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Khi bạn bật điều khiển máy điều hòa nhà mình lên thấy dàn lạnh không nhận khiển
bạn đang băn khoăn không biết nguyên nhân tại sao? Và tìm hướng giải ra sao?

Để sửa điều hòa không nhận khiển,bạn hãy yên tâm khi đọc xong bài viết này của chúng tôi
bạn có thể tự mình sử lý những sự cố đơn giản về điều hòa không nhận khiển mà
không cần phải gọi thợ sửa điều hòa.

Việc đầu tiên bạn hãy kiểm tra xem điều khiển điều hòa pin có hết không?
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Nếu hết pin mà thay vào máy lạnh vẫn không nhận khiển,lúc này bạn kiểm tra xem điều
khiển có bị hỏng không? Bạn băn khoăn không biết kiểm tra như thế nào.Chúng tôi đưa ra
cho bạn một mẹo đơn giản để kiểm tra khi không co thiết bị chuyên dụng, bạn có thể mang
điều khiển sang máy điều hòa cùng hãng với máy đang hoạt động bình thường xem điều
hòa có nhận khiển không.

Trường hợp điều khiển hoạt động tốt mà máy vẫn không nhận khiển thì tính đến việc
kiểm tra vi mạch nhận khiển. Lúc này bạn nên cần trợ giúp từ một trung tâm sửa
chữa điều hòa
chuyên nghiệp để sử lý sự cố này.

Ngoài ra bạn cũng chú ý đến nguồn điện cấp vào máy điều hòa có điện không,xem có bị
đứt ở đâu không.

Trên đây những nguyên nhân xẩy ra lỗi máy điều hòa không nhận tín hiệu thường gặp các bạn
có thể vào địa chỉ website: http://dienlanhmienbac24h.com của chúng tôi để xem những bài
viết khác về điều hòa.

Bài viết liên quan:
-

Sửa điều hòa không mát
Sửa điều hòa kém lạnh
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