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TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG MÃ LỖI CÁC THIẾT BỊ GIA DỤNG
Bảng tổng hợp tham khảo mã lỗi các thiết bị điện tử, điện lạnh gia dụng

Bảng mã lỗi mà chúng tôi tổng hợp dưới đây mang tính chất tham khảo, nó sẽ giúp cho
bạn có thể tự kiểm tra, dự đoán và nhận biết được các hư hỏng của thiết bị mình đang sử 
dụng đồng thời mô tả chính xác hiện tượng để thợ có thể xác định trước phương án sửa chữa
khi đến nhà bạn.

Các lỗi trong thiết bị có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau và có thể có nhiều vấn đề
liên quan khác khi kiểm tra dựa trên thực tế.

Việc sửa chữa, khắc phục, thay thế sẽ tùy thuộc và có nhiều giải pháp khác nhau, bạn 
nên trao đổi cụ thể với thợ sửa chữa để cùng nhau quyết định phương án tốt nhất phù hợp 
với khả năng và điều kiện của các bạn.

Trong các thiết bị đời mới, các bảng mạch điều khiển (pcb) và linh kiện thường tích 
hợp vì vậy rất khó sửa chữa, xuất phát từ nguyên nhân này, thợ thường ưu tiên phương án 
thay thế hơn so với các máy đời cũ.

Đối với thợ sửa chữa, hy vọng tài liệu này cũng sẽ là một bảng tra cứu thông tin hữu 
ích cho các bạn trong quá trình chuẩn đoán, xác đinh nghuyên nhân và phương án sửa chữa, 
khắc phục trong hoạt động hàng ngày của mình.

Khi cả thợ và người sử dụng cùng biết được nguyên nhân, cùng chung một hiểu biết, 
việc thống nhất sẽ dễ dàng hơn cho cả hai phía cả trong sửa chữa cũng như thống nhất giá 
thành.
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MÁY LẠNH LG INVERTER
Cách kiểm tra mã lỗi:

• Máy có màn hình, khi gặp lỗi sẽ hiển thị mã lỗi trên lên.

• Máy không có màn hình bạn cần căn cứ theo tín hiệu nháy của đèn lúc bật máy, ví dụ
đèn nháy 5 lần tương ứng với mã số CH05

Mã lỗi

• Lỗi CH10 Quạt giàn lạnh inverter

• Lỗi CH21 IC Công Suất

• Lỗi CH22 Cao dòng, cao điện áp trên cuộn seo, bảng mạch chính

• Lỗi CH23 Điện áp quá thấp

• Lỗi CH26 Hỏng máy nén inverter

• Lỗi CH27 Quá tải dàn nóng, bảng mạch Inverter

• Lỗi CH29 Pha máy nén inverter

• Lỗi CH32 Nhiệt độ cao đương đẩy máy nén inverter

• Lỗi CH33 Quá tải máy nén inverter

• Lỗi CH41 Cảm biến máy nén 200k inverter

• Lỗi CH44 Hỏng cảm biến gió giàn nóng 10k inverter

• Lỗi CH45 Hỏng cảm biến gió giàn nóng 5k inverter

• Lỗi CH46 Cảm biến đường về của máy nén inverter

• Lỗi CH47 Máy nén không hoạt động cảm biến 200k

• Lỗi CH53 Liên lạc giữa giàn nóng và giàn lạnh

• Lỗi CH60 IC cắm trên mạch giàn nóng inverter

• Lỗi CH61 Giàn nóng không tản nhiệt được

• Lỗi CH62 Nhiệt độ cao IC nguồn đuôi nóng inverter

• Lỗi CH65 Hỏng IC nguồn đuôi nóng inverter

• Lỗi CH01 Hỏng cảm biến giàn lạnh

• Lỗi CH02 Hỏng cảm biến giàn lạnh

• Lỗi CH05 Kết nối giàn nóng và giàn lạnh inverter

• Lỗi CH06 Hỏng cảm biến đường đi of giàn nóng inverter

• Lỗi CH09 Chức năng bảng mạch mạch giàn nóng inverter

MÁY RỬA BÁT, RỬA CHÉN WHIRLPOOL
• Mã lỗi lỗi F1: Điều này được gọi là một lao NTC, điều đó có nghĩa là một vấn đề 

nhiệt độ, hoặc quá 85 degres trong chu kỳ, các nước ở -3 degres hoặc thấp hơn (đông 
lạnh) hoặc một cảm biến nhiệt độ bị lỗi (thiết bị NTC). Chính xác cùng một lỗi sẽ 
được hiển thị nếu một dây cửa phá vỡ từ pcb kiểm soát trong bảng fascia với NTC. 
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Điều này không áp dụng cho những máy rửa bát cũ nơi pcb điều khiển được gắn trên 
đế.

• Mã lỗi F: Đây là một sự rò rỉ nước, trong đó có hoạt động các thiết bị phao bằng 
cách bán nước vào các cơ sở của thiết bị. Các thiết bị chống nổi lũ tắt van nước đầu 
vào và hoạt động bơm thoát nước cho đến khi Indicater nước (công tắc áp suất hoặc 
cảm biến độ đục) cho thấy các thùng đựng nước thải trống.

• Mã lỗi F3: Chu kỳ nóng không hoạt động. Các lỗi được chỉ sau vài séc điện tử được 
thực hiện trong khoảng thời gian 25 phút. Vì vậy nếu nóng nóng quá chậm hoặc nóng
là mạch mở hoặc thực sự kiểm soát PCB điện tử là khiếm khuyết, mỗi trong số này 
sẽ chỉ ra F3. The twist là, nếu NTC đang dao động trong việc đọc của mình nó cũng 
có thể chỉ ra F3 và không F1, bởi vì NTC là thiết bị đo cho sự gia tăng nhiệt độ.

• Mã lỗi lỗi F4: Đây là một thất bại cổng. Nếu chạy máy bơm thoát nước cho hơn 4 
phút và (chỉ số nước) WI cho biết sump là không có sản phẩm nào của nước, nếu 
bơm thoát nước là không thực sự thay đổi nước mặc dù nó đang chạy, nếu kiểm soát 
PCB điện tử bị lỗi. Phút thứ 4, nó cũng có thể được chỉ ra enen mặc dù không có 
nước trong thùng đựng nước thải rửa chén. Một thất bại của WI (chỉ số nước) đó là 
cảm biến chuyển đổi áp suất hoặc độ đục, chuyển đổi, điều này có thể là do chất bẩn 
và bụi bẩn tắc nghẽn cho các thiết bị áp lực có nghĩa là thiết bị không thể chỉ ra 
không có nước.

• Mã lỗi F6: Đây là vòi nước đóng cửa. Điều đó có nghĩa là đo lưu lượng không ghi 
nước vào máy rửa chén, điều này có thể là một vòi nước tắt (đáng ngạc nhiên phổ 
biến hơn bạn nghĩ rằng, sau khi sàn mới hoặc trang trí đã diễn ra), ống nước gấp khúc
hoặc bị chặn, van soleniod nước rửa chén khiếm khuyết.

• Mã lỗi F7: Đây là thất bại đo lưu lượng. Các bánh xe xung đo lưu lượng (nằm trong 
ngăn chứa nước) không phải là chuyển chính xác, quá nhanh hoặc quá chậm do đó 
các xung điện tử nhận được bởi các module/PCB là không đúng, cũng van nước có 
thể bị lỗi.

• Mã lỗi lỗi F8: lỗi mực nước trong toàn bộ chu kỳ. Các máy bơm rửa có thể được 
chạy nhưng chỉ số nước được chuyển đổi trong và ngoài do không đủ nước, có ít hơn
1 lít nước trong thiết bị, có một vấn đề trên sudsing (quá nhiều bong bóng xà phòng) 
được thực hiện việc WI (chỉ số nước). Điều này cũng có thể được gây ra bởi áp lực 
nước thấp từ các máy bơm lưu thông

• Mã lỗi F9: Lỗi nhiều nước, nước cấp liên tục không ngắt

• Mã lỗi FA: Lỗi phao nước

• Mã lỗi FE: Truy cập EPROM thất bại

LÒ VI SÓNG ELECTROLUX
• Mã Lỗi FO&5: Không có tín hiệu -> Thay, sửa mainboard khác

• Mã Lỗi F1&2: Lỗi bảo vệ công tắc cửa lò vi sóng

• Mã Lỗi F3&9: Lỗi bộ nhớ -> ngắt điện 10 phút cắm lại dùng

• Mã Lỗi F4: Lỗi cảm biến nhiệt -> Kiểm tra thay thế cảm biến

• Mã Lỗi F7: Lỗi do điện áp nguồn không đủ
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• Mã Lỗi F8: Lỗi đường tín hiệu -> kiểm tra dây, Bo mạch điều khiển -> dây bình 
thường -> sửa, thay board điều khiển

MÁY LẠNH HIỆU NAGAKAWA

Stt Hiện tượng báo lỗi
Phương pháp Hiển thị

Đèn Power Đèn run Đèn sleep Đèn timer
A. LOẠI MÁY 95 & 125AV

1 Lỗi sensor đầu đồng  Nhấp nháy Nháp nháy Nháp nháy

2
Lỗi Sensor nhiệt độ 
phòng

Nháp nháy Nháp nháy Luôn sáng

3 Máy ngoài bất thường   Nháp nháy Tắt Nháp nháy
4 Quạt dàn lạnh bất thường Nhấp nháy Luôn sáng Nháp nháy

 
 

Chú ý: Đèn nhấp nháy 
5giây, tắt 5 giây

B. LOẠI MÁY 95 & 123AV

1
Lỗi Sensor đầu đồng hoặc
Máy ngoài bất thường

Nhấp nháy 5 lần 
sau 10 giây lặp lại

Tắt Tắt

2
Lỗi Sensor nhiệt Độ 
phòng

Nhấp nháy 2 lần 
sau 10 giây lặp lại

Tắt Tắt

3 Quạt dàn lạnh bất thường
Nhấp nháy 6 lần 
sau 7 giây lặp lại

Tắt Tắt

C. LOẠI MÁY 182 SH

1
Lỗi Sensor đầu đồng hoặc
Máy ngoài bất thường

Nhấp nháy 5 lần 
sau 7 giây lặp lại

Tắt Tắt

2
Lỗi Sensor nhiệt Độ 
phòng

Nhấp nháy 2 lần 
sau 10 giây lặp lại

Tắt Tắt

3 Quạt dàn lạnh bất thường
Nhấp nháy 3 lần 
sau 5 giây lặp lại

Tắt Tắt

D. LOẠI MÁY 183 AV

1
Lỗi Sensor đầu đồng hoặc
Máy ngoài bất thường

Luôn sáng
Nhấp nháy 5 lần 
sau 5 giây lặp lại

Tắt Tắt

2
Lỗi Sensor nhiệt Độ 
phòng

Luôn sáng 
Nhấp nháy 2 lần 
sau 10 giây lặp lại

Tắt Tắt

3 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn sáng
Nhấp nháy 6 lần 
sau 2 giây lặp lại

Tắt Tắt

E. LOẠI MÁY 243 AV

1 Lỗi sensor đầu đồng

 

Luôn sáng

 
 

Nhấp nháy 2 lần 
sau 10 giây lặp lại

 
 

Luôn sáng

2
Lỗi Sensor nhiệt độ 
phòng

 
 

 Tắt

3 Máy ngoài bất thường Luôn sáng
 
 

Nhấp nháy 6 lần 
sau giây lặp lại

Tắt
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4 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn sáng
 
 

Nhấp nháy 5lần sau
5 giây lặp lại

Tắt

F. LOẠI MÁY > 246 AT ( CASSETTE)

1
Lỗi Sensor đầu đồng hoặc
Máy ngoài bất thường

Luôn sáng
Nhấp nháy 6 lần 
sau 7 giây lặp lại

Tắt

2 Quạt dàn lạnh bất thường Luôn Sáng
Nhấp nháy 5 lần 
sau 3 giây lặp lại

Tắt

3
Đảo pha, đấu sai điện 
nguồn

Nhấp nháy Nhấp nháy Tắt

G. LOẠI MÁY 424 AP (ÁP TRẦN)

1
Lỗi Sensor đầu đồng hoặc
Máy ngoài bất thường

Tắt
Nhấp nháy 5 lần 
sau 5 giây lặp lại

Tắt

2 Quạt dàn lạnh bất thường Tắt
Nhấp nháy 6 lần 
sau 7 giây lặp lại

Tắt

3
Đảo pha, đấu sai điện 
nguồn

Tắt Nhấp nháy liên tục
Tắt
 

H. LOẠI MÁY 92; 122SH & 240; 420AV

1
Lỗi Sensor đầu đồng hoặc
Mất ga

Mặt đèn hiển thị lỗi EL

2 Quạt dàn lạnh bất thường Mặt đèn hiển thị lỗi EF

3
Điện nguồn yếu,lệch pha 
hoặc tiếp xúc kém

Mặt đèn hiển thị lỗi Er

3
Đảo pha hoặc đấu sai dây 
nguồn

Mặt đèn hiển thị lỗi E3 và Er

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP CỦA MÁY ĐHKK – NAKAGAWA
Stt Hiện tượng Nguyên nhân Các cách xử lý

1 Máy lạnh kém

- Thiếu ga hoặc thừa ga
- Để lọt hơi ẩm vào hệ thống do khi 
lắp đặt xả E không kỹ.
- Các dàn trao đổi nhiệt quá bẩn.
- Điện áp thấp quá mức cho phép.
- Lưới lọc bụi bẩn.
- Cục ngoài trời giải nhiệt kém

- Nạp thêm hoặc xả bớt ga
- Xả ga để hút chân không và nạp lại.
- Vệ sinh các dàn trao đổi nhiệt.
- Dùng ổn áp để tăng nguồn cho máy, 
thay dây đúng theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh lưới lọc bụi.
- Chuyển cục nóng sai vị trí giải nhiệt 
tốt nhất.

2
Máy mất lạnh 
hoàn toàn

- Hỏng máy nén .
- Hỏng tụ khởi động máy nén hay 
hỏng tụ quạt.
- Hỏng động cơ quạt ngoài trời
- Mất hết ga
- Hỏng Tecmi.
- Quên không khóa ga.
- Máy nén ko hoạt động

- Thay máy nén mới.
- Thay tụ mới.
- Thay động cơ mới.
- Tìm chỗ hở để xử lý.
- Thay Tecmic.
- Kiểm tra khóa ga cho hệ thống.
- Dùng ổn áp để cấp nguồn cho máy.

3 Máy chạy 
đóng cắt liên 

- Máy nén tăng dòng.
- Ống đồng nối giữa hai cục bị móp, 

- Kiểm tra dòng chạy máy nén, tìm 
nguyên nhân khác.
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tục

gẫy gập.
- Tecmic sai trị số.
- Các rắc cắm tiếp xúc ko tốt.
- Nguồn điện ko ổn định.
- Các zắc cắm tiếp xúc không tốt.
- Nguồn điện không ổn định.

- Kiểm tra và thay ống mới.
- Thay tecmic đúng trị số.
- Kiểm tra lại các rắc cắm bóp chặt lại.
- Kiểm tra nguồn trong quá trình máy 
hoạt động.
- Thay Tecmic đúng trị số.
- Kiểm tra làm sạch và chắc zắc cắm.
- Kiểm tra nguồn điện theo dõi nguồn 
sau khi khởi động máy.

MÁY LẠNH MITSUBISHI
CHỚP 1 LẦN ON: LỖI SENSOR CẶP DÀN LẠNH

• Sensor đứt, kết nối không tốt.

• Board dàn lạnh hư hỏng.

• Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác 
nhận dưới -20 độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor).

CHỚP 2 LẦN ON: LỖI SENSOR NHIỆT ĐỘ PHÒNG

• Sensor đứt, kết nối không tốt.

• Board dàn lạnh hư hỏng.

• Khi sensor dàn lạnh bị đứt xác định trong lúc ngừng vận hành (Nếu nhiệt độ xác 
nhận dưới -20 độ C trong vòng 15 giây thì nó được coi như đứt dây sensor).

CHỚP 6 LẦN ON: LỖI MOTOR DÀN LẠNH

• Motor quạt hư, kết nối không tốt.

• Khi máy đang hoạt động, nếu tốc độ motor quạt là 300 rpm hoặc thấp hơn 30 giây 
hay lâu hơn. (máy ngừng hoạt động) 

CHỚP LIÊN TỤC CHỚP 1 LẦN: LỖI SENSOR VÀO DÀN NÓNG

• Sensor đứt, kết nối không tốt.

• Board dàn nóng hư hỏng.

• Khi sensor gió vào dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành. (Nếu
nhiệt độ xác định dưới < -40 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor).

CHỚP LIÊN TỤC CHỚP 2 LẦN: LỖI SENSOR CẶP DÀN NÓNG

• Sensor đứt, kết nối không tốt.

• Board dàn nóng hư hỏng.

• Khi sensor cặp dàn nóng bị đứt được xác định trong lúc đã ngừng vận hành. (Nếu 
nhiệt độ xác định dưới < -50 độ C trong 15 giây thì được coi như đứt dây sensor). 
(Máy ngừng hoạt động).

CHỚP LIÊN TỤC CHỚP 4 LẦN: LỖI SENSOR ĐƯỒNG NÉN

• Sensor đứt, kết nối không tốt.

• Board dàn nóng hư hỏng.
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• Khi trạng thái Sensor được xác định là đứt trong vòng 15 giây hoặc lâu hơn (Thấp 
hơn 7 độ C).

MÁY LẠNH HITACHI
• Mã số 01 - Kích hoạt các thiết bị an toàn trong các đơn vị trong nhà

• Mã số 02 - Kích hoạt các thiết bị an toàn trong các đơn vị ngoài trời

• Mã số 03 - Truyền bất thường giữa các đơn vị trong nhà và các đơn vị ngoài trời

• Mã số 04 - Truyền bất thường giữa các biến tần và PCB1 ngoài trời và ISPM

• Mã số 05 - Mã số hoạt động bất thường của chọn lên tín hiệu giai đoạn

• Mã số 06 - Điện áp quá mức thấp hoặc điện áp quá cao cho các biến tần

• Mã số 07 - Giảm khí thải hơi quá (FSVNE)

• Mã số 08 - Nhiệt độ khí xả quá cao ở trên cùng của buồng máy nén

• Mã số 09 - Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt ngoài trời cho FSN (E) 
_FXN (E)

• Mã số 11 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho các đơn vị trong nhà nhiệt độ
khí vào (đầu vào nhiệt điện trở không khí)

• Mã số 12 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ không khí trong nhà
xả (không khí ra nhiệt điện trở)

• Mã số 14 - Giảm khí thải hơi quá nhiệt độ đường ống khí đốt (trong nhà)

• Mã số 15 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở không khí ngoài trời tươi 
(Econofresh)

• Mã số 19 - Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (RCI-Model)

• Mã số 19 - Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (RPK-Model)

• Mã số 19 - Kích hoạt các thiết bị bảo vệ cho động cơ quạt trong nhà (trừ RCI và 
RPK)

• Mã số 21 - Hoạt động bất thường của cảm biến áp suất cao cho các đơn vị ngoài trời

• Mã số 22 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ ngoài trời (ngoài 
trời nhiệt điện trở xung quanh đơn vị)

• Mã số 23 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ khí xả trên đỉnh của 
máy nén buồng

• Mã số 24 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ bay hơi trong quá 
trình sưởi ấm

• Mã số 26 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho nhiệt độ khí hút (hút máy 
nén nhiệt điện trở FSVNE)

• Mã số 29 - Hoạt động bất thường của cảm biến áp suất thấp cho các đơn vị ngoài trời

• Mã số 30 - Kết nối hệ thống dây điện không đúng (FXN (E) chỉ series)

• Mã số 31 - Thiết lập khả năng không chính xác hoặc khả năng kết hợp giữa các đơn 
vị trong nhà và các đơn vị ngoài trời
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• Mã số 32 - Hoạt động bất thường trong việc truyền tải của các đơn vị trong nhà khác

• Mã số 35 - Thiết lập số đơn vị trong nhà không đúng

• Mã số 36 - Sự kết hợp không đúng các đơn vị trong nhà

• Mã số 38 - Hoạt động bất thường của chọn lên các mạch bảo vệ (đơn vị ngoài trời)

• Mã số 39 - Hoạt động bất thường của hiện tại chạy ở máy nén tốc độ không đổi

• Mã số 43 - Kích hoạt để bảo vệ hệ thống từ tỉ lệ nén thấp

• Mã số 44 - Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực hút quá cao

• Mã số 45 - Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực xả quá cao

• Mã số 47 - Kích hoạt để bảo vệ hệ thống khỏi áp lực xả quá thấp

• Mã số 51 - Hoạt động bất thường của máy biến áp hiện tại (0a phát hiện)

• Mã số 52 - Kích hoạt để bảo vệ biến tần chống quá dòng tức thời (1)

• Mã số 53 - Kích hoạt để bảo vệ ISPM

• Mã số 54 - Tăng nhiệt độ quạt biến tần

• Mã số 56, 57, 58 - Hoạt động bất thường của fan hâm mộ bảo vệ động cơ

• Mã số 96 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho các KPI (nhiệt điện trở nhiệt 
độ phòng)

• Mã số 97 - Hoạt động bất thường của nhiệt điện trở cho KPI (ngoài trời nhiệt điện trở
nhiệt độ)

• Mã số EE - Máy nén bảo vệ

MÁY LẠNH FUNIKI
Mã lỗi máy lạnh Funiki Tủ đứng 5Hp, E04 máy nén cao dòng

• Mã lỗi E01 model FC45M, FH45M lỗi cảm biến gió

• Mã lỗi E02 model FC45D, FH45D lỗi thiếu gas

• Mã lỗi E02 model FC, FH45 lỗi cao, thấp áp, bảo vệ pha

• Mã lỗi E03 model FC45D, FH45D lỗi cảm biến gas dàn lạnh

• Mã lỗi E03 model FC45M, FH45M lỗi cảm biến dàn nóng

• Mã lỗi E04 model FC45D, FH45D lỗi điện áp thấp

• Mã lỗi E05, E06 model FC, FH45 lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

• Mã E06 model FC45M, FH45M lỗi cao, thấp, bảo vệ pha

• Mã lỗi E07 model FC, FH45 lỗi cảm biến dàn nóng

• Mã lỗi E09 model FC, FH45 thiếu gaz, cảm biến dàn lạnh

• Mã lỗi E1 máy lạnh funiki FC45D, FH45D lỗi sensor gió

• Mã lỗi E1 máy lạnh funiki FC, FH24M lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

• Mã lỗi E2 model FC24M, FH24M, FC27M, FH27M lỗi sensor dàn
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• Mã lỗi E4 của máy lạnh Funiki lỗi do quạt và sung quạt dàn lạnh

• Mã lỗi E5 máy lạnh Funiki lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

• Mã lỗi E6 FC24, FH24, FC27, FH27 thiếu gas, sensor gas

• Mã lỗi E5 model FC4D, FH45D 45p ngắt 10p, lỗi sensor gió

• Mã lỗi E7 máy lạnh funiki FC24, FH24, FC27, FH27 Kiểm tra cảm biến dàn chạy 
45p, ngắt 10p

• Mã lỗi E9 máy lạnh funiki Máy bị mất gaz, điện áp yếu

• Mã lỗi FC máy lạnh funiki kẹt nút nhấn reset.

• Mã lỗi FF4 FF8 máy lạnh funiki FC, FH27G lỗi cảm biến gas

• Mã lỗi FF7 máy lạnh funiki FC, FH27G Lỗi lỗi cảm biến gió

MÁY LẠNH PANASONIC &  PANASONIC INVERTER
Kiểm Tra Mã Lỗi Máy Lạnh: Bạn lấy kim nhọn nhấn và giữ vào nút check đến khi mà 

hình hiển thị hai số không, tiếp tục bấm hai nút tăng giảm phần cài đặt thời gian, bao giờ 
nghe tiếng bíp bíp thì dừng lại, mã lỗi trên màn hình là lỗi của máy đang gặp. Tra mã lỗi 
máy lạnh panasonic inverter đang bị hư ở bảng dưới đây:

• 00H Máy hoạt động bình thường

• 11H Lỗi đường dữ liệu giữa dàn nóng và dàn lạnh

• 12H Dàn nóng và dàn lạnh không cùng công suất (đấu điện có thể sai)

• 14H Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

• 15H Lỗi cảm biến nhiệt độ máy nén

• 16H Dòng điện tải máy nén quá thấp, không đủ để hoạt động

• 19H Lỗi quạt dàn lạnh

• 21H Chưa sử dụng

• 23H Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh

• 24H Chưa sử dụng

• 25H Mạch e-ion bị lỗi

• 26H Chưa sử dụng

• 27H Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời

• 28H Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng

• 30H Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén (CU-S18xx)

• 31H Chưa sử dụng

• 32H Chưa sử dụng

• 33H Lỗi kết nối dữ liệu trong và ngoài

• 34H, 35H, 36H, 37H Chưa sử dụng

• 38H Khối trong và ngoài không đồng bộ (khác chủng loại)
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• 39H, 41H, 50H, 51H, 52H Chưa sử dụng

• 58H Lỗi mạch PATROL

• 59H Lỗi mạch ECO PATROL

• 97H Lỗi quạt khối ngoài trời (CU-S18xx/24xx)

• 98H Nhiệt độ trong nhà quá cao (Chế độ sưởi ấm)

• 99H Nhiệt độ giàn lạnh giảm quá thấp (Đóng băng)

• 11F Lỗi chuyển chế độ làm lạnh/Sưởi ấm

• 16F, 17F, 18F Chưa sử dụng

• 90F Lỗi trên mạch PFC ra của máy nén

• 91F Dòng tải máy nén quá thấp

• 93F Lỗi tốc độ quay máy nén

• 95F Nhiệt độ giàn nóng quá cao

• 96F Quá nhiệt độ transitor công suất máy nén (IPM)

• 97F Nhiệt độ máy nén quá cao

• 98F Dòng tải máy nén quá cao

• 99F Xung DC ra máy nén quá cao

MÁY LẠNH DAIKIN VÀ DAIKIN INVERTER
Kiểm tra máy đang bị lỗi Mã Lỗi nào bạn thao tác như sau:

• Hướng Romote lên máy.

• Nhấn giữ nút CANCE đến bao giờ thấy Romote hiển thị số 00 rổi thả tay ra.

• Nhấn rồi nhả đến bao giờ bạn nghe tiếng còi của máy phát ra tiếng Bíp dài, Mã hiển 
thị lúc ấy chính là mã lổi của máy và tra theo bãng mã ở dưới để xem nó hư hỏng 
thiết bị nào nhé.

Mã Lỗi A0: Lỗi của thiết bị bảo vệ bên ngoài.

• Kiểm tra lại cài đặt và thiết bị kết nối bên ngoài

• Thiết bị không tương thích

• Lỗi bo dàn lạnh

Mã Lỗi A1: Lỗi ở board mạch

• Thay bo dàn lạnh

Mã Lỗi A3: Lỗi ở hệ thống điều khiển mức nước xả (33H).

• Điện không được cung cấp

• Kiểm tra công tắc phao.

• Kiểm tra bơm nước xả

• Kiểm tra đường ống nước xả có đảm bảo độ dốc không
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• Lỗi bo dàn lạnh

• Lỏng dây kết nối

Mã Lỗi A6: Motor quạt (MF) bị hỏng, quá tải.

• Thay mô tơ quạt

• Lỗi kết nối dây giữa mô tơ quạt và bo dàn lạnh

Mã Lỗi A7: Motor cánh đảo gió bị lỗi

• Kiểm tra mô tơ cánh đảo gió

• Cánh đảo gió bị kẹt

• Lỗi kết nối dây mô tơ Swing

• Lỗi bo dàn lạnh

Mã Lỗi A9: Lỗi van tiết lưu điện tử (20E).

• Kiểm tra cuộn dây van tiết lưu điện tử, thân van

• Kết nối dây bị lỗi

• Lỗi bo dàn lạnh

Mã Lỗi AF: Lỗi mực thoát nước xả dàn lạnh

• Kiểm tra đường ống thoát nước,

• PCB dàn lạnh.

• Bộ phụ kiện tùy chọn (độ ẩm)bị lỗi

Mã Lỗi C4: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) ở dàn trao đổi nhiệt

• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống gas lỏng

• Lỗi bo dàn lạnh

Mã Lỗi C5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R3T) đường ống gas hơi.

• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống ga hơi

• Lỗi bo dàn lạnh

Mã Lỗi C9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió hồi.

• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió hồi

• Lỗi bo dàn lạnh.

Mã Lỗi CJ: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ trên remote điều khiển.

• Lỗi cảm biến nhiệt độ của điều khiển

• Lỗi bo romote điều khiển

Mã Lỗi E1: Lỗi của board mạch.

• Thay bo mạch dàn nóng

Mã Lỗi E3: Lỗi do sự tác động của công tắc cao áp.

• Kiểm tra áp suất cao dẫn tới tác động của công tắc áp suất cao

• Lỗi công tắc áp suất cao
Trang 12        Tải app Rada để gọi thợ: http://apprada.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN RADA
#B4, tầng 24, Golden West bld, số 2 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0435576579 - Hotline: 01695 911 911 - Website: rada.asia – Email: contact@rada.asia

• Lỗi bo dàn nóng

• Lỗi cảm biến áp lực cao

• Lỗi tức thời - như do mất điện đột ngột

Mã Lỗi E4: Lỗi do sự tác động của cảm biến hạ áp.

• Áp suất thấp bất thường (<0,07Mpa)

• Lỗi cảm biến áp suất thấp.

• Lỗi bo dàn nóng.

• Van chặn không được mở

Mã Lỗi E5: Lỗi do động cơ máy nén inverter

• Máy nén inverter bị kẹt, bị dò điện, bị lỗi cuộn dây.

• Dây chân lock bị sai (U,V,W)

• Lỗi bo biến tần

• Van chặn chưa mở.

• Chênh lệch áp lực cao khi khởi động ( >0.5Mpa)

Mã Lỗi E6: Lỗi do máy nén thường bị kẹt hoặc bị quá dòng.

• Van chặn chưa mở.

• Dàn nóng không giải nhiệt tốt

• Điện áp cấp không đúng

• Khởi động từ bị lỗi

• Hỏng máy nén thường

• Cảm biến dòng bị lỗi

Mã Lỗi E7: Lỗi ở mô tơ quạt dàn nóng.

• Lỗi kết nối quạt và bo dàn nóng

• Quạt bị kẹt

• Lỗi mô tơ quạt dàn nóng

• Lỗi bo biến tần quạt dàn nóng

Mã Lỗi F3: Nhiệt độ đường ống đẩy không bình thường.

• Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ ống đẩy.

• Cảm biến nhiệt độ ống đẩy bị lỗi hoặc sai vị trí

• Lỗi bo dàn nóng

Mã Lỗi H7: Tín hiệu từ mô tơ quạt dàn nóng không bình thường.

• Lỗi quạt dàn nóng

• Bo Inverter quạt lỗi

• Dây truyền tín hiệu lỗi
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Mã Lỗi H9: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R1T) gió bên ngoài.

• Kiểm tra cảm biến nhiệt độ gió ra dàn nóng bị lỗi

• Lỗi bo dàn nóng

Mã Lỗi J2: Lỗi ở đầu cảm biến dòng điện.

• Kiểm tra cảm biến dòng bị lỗi

• Bo dàn nóng bị lỗi

Mã Lỗi J3: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ đường ống gas đi (R31T~R33T).

• Lỗi cảm biến nhiệt độ ống đẩy

• Lỗi bo dàn nóng

• Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ

Mã Lỗi J5: Lỗi ở đầu cảm biến nhiệt độ (R2T) đường ống gas về.

• Lỗi cảm biến nhiệt độ ống hút

• Lỗi bo dàn nóng

• Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ

Mã Lỗi J9: Lỗi cảm biến độ quá lạnh (R5T)

• Lỗi cảm biến độ quá lạnh R5T

• Lỗi bo dàn nóng

Mã Lỗi JA: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas đi.

• Lỗi cảm biến áp suất cao

• Lỗi bo dàn nóng

• Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai

Mã Lỗi JC: Lỗi ở đầu cảm biến áp suất đường ống gas về.

• Lỗi cảm biến áp suất thấp

• Lỗi bo dàn nóng

• Lỗi kết nối của cảm biến nhiệt độ hoặc vị trí sai

Mã Lỗi L4: Lỗi do nhiệt độ cánh tản nhiệt bộ biến tần tăng.

• Nhiệt độ cánh tản nhiệt tăng cao (≥93°C)

• Lỗi bo mạch

• Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt

Mã Lỗi L5: Máy nén biến tần bất thường

• Hư cuộn dây máy nén Inverter

• Lỗi khởi động máy nén

• Bo Inverter bị lỗi

Mã Lỗi L8: Lỗi do dòng biến tần không bình thường.

• Máy nén Inverter quá tải
Trang 14        Tải app Rada để gọi thợ: http://apprada.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN RADA
#B4, tầng 24, Golden West bld, số 2 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0435576579 - Hotline: 01695 911 911 - Website: rada.asia – Email: contact@rada.asia

• Lỗi bo Inverter

• Máy nén hỏng cuộn dây( dò điện, dây chân lock…)

• Máy nén bị lỗi

Mã Lỗi L9: Lỗi do sự khởi động máy nén biến tần.

• Lỗi máy nén Inverter

• Lỗi dây kết nối sai(U,V,W,N)

• Không đảm bảo chênh lệch áp suất cao áp và hạ áp khi khơi động

• Van chặn chưa mở

• Lỗi bo Inverter

Mã Lỗi LC: Lỗi do tín hiệu giữa bo Inverter và bo điều khiển

• Lỗi do kết nối giữa bo Inverter và bo điều khiển dàn nóng

• Lỗi bo điều khiển dàn nóng

• Lỗi bo Inverter

• Lỗi bộ lọc nhiễu

• Lỗi quạt Inverter

• Kết nối quạt không đúng

• Lỗi máy nén

• Lỗi mô tơ quạt

Mã Lỗi P4: Lỗi cảm biến tăng nhiệt độ cánh tản nhiệt Inverter

• Lỗi cảm biến nhiệt độ cánh tản nhiệt

• Lỗi bo Inverter

Mã Lỗi PJ: Lỗi cài đặt công suất dàn nóng

• Chưa cài đặt công suất dàn nóng

• Cài đặt sai công suất dàn nóng khi thay thế bo dàn nóng

Mã Lỗi U0: Cảnh báo thiếu ga

• Thiếu ga hoặc ngẹt ống ga (lỗi thi công đường ống)

• Lỗi cảm biến nhiệt (R4T, R7T)

• Lỗi cảm biến áp suất thấp

• Lỗi bo dàn nóng

Mã Lỗi U1: Ngược pha, mất pha

• Nguồn cấp bị ngược pha

• Nguồn cấp bị mất pha

• Lỗi bo dàn nóng

Mã Lỗi U2: Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh.

Trang 15        Tải app Rada để gọi thợ: http://apprada.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN RADA
#B4, tầng 24, Golden West bld, số 2 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0435576579 - Hotline: 01695 911 911 - Website: rada.asia – Email: contact@rada.asia

• Nguồn điện cấp không đủ

• Lỗi nguồn tức thời

• Mất pha

• Lỗi bo Inverter

• Lỗi bo điều khiển dàn nóng

• Lỗi dây ở mạch chính

• Lỗi máy nén

• Lỗi mô tơ quạt

• Lỗi dây truyền tín hiệu

Mã Lỗi U3: Lỗi do sự vận hành kiểm tra không dược thực hiện.

• Chạy kiểm tra lại hệ thống

Mã Lỗi U4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng

• Dây giữa dàn lạnh-dàn nóng, dàn nóng-dàn nóng bị đứt, ngắn mạch hoặc đấu sai 
(F1,F2)

• Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất

• Hệ thống địa chỉ không phù hợp

• Lỗi bo dàn lạnh

• Lỗi bo dàn nóng

Mã Lỗi U5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote.

• Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và remote

• Kiểm tra lại cài đặt nếu 1 dàn lạnh sử dụng 2 remote

• Lỗi bo remote

• Lỗi bo dàn lạnh

• Lỗi có thể xảy ra do nhiễu

Mã Lỗi U7: Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng

• Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và Adapter điều khiển C/H

• Kiểm tra dây tín hiệu giữa dàn nòng với dàn nóng

• Kiểm tra bo mạch dàn nóng

• Lỗi Adapter điều khiển Cool/Heat

• Adapter điều khiển Cool/Heat không tương thích

• Địa chỉ không đúng(dàn nóng và Adapter điều khiển C/H)

Mã Lỗi U8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”.

• Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa remote chính và phụ

• Lỗi bo remote

• Lỗi kết nối điều khiển phụ
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Mã Lỗi U9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ 
thống.

• Kiểm tra lại Dây truyền tín hiệu bên trong và bên ngoài hệ thống

• Kiểm tra lại van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ thống

• Lỗi bo dàn lạnh của hệ thống

• Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh

Mã Lỗi UA: Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v...

• Kiểm tra lại số lượng dàn lạnh

• Lỗi bo dàn nóng

• Không tương thích giữa dàn nóng và dàn lạnh

• Không cài đặt lại bo dàn nóng khi tiến hành thay thế

• Trùng lặp địa chỉ ở remote trung tâm.

• Kiểm tra lại địa chỉ của hệ thống và cài đặt lại

Mã Lỗi UE: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều khiển trung tâm và dàn lạnh.

• Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và điều khiển trung tâm

• Lỗi truyền tín hiệu của điều khiển chủ (master)

• Lỗi bo điều khiển trung tâm

• Lỗi bo dàn lạnh

Mã Lỗi UF: Hệ thống lạnh chưa được lắp đúng, không tương thích dây điều khiển/đường 
ống gas.

• Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng

• Lỗi bo dàn lạnh

• Van chặn chưa mở

• Không thực hiện chạy kiểm tra hệ thống

Mã Lỗi UH: Sự cố về hệ thống, địa chỉ hệ thống gas không xác định

• Kiểm tra tín hiệu dàn nóngđến dàn lạnh

• Lỗi bo dàn lạnh

• Lỗi bo dàn nóng

MÁY GIẶT HAIER
• Err3 lỗi cảm biến nhiệt độ

• Err4 lỗi do không nóng nước

• Err5 lỗi do đường nước cấp quá yếu hay rò rỉ nước

• Err8 lỗi do cấp nước vào liên tục
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MÁY GIẶT TOSHIBA
• Mã lỗi E1 Lỗi xả nước

• Mã lỗi E2 Lỗi khóa an toàn

• Mã lỗi E3 Đồ giặt phân bố không đều bên trong lồng giặt

• Mã lỗi E23 khóa của công tắc, kẹt cần gạt an toàn…

• Mã lỗi E4 của máy giặt Toshiba lỗi phao nước

• Mã lỗi E5 Lỗi cấp nước

• Mã lỗi E6, E7, E8 kẹt mô tơ giặt, đồ quá nhiều, mức nước thấp, trục ly hợp, sensor 
trục ly hợp Mã Mã lỗi máy giặt Toshiba E7-4 lỗi hand đếm

• Mã lỗi E9 lỗi nước ra hoài

• Mã lỗi Ec1, Ec5, Ec3, Ec6 Nhiều đồ giặt hoặc nước ít

• Mã lỗi E7-1Lỗi tràn bộ nhớ

• Mã lỗi E95 lỗi phần công tắc từ hoặc main boarb, D980 Phao

• Mã lỗi EL lỗi phần động cơ, D950 lỗi IBM

• Mã lỗi EB Lỗi không Tải

• Mã lỗi Eb4 Lỗi Motor xả DC1000

MÁY GIẶT SAMSUNG
• Mã lỗi E1: Cung cấp nước vào máy

• Mã lỗi E2: Vấn đề cân chỉnh nước vào máy

• Mã lỗi E3: Vấn đề thoát nước

• Mã lỗi E4: Mất cân bằng ,mở nắp cửa máy

• Mã lỗi E5, E6: Lỗi do cảm biến nhiệt độ nước nóng

• Mã lỗi E7: Tần số tín hiệu van áp lực cấp nước bất thường

• Mã lỗi E8: Nhiệt độ nước bất thường

• Mã lỗi dL: Khóa cửa mở hay đóng chưa hết

• Mã lỗi d5: Cửa máy đang mở

• Mã lỗi Hr: Lỗi cảm biến nhiệt độ

• Mã lỗi L0: Lỗi công tắc cửa không mở được

• Mã lỗi E3: Moto không chạy đúng

• Mã lỗi nd: Lỗi không thoát nước

• Mã lỗi nF: Lỗi không cấp nước

• Mã lỗi 5R: Lỗi ic xử lý

• Mã lỗi PF: Lỗi mất điện khi đang chạy, bấm lại start

• Mã lỗi 0E, 1E: Lỗi đường phao nước
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• Mã lỗi LA: Cảm biến tốc độ động cơ vấn đề.

• Mã lỗi TE: Nhiệt độ cảm biến nước có vấn đề.

• Mã lỗi 2E: Lỗi điện áp.

• Mã lỗi 5d: Bọt xà phòng nhiều trong quá trình giặt

MÁY GIẶT DAEWOO
• Mã lỗi IE: Lỗi đường nước cấp

• Mã lỗi OE: Lỗi đường nước thải

• Mã lỗi UE , E5: Lỗi cân bằng

• Mã lỗi LE: Lỗi khóa cửa

• Mã lỗi E2: Lỗi tràn nước, nước vào không ngắt

• Mã lỗi E4: Lỗi rò rỉ nước

• Mã lỗi E6: Lỗi cao dòng của moto , bộ số hư

• Mã lỗi E7: Động cơ quay 1 chiều

• Mã lỗi E8: Motor không hoạt động

• Mã lỗi E9: Lỗi áp lực nước

• Mã lỗi H2, H4, H5: Lỗi đường đốt nóng

• Mã lỗi H6, H8: Điện trở đốt không làm việc, cảm biến nhiệt hư

• Mã lỗi PFE: Lỗi máy cửa ngang nước thoát không ngắt được

MÁY GIẶT HITACHI
• Mã lỗi EE lỗi board mạch chính.

• Mã lỗi F1 Cảm biến mực nước có vấn đề.

• Mã lỗi F2 lỗi moto, triac board mạch máy giặt

• Mã lỗi F9 lỗi đếm từ

• Mã lỗi FO lỗi đường phao nước

MÁY GIẶT PANASONIC
• Mã lỗi H01: Lỗi cảm biến áp lực nước

• Mã lỗi H04: Lỗi đường tín hiệu, kiểm tra dây, dắt ghim

• Mã lỗi H05: Lỗi dữ liệu không được lưu vào bộ điều khiển điện tử kiểm tra chế độ B 
trong chế độ dịch vụ

• Mã lỗi H07, H18, H25, H55, H57: Lỗi mô tơ, đường dây vào mô tơ, board chính, 
cảm biến từ.

• Mã lỗi H09: Lỗi đường tín hiệu board nguồn và board hiển thị

• Mã lỗi H17: Đường tín hiệu cảm biến nhiệt độ, sensor

Trang 19        Tải app Rada để gọi thợ: http://apprada.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN RADA
#B4, tầng 24, Golden West bld, số 2 Lê Văn Thiêm, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
ĐT: 0435576579 - Hotline: 01695 911 911 - Website: rada.asia – Email: contact@rada.asia

• Mã lỗi H21: Lỗi nước vào mãi không ngắt, hoặc phao nước

• Mã lỗi H23: Nóng relay trên PCB chính kiểm soát phát hiện bất

• Mã lỗi H27: Lỗi đường khóa cửa

• Mã lỗi H29: Đường quạt làm mát

• Mã lỗi H41: Lỗi đường cảm biến 3D

• Mã lỗi H43, H46: Lỗi tín hiệu từ máy rò điện

• Mã lỗi H51: Lỗi quá tải động cơ, do động cơ hoặc bộ số

• Mã lỗi H52, 53: Lỗi điện áp bất thường

• Mã lỗi U11: Lỗi thoát nước

• Mã lỗi U12: Lỗi khóa cửa

• Mã lỗi U13: Lỗi chống rung

• Mã lỗi U14: Đường nước cấp

• Mã lỗi U18: Lỗi về đường nước cấp hoặc xả

MÁY GIẶT ELECTROLUX
• Mã lỗi E10: Lỗi đường cấp nước lâu

• Mã E11, E38: Lỗi cấp nước

• Mã E12, E21, E22: Lỗi thoát nước

• Mã E31, E32, E33, E34, E36, E37: Lỗi đường phao áp lực

• Mã E35: Lỗi mức nước quá cao, không ngắt nước

• Mã E40, E41, E42, E43, E44, E45: Lỗi đường công tắc cửa

• Mã E51, E53: Lỗi đường động cơ

• Mã E52: Cảm biến vòng quay

• Mã E54 : Lỗi động cơ tăng dòng

• Mã E55: Động cơ không hoạt động

• Mã E56: Lỗi động cơ không chạy, bộ đếm từ hư

• Mã E61, E71: Lỗi điện trở đốt nóng, cảm biến nhiệt độ nước

• Mã E62, E72: Lỗi nước quá nóng

• Mã E64, E66, E73: Lỗi cảm biến sấy nóng

• Mã E84: Lỗi bơm lưu thông

• Mã E90, E91, E92, E93, E94: Lỗi đường truyền board chính và board hiển thị, lỗi 
phần mềm board

• Mã EF1: Thời gian xã nước quá dài

• Mã EF2: Lỗi bọt xà phòng

• Mã EF3: Lỗi rò rỉ nước
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MÁY GIẶT LG
• Mã Lỗi £E Lỗi thermistor

• Mã Lỗi: SE (sensor) Lỗi cảm biến

• Mã Lỗi: CE (current) Lỗi nguồn, motor

• Mã Lỗi: LE (lock, motor) Lỗi khóa, động cơ

• Mã Lỗi: PE Cảm biến áp lực phao

• Mã Lỗi: AE (auto off) Tự động tắc Rơ le, công tắc nguồn, dây xanh nối đến bo mạch

• Mã Lỗi: IE (inlet) Nước ngõ vào khóa nước, bộ lọc

• Mã Lỗi: UE (unbalance) Lỗi cân bằng long đen, bo, phao

• Mã Lỗi: OE (outlet) Ngõ xã nước Motor xả, ống xả

• Mã Lỗi: FE (flood) Lỗi tràn nước

• Mã Lỗi: DE (door) Lỗi cửa mở Dây tím nối đến bo, phao, cảm biến từ

• Mã Lỗi: E3 Buồng giặt và cảm biến Động cơ, dây curoa

• Mã Lỗi: OF (overflood) Lỗi tràn nước

• Mã Lỗi: DHE (dry heat) Motor quạt làm khô, sấy nóng

• Mã lỗi A£ lỗi board công suất máy giặt lg inverter .

MÁY GIẶT SANYO
• Mã lỗi: E1 lỗi đường nước vào

• Mã lỗi: E2 lỗi đường nước ra

• Mã lỗi: U3 lỗi cân bàng máy

• Mã lỗi: U4 lỗi khóa cửa

• Mã lỗi: U5 lỗi khóa cửa ở chế độ trẻ em

• Mã lỗi: UA lỗi đường áp lực

• Mã lỗi: UC lỗi bộ công tắc cửa.

• Mã lỗi: EC, UE lỗi đường tải moto

• Mã lỗi: ED lỗi đường inveter

• Mã lỗi: E9-40 lỗi tín hiệu bất thường vòng quay moto

• Mã lỗi: E9-80 lỗi điện trở vào IBM

• Mã lỗi: E9-20 lỗi đường tín hiệu các board

• Mã lỗi: E9-04 Lỗi lọc nguồn trên board IBM

MÁY ĐIỀU HÒA SAMSUNG THƯỜNG
• Mã lỗi E1 - và Er - E1: Máy lạnh Samsung đang bị lỗi cảm biến nhiệt độ phòng

• Mã lỗi E2, Er - E5 và Er - 05 Máy đang bị lỗi cảm biến nhiệt độ của dàn lạnh
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• Mã lỗi E3 và E3 - 01: Lỗi động cơ quạt dàn lạnh hay sung tín hiệu quạt

• Mã lỗi E6 và Er - 06: Lỗi board mạch điều khiển

• Mã lỗi Er - 01: Lỗi tín hiệu dàn nóng và dàn lạnh

• Mã lỗi Er - 11: Máy lạnh tăng dòng bất thường

• Mã lỗi Er - 12 và Er - 13: Lỗi gia tăng nhiệt độ

• Mã lỗi Er – 14: Lỗi main board biến tần

• Mã lỗi Er – 15: Lỗi hệ thống giải nhiệt dàn nóng, có thể quá nhiệt của quạt dàn nóng

• Mã lỗi Er – 10: Lỗi máy nén, board điều khiển

• Mã lỗi Er – E6: Lỗi cảm biến nhiệt độ

• Mã lỗi Er – 31: Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời

• Mã lỗi Er - 32, Er – 33: Lỗi sensor cảm biến nhiệt độ gió xả

• Mã lỗi Er – 17: Lỗi hai bộ phận trên board inverter dàn nóng

• Mã lỗi Er - 36, Er – 37: Lỗi cảm biến tản nhiệt của main board

• Mã lỗi Er – 38: Lỗi điện áp cảm biến

MÁY ĐIỀU HÒA SAMSUNG INVERTER
• Mã lỗi E1 01: lỗi dàn lạnh không có tín hiệu, kiểm tra lại kết nối dây

• Mã lỗi E1 02, E2 02: lỗi dàn nóng không có tín hiệu

• Mã lỗi E1 21: Lỗi sensor phòng

• Mã lỗi E1 22, E1 23, E1 28: Lỗi sensor gas dàn lạnh

• Mã lỗi E1 30: Lỗi cảm biến thiếu gas

• Mã lỗi E1 54: Lỗi quạt, tín hiệu quạt dàn lạnh

• Mã lỗi E1 61: Lỗi đồng bộ dàn lạnh và dàn nóng

• Mã lỗi E1 62: Lỗi bo mạch chủ

• Mã lỗi E1 63: Lỗi cài đặt tùy chọn mã lỗi

• Mã lỗi E1 85: Lỗi đường cáp động lực hoặc tín hiệu

• Mã lỗi E2 01: Lỗi dàn lạnh không phù hợp

• Mã lỗi E2 03: Lỗi tín hiệu giữa 2 board của dàn nóng

• Mã lỗi E2 21: Lỗi sensor gió dàn nóng

• Mã lỗi E2 37, E2 46: Lỗi cảm biến gas dàn nóng

• Mã lỗi E2 51, E2 61, E2 60: Lỗi sensor Block

• Mã lỗi E2 59: Lỗi dàn nóng

• Mã lỗi E3 20: Lỗi cảm biến nhiệt block

• Mã lỗi E4 01: Dàn lạnh trao đổi nhiệt và ngừng máy nén lạnh (nhiệt độ)

• Mã lỗi E4 04: Ngoài trời đơn vị quá tải và ngừng máy nén (kiểm soát bảo vệ chế độ 
sưởi ấm)
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• Mã lỗi E4 16: Ngoài trời nhiệt độ cao và ngừng xả nén (nhiệt độ)

• Mã lỗi E4 19: Ngoài trời đơn vị EEV mở lỗi (tự chẩn đoán)

• Mã lỗi E4 22: Ngoài trời đơn vị EEV đóng lỗi (tự chẩn đoán)

• Mã lỗi E4 40: Nhiệt độ cao (trên 30 ° C) của chế độ ngoài trời như sưởi ấm

• Mã lỗi E4 41: Nhiệt độ thấp (dưới -5 ° C) của chế độ làm mát trong nhà như

• Mã lỗi E4 60: Sai kết nối giữa truyền thông và cáp điện

• Mã lỗi E4 61: Inverter bắt đầu suy nén (5 lần)

• Mã lỗi E4 62: Nén chuyến đi bởi hiện kiểm soát giới hạn đầu vào

• Mã lỗi E4 63: Nén chuyến đi của OLP kiểm soát nhiệt độ giới hạn

• Mã lỗi E4 64: Dầu khí hiện hành bảo vệ đỉnh cao

• Mã lỗi E4 65: Dầu khí bảo vệ quá tải bởi hiện tại

• Mã lỗi E4 66: Liên kết điện áp lỗi-DC (dưới 150V hoặc 410V hơn)

• Mã lỗi E4 67: Máy nén quay lỗi

• Mã lỗi E4 68: Hiện tại cảm biến Kiểm tra lỗi

• Mã lỗi E4 69: DC-link cảm biến điện áp lỗi

• Mã lỗi E4 70: Dầu khí bảo vệ quá tải - Kiểm tra tính chất làm lạnh và trao đổi nhiệt

• Mã lỗi E4 71: Lỗi bo mạch máy lạnh chủ

• Mã lỗi E4 72: AC dòng lỗi zero-qua mạch phát hiện - Kiểm tra nguồn điện

• Mã lỗi E5 54: Lỗi môi chất lạnh (tự chẩn đoán) - Kiểm tra tính chất môi chất làm 
lạnh
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