
HƯỚNG DẪN GiẢI QUYẾT SỤ CỐ
1. Chức năng tự báo lỗi
1.1 Dàn lạnh
* Để hiển thị các lỗi, giữ nút AUX trong hơn 5 giây trên dàn lạnh khi dàn lạnh không hoạt động.

Mức độ điện áp DC ở mỗi chế độ hoạt động (thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện phụ tải)
Nếu dây điện không được cắm hoặc CB được tắt, bộ nhớ tự báo lỗi sẽ mất.

(Hiển thị các kết quả tự báo lỗi)
Đèn báo hoạt động ( màu đỏ)và đèn Powerful Jet(xanh lá) đồng bộ với đèn hẹn giờ(màu cam).

Ghi chú: đối với các model sản xuất năm 2016,model có đuôi là STW thì đèn nguồn(màu đỏ)   
được chuyển sang đèn màu xanh lá, đèn tính năng là màu đỏ. 
* Việc tự báo lỗi, thông tin lỗi được báo bằng cách nhấp nháy LED1 trên dàn nóng.

* Đèn hoạt động (màu đỏ), đèn hẹn giờ (màu cam) và đèn xanh dương / xanh lá 
để chỉ các thông tin về sự cố.

* Việc tự báo lỗi của dàn nóng được hiển thị trong khoảng 3-10 minutes. 
Sau đó, đèn LED1 trả về để hiển thị bình thường.



AHXPOSHY

<Dàn lạnh> O : 1 giây ON / 1 giây OFF

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

Đỏ

Xanh/xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ

Xanh/xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ

O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
O O Xanh lá

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi Điểm 

kiểm tra Thao tác

Điều kiện 
bình 

thường

Nhấp nháy 
bình 

thường

0 0 Bình thường

Cảm biến van 2 
chiều bị

 lỗi ngắt mạch

(1)Đo điện trở 
của cảm 

biến dàn nóng.

(2)Kiểm tra dây 
điện cảm biến 
dàn nóng có bị 
xước vỏ và ngắt 

mạch.

(3)Không có bất 
thường trong 

kiểm tra (1) và 

(2)

(1)Thay bộ cảm 
biến dàn nóng.

(2)Thay bộ cảm 
biến dàn nóng.

(3)Thay bộ điều 
kiển PWB dàn 

nóng

1 0

1

2

3

Cảm biến nhiệt ở 
dàn nóng bị ngắt 

mạch

Dàn lạnh 
và dàn 

nóng 

không 

hoạt động

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Vấn đề
 dấu hiệu

Lỗi nhiệt độ 
máy nén cao

(1)Kiểm tra khí 
thổi ra dàn nóng 

có bị tắt nghẽn 
không.

(2)Kiểm tra nếu 
điện áp cấp là 

AC 230V.

(3)Kiểm tra ống 
kết nối có bị xì 

gas.

(4)Kiểm tra điện 
trở cám biến 
máy nén dàn 

nóng.

(5)Kiểm tra sự 
hoạt động thích 
hợp của van

Dàn lạnh 
và dàn 

nóng 

không 

hoạt động

Nhiệt độ 
chu trình

Máy nén

 quá nóng

Nhiệt trao đổi 
dàn nóng quá 

nóng

Nhiệt trao đổi 
dàn lạnh quá 

nóng

Dàn lạnh
 và dàn 

nóng 

không 

hoạt động

Dàn lạnh 
hoạt động 

và dàn 

nóng 

không 

hoạt động

2 0

1

2

3

4

5

Lỗi IPM 
nhiệt độ cao

Lỗi IPM 
nhiệt độ cao

Tạm thời ngưng
 hoạt động

Tạm thời ngưng
 hoạt động

Tạm thời ngưng
 hoạt động

Tạm thời ngưng
 hoạt động

(1)Đo điện trở 
cảm biến 
tản nhiệt

Cảm biến hút bị 
lỗi ngắt mạch

1 Lần

2 lần

(1) Thay đổi 
PFFCM PWB 

hoặc bộ điều 
kiển PWB 

hoặc thay cảm 
biến trao đổi 

nhiệt dàn nóng

-

-

-

-

(1)Đảm bảo 
dòng không khí 

từ dàn nóng 

thổi ra bên ngoài 

không bị cản trở
(2)Kết nối điện 
áp đúng
(3)Sạc gas theo 
đúng quy định.
(4)Thay bộ cảm 
biến máy nén 
của dàn nóng.

(5)Thay cuộn 
dây van giãn nở, 
van giãn nở hoặc 
bộ điều kiển 
PWB dàn nóng

Cảm biến bộ 
trao đổi nhiệt bị 
lỗi ngắt mạch

Cảm biến nhiệt 
bộ dàn nóng 

bị lỗi ngắt mạch



AHXPOSHY

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

Điểm 
kiểm tra

Tạm thời ngừng 
hoạt động do sấy 

tách ẩm

Vấn đề
 dấu hiệu

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi

Cảm biến hút bị 
lỗi hở mạch.

(1)Kiểm tra kết 
nối cảm biến 
nhiệt dàn nóng 

được lắp chắc 
chắn.

(2)Đo điện trở 
cảm biến nhiệt 
dàn nóng.

(3)Kiểm tra 
cuộn dây cảm 
biến của dàn 

nóng điều kiển 
PWB hở mạch.

(4)Không có bất 
thường trong 
kiểm tra (1) và 

(3)

Thao tác

Dàn lạnh 
hoạt 
động,dàn 

nóng tạm 
thời không 
hoạt động

3 lần 3 0

Tạm ngưng hoạt 
động để bảo
 vệ chu trình

Bộ sấy đang 
hoạt động

Dàn lạnh và 

dàn nóng 

không hoạt 
động

5 Lần 5

4

5

1

2

(1)Đảm bảo khí 
thổi từ dàn nóng 

ra

 không bị cản 
trở.
(2)Kiểm tra 
motơ quạt dàn 

nóng

7

3 Cảm biến van 2 
chiều bị

 lỗi hở mạch

Cảm biến nhiệt ở 
dàn nóng chập 

chờn

Cảm biến nhiệt 
bị lỗi hở mạch 

Cảm biến tản 
nhiệt lỗi
hở mạch

0 Cảm biến bộ 
trao đổi nhiệt bị 

lỗi hở mạch. 

Cảm biến nhiệt 
dàn nóng 

lỗi hở mạch 

0 Lỗi quá dòng 

DC

2 Lỗi điện áp AC 
lớn nhất hiện tại (1)Kiểm tra sự 

tắt nghẽn khí 
thổi ra của dàn 

nóng.

(2)Kiểm ra quạt 
dàn nóng

Điện áp AC dàn 

nóng hiện tại
Dàn nóng 

và dàn lạnh 
không hoạt 

động

0 Lỗi quá dòng 

AC (1)Kiểm tra sự 
tắt nghẽn khí 
thổi ra của dàn 

nóng.

(2)Kiểm ra quạt 
dàn nóng

(1)Đảm bảo khí 
thổi từ dàn nóng 

ra

 không bị cản 
trở.
(2)Kiểm tra 
motơ quạt dàn 

nóng

1 Lỗi điện áp AC 
khi tắt (1)Kiểm tra IPM

(1)Thay IPM 

PWB

 dàn nóng

7 lần

(1)Sửa chữa lắp 
đặt.

(2)Thay bộ cảm 
biến nhiệt dàn 

nóng.

(3)Thay bộ cảm 
biến nhiệt dàn 

nóng.

(4)Thay bộ 
PWB điều khiển 
dàn nóng

Dàn nóng 

và dàn lạnh 
không hoạt 

động

6 lần 6

1

Điện áp DC dàn 

nóng hiện tại

Lỗi mức pin 
IPM

Lỗi quá dòng DC(lỗi 6-0)

(1) Kiểm tra 
IPM gắn chắc 
chắn với IPM 
PWB dàn nóng

(1)Thay bộ IPM 
PWB 

dàn nóng



AHXPOSHY

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
O Xanh lá

Cường độ dòng 

AC dàn nóng 

10 lầnDàn nóng 

và 

dàn lạnh 
không hoạt 

động

Dàn 

lạnh,dàn 

nóng không 

hoạt động

7 lần 7 3

(1) Kiểm tra cảm 
biến ( bộ trao 
đổi nhiệt) 
và (2 đường 
van) lắp đặt 
đúng vị trí.
(2) Kiểm tra 
điện trở cảm biết 
nhiệt( bộ trao 
đổi nhiệt và 2 

đường van).
(3) Kiểm tra 4 
đường van hoạt 
động đúng.
(4)  Không có 

Thao tác
Vấn đề

 dấu hiệu

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi Điểm 

kiểm tra

9 lầnDàn nóng 

và 

dàn lạnh 
không hoạt 

động

(1) Thay bộ 
PWB 

điều khiển dàn 

nóng

Lỗi cường độ 
dòng AC không 

đủ

(1) Kiểm tra nếu 
có một mạch hở 
trong cuộn dây 
thứ 2 của biến 
thế hiện tại của 
bộ điều khiển 
PWB dàn nóng. 

(2) Kiểm tra nếu 
lượng môi chất 
lạnh(gas) thấp 
khác thường.
(3) Kiểm tra nếu 
dòng môi chất 
lạnh đúng.

(1) Thay bộ điều 
khiển PWB của 
dàn nóng

(2) Nạp gas bổ 
sung.

(3) Hiệu chỉnh 
môi chất lạnh bị 
tắt (van chặn, 
ống, van giãn 

nở.

9 0

4

Nhiệt độ 
chu trình

Lỗi lắp đặt cảm 
biến nhiệt hoặc

 lỗi 4 đường van.

Lỗi 4 đường van 
hoặc xì gas

Kiểm tra lỗi dây 
dẫn

(1) Kiểm tra cám 
biết nhiệt bộ trao 
đổi nhiệt dàn 

lạnh dàn nóng 

lắt đặt đúng vị 
trí.

(2)  Kiểm tra 
nếu lượng môi 
chất lạnh(gas) 
thấp khác 
thường.
(3) Kiểm tra 4 
đường van hoạt 
động đúng.

(1) Lắt đặt đúng

(2) Sac gas theo 

đúng quy định.

(3) Thay 4 

đường van.

(4) Thay bộ 
PWB dàn nóng.

(1) Lắt đặt đúng.

(2) Sac gas theo 

đúng quy định.

(3) Thay 4 

đường van.

10 0

1

2

Lỗi bộ nhớ Lỗi dữ liêu bộ 
nhớ 

dàn nóng

Lỗi dữ liêu bộ 
nhớ 

dàn lạnh
Lỗi dữ liệu 

RAM

 CPU(dàn nóng)

(1) Kiểm tra van 
giãn nở ( đơn vị 
A-C)

(2) Bốn van giãn 

nở kết nối bị 
hỏng
(3)Kiểm tra dây 

(1) thay board 

dàn nóng.

(2) Kết nối lại.
(3) Kiểm tra dây 
dẫn 2 dàn.

Dàn nóng 

và dàn lạnh 
không hoạt 

động

8 lần 8 0 Kiểm tra dây 
dẫn



AHXPOSHY

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ

O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

(1) Kiểm tra cầu 
chị nhiệt ở board 
(khi cấp điện)
(2) Kiểm tra sự 
kết nối của CN5 
của dàn nóng

(3) Không có bất 
thường trong 
kiểm tra (1) và 

(2)

(1) Thay board 

cấp điện.

(2) Lắp đặt đúng

(3) Thay bộ 
PWB điều khiển 
dàn nóng

5 Lỗi kết nối DC 
quạt dàn nóng

(1)Kiểm tra kết 
nối CN3 của DC 
motơ quạt dàn 

nóng lắp đặt 
chắc chắn
(2)Không có bất 
thường trong 
kiểm tra (1)

(1) Lắp đặt đúng

(2) Thay bộ 
PWB điều kiển 
dàn nóng

Dàn nóng 

và dàn lạnh 
không hoạt 

động

12 lần 12 0 Cầu chì nhiệt ở 
Board

Lỗi cầu chì nhiệt 
ở board(khi cấp 

điện)

3 Phát hiện lỗi DC 
motơ quạt sau 
khi máy nén 

chạy

(1) (Ngưng tạm 
thời DC quạt để 
bảo vệ mạch

4 Phát hiện lỗi 
biến tần của DC 

quạt

(1) Thay bộ 
PWB điều kiển 
dàn nóng.

Lỗi IC DC quạt 
dàn lạnh

(1)Kiểm tra nếu 
IPM quạt, giá trị 
điện trở đầu cuối 
là thống nhất.
(2)Kiểm tra hoạt 
động liên tục của 
motơ quạt.

(1)Thay bộ 
PWB điều khiển 
dàn nóng.

(2)Thay motơ 
quạt dàn nóng

2 Lỗi khóa DC 
quạt dàn lạnh

(1)Kiểm tra 
motơ quạt dàn 

nóng quay đúng.
(2) (1): bình 

thường

(1) Thay bộ 
PWB điều kiển 
dàn nóng.

(2) Thay quạt 
dàn nóng

Thao tác

Dàn 

lạnh,dàn 

nóng không 

hoạt động

11 lần 11 0 DC quạt dàn 

nóng

Lỗi DC motơ 
quạt dàn lạnh

(1)Kiểm tra kết 
nối CN3 của DC 
motơ quạt dàn 

nóng lắp đặt 
chắc chắn
(2)Kiểm tra 
motơ quạt dàn 

nóng quay đúng.
(3)Kiểm tra cầu 
chì FUSE5.

(4)Không có bất 
thường trong 
kiểm tra (1) và 

(3)

(1)Lắp đặt đúng
(2)Thay motơ 
quạt dàn nóng

(3)Thay bộ điều 
khiển PWB dàn 

nóng

(4)Thay bộ điều 
khiển PWB dàn 

nóng

1

Vấn đề
 dấu hiệu

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi Điểm 

kiểm tra



AHXPOSHY

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ

Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ

O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ

O O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

(1) Kiểm tra sự 
dao động của 
điện áp AC cấp.
(2) Không có sự 
bất thường trong 
kiểm tra trên.

(1) Lắp đặt 
đúng.

(2) Thay bộ 
PWB.

Dàn nóng 

và dàn lạnh 
không hoạt 

động

14 lần 14 0 Điện áp DC thấp

Phát hiện lỗi 
dòng biến tần

(1) Kiểm tra 
mạch của dòng 

biến tần

(1) Thay bộ 
PWB điều khiển 
dàn nóng.

Lỗi moto máy 
nén(ở 120 độ 

đóng điện)

2

Lỗi moto máy 
nén(ở 180 độ 

đóng điện)

(1)Kiểm tra màu 

(đỏ, trắng,cam) 
của cuộn dây 
máy nén kết nối.
(2)Kiểm tra nếu 
giá trị điện trở 
IPM là đồng 
nhất
(3)Kiểm tra nếu 
rờle chính dàn 

nóng (MRY1) 

bật và điện áp 
của cả hai cuối 
của bình ngưng 
(ClO) là  DC290-

330V.

(4)Không có bất 
thường trong 
kiểm tra (1) và 

(3)

Thao tác

Dàn 

lạnh,dàn 

nóng không 

hoạt động

13 lần 13 0 DC máy nén Lỗi khởi động 
máy nén

1

(1) Lắp đặt đúng 
(U: đỏ; V: trắng; 
W: cam)

(2) Thay bộ điều 
khiển PWB dàn 

nóng.

(3) Thay bộ điều 
khiển PWB dàn 

nóng.

(4) Thay máy 

nén

3

Vấn đề
 dấu hiệu

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi Điểm 

kiểm tra



AHXPOSHY

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O Đỏ
Xanh lá

Thao tác

Mạch hở

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi Điểm 

kiểm tra

(1) Kết nối 
nguồn điện ổn 
định.
Sửa cuộn dây.
(2) Thay bộ 
PWB điều kiển 
dàn nóng.

(3) Thay cầu chì 

của bộ PWB dàn 

nóng.

(4) Thay bộ 
PWB điều kiển 
dàn nóng.

(5) Thay motơ 
quạt dàn nóng.

(6) Thay board 

PWB dàn nóng. 

Vấn đề
 dấu hiệu

Dàn lạnh,dàn 

nóng không 

hoạt động

Sáng

 hoặc tắt
1 Cuộn dây đấu 

nối không đúng

(1) Kiểm tra dây 
giữa 2 dàn

17 0 Dây dẫn giữa 2 
dàn

(1) Đấu nối dây 
đúng.

(1) Kiểm tra dây 
giữa 2 dàn

Dàn lạnh hoạt 
động,dàn 

nóng không 

hoạt động

Quạt dàn lạnh

Dàn lạnh hoạt 
động,dàn 

nóng không 

hoạt động

Sáng

 hoặc tắt
0 Ngắt mạch

(1) Kiểm tra dây 
kết nối giữa 2 
dàn.

(2) Kiểm tra 
điện áp giữa N 
và 1 đầu dàn 

nóng và dàn 

lạnh.
(3) Kiểm tra cầu 
chì dàn nóng.

(4) Kiểm tra 
15V, 13V và 5V 

của PWB.
Kiểm tra điện 
trở giữa thiết bị 
đầu cuối IPM.
(5) Kiểm tra 
chân số 5 và số 
8 của kết nối 
CN3 của motơ 
quạt dàn nóng bị 
ngắn mạch.

Sáng hoặc 
tắt

(1) Đấu nối dây 
đúng.

18 Dây dẫn giữa 2 
dàn

Dàn lạnh,dàn 

nóng không 

hoạt động

Nhấp nháy 
bình 

thường
 hoặc tắt

0 Lỗi Quạt dàn 

lạnh
(1) Kiểm tra 
motơ quạt dàn 

lạnh quay đúng.
(2) Kiểm tra 
motơ quạt dàn 

lạnh hở mạch.
(3) Kiểm tra kết 
nối quạt dàn 

lạnh lắp đặt 
đúng.
(4) Không có sự 
bất thường trong 
kiểm tra (1) (3)

(1) Thay motơ 
quạt dàn lạnh.

(2) Thay motơ 
quạt dàn lạnh.

(3) Lắp đặt đúng 
kết nối quạt dàn 

lạnh.

(4) Thay thế 
PWB dàn lạnh.

19

(1) Lỗi đọc dữ 
liệu bộ nhớ

(1) Thay PWB 

dàn lạnh
Dàn lạnh,dàn 

nóng không 

hoạt động

Nhấp nháy 
bình 

thường
 hoặc tắt

20 0 PWB dàn lạnh Lỗi bộ nhớ



AHXPOSHY

Đèn Chính Phụ Chính Phụ

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O Xanh lá

O O O O O Màu cam

O O O Đỏ
O O Xanh lá

Vấn đề
 dấu hiệu

Đèn
 LED dàn 

nóng báo

Dàn lạnh
Số Sựu Cố Nội dung lỗi Điểm 

kiểm tra

(1) Kiểm tra kết 
nối cảm biến 
nhiệt lắp đặt 
đúng.
(2) Kiểm tra đặc 
tính nhiệt độ của 
cảm biết nhiệt.

(1) Thay cảm 
biến nhiệt

(2) Thay cảm 
biến nhiệt

2 Cám biến nhiệt 
độ ống dàn lạnh

Thao tác

1 Cảm biến nhiệt 
độ phòng dàn 

lạnh

Cảm biến nhiệt 
độ phòng dàn 

lạnh

(1) Kiểm tra kết 
nối cảm biến 
nhiệt lắp đặt 
đúng.
(2) Kiểm tra đặc 
tính nhiệt độ của 
cảm biết nhiệt.

(1) Thay cảm 
biến nhiệt

(2) Thay cảm 
biến nhiệt

26

Cám biến nhiệt 
độ ống dàn lạnh

Cám biến nhiệt 
độ van dàn lạnh

Dàn lạnh và 

dàn nóng 

hoạt động.

Nháy bình 

thường 
hoặc tắt

Chỉ bị trục trặc do lỗi hệ thống dây điện trong khi lắp đặt điều hòa không khí.

(1) Kiểm tra kết 
nối cảm biến 
nhiệt lắp đặt 
đúng.
(2) Kiểm tra đặc 
tính nhiệt độ của 
cảm biết nhiệt.

(1) Thay cảm 
biến nhiệt.

(2) Thay cảm 
biến nhiệt

3 Cám biến nhiệt 
độ van dàn lạnh

Lỗi dây kết nối Lỗi


