điều khiển vào điều hòa. 

2. Sau khi nhấn và giữ nút 【設定】khoảng 2 giây và buông tay, dươi màn hình góc phải sẽ có 3 

con số nhấp nháy. 

3. Dùng nút 【温度▲】hoặc【温度▼】để cài đặt mã sản xuất. (Nếu nhấn và giữ nút 【温度

▲】hoặc【温度▼】trong vòng 3 giây, sẽ có thể tăng mấy số liên tục) 

※Mã sản xuất xin hãy xác nhận tại bảng bên phải. 

4. Hãy xác nhận máy hoạt động chưa, sau đó nhấn lại nút 【設定】 để hoàn thành.  

 

 

 

 

 

 

Phòng chăm sóc khách hàng quốc tế : 0120-984-578 Thời gian làm việc : 10:00~19:00 

Phần câu hỏi thường gặp tại trang 

chủ, có giải đáp nhiều loại câu hỏi 

http://www.leopalace21.com/ 

custhelp/vn/ 

Leopalace 

Câu hỏi thường gặp 
Tìm kiếm  

■Khách hàng sử dụng máy tính  ■Khách hàng sử dụng smartphone 


