Một Số Lỗi Hay Gặp Phải Và Cách Sửa Cây Nước Nóng Lạnh Hiệu Quả Tại Nhà

Đối với các thiết bị điện gia dụng nói chung và cây nước nóng lạnh nói riêng, chúng ta thường
gặp phải những hỏng hóc mà không xác định rõ nguyên nhân. Từ đó dẫn tới không biết cách
sửa chữa, xử lý ra sao? Ở nội dung bài viết này sẽ chỉ ra
những lỗi sự cố, trục trặc đơn giản thường gặp của cây nước nóng lạnh cũng như biện phấp
khắc phục
những lỗi hỏng đó .

Ngoài ra, đối với những ai chưa biết, bài viết cũng giúp bạn có cái nhìn khái quát về cây nước
nóng lạnh là như thế nào?

A. Cây nước nóng lạnh là gì?
Cây nước nóng lạnh hoạt động nhờ sử dụng điện năng, có công suất trung bình khoảng 500W
đối với làm nóng và 65W đối với làm lạnh.

Cây nước nóng lạnh được dùng để làm nóng và làm lạnh nước trong các khoang chứa của cây
nước với 1 thời gian nhất định khoảng từ 10-15 phút.
Chúng vừa có thể
giữ được nhiệt độ nước nóng và lạnh, vừa có khả năng thay thế 1 chiếc bình thủy điện, lại vừa
có khả năng thay thế một chiếc tủ lạnh mini. Nói chung, đây là sản phẩm được kết hợp 2 in 1
tiện lợi dành cho người sử dụng.

Tuy nhiên, cây nước nóng lạnh lại có mặt hạn chế là dung tích chỉ ở mức trung bình nên không
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thể phục vụ tốt tại những nơi có nhu cầu sử dụng nước cao như: khách sạn, trường học, bệnh
viên, chung cư….

Dung tích trung bình của các loại thiết bị đun nước phổ biến trên thị trường.

- Ấm siêu tốc: 1,2 – 2L

- Bình thủy điện: 2- 5L

- Cây nước nóng lạnh có khoang chứa nước nóng với dung tích trung bình 1,8L và nước lạnh 3L

- Máy đun nước nóng tự động công nghệ tiên tiến 20L- 320L/H

Ấm siêu tốc, bình thủy điện, cây nước nóng lạnh và máy đun nước
nóng Hải Âu
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Xem thêm: Giống và khác nhau 3 loại máy đun nước nóng phổ biến

Trên thị trường có rất nhiều dòng máy đun nước với các chủng loại khác nhau như ấm siêu tốc,
bình thủy điện hay máy đun nước nóng. Nhưng...

Cách tự sửa cây nước nóng lạnh tại nhà
Chắc chắn, không phải ai cũng biết cách xử lý một số lỗi thường gặp cũng như cách sửa chữa
cây nước nóng lạnh. Bởi vì, chỉ có những người học về kỹ thuật mới thích mày mò, mở cây
nước ra để kiểm tra và sửa chữa tại nhà. Còn lại thì hầu như không ai biết sẽ phải xử lý thế nào
khi gặp sự cố.

Một số lỗi thường hay gặp phải và cách sửa chữa cây nước nóng lạnh tại
nhà:
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1. Khi ta đặt bình nước lên cây nước nóng lạnh, thấy có hiện tượng nước chảy ra mà không rõ
chảy ở đâu.
Biện pháp xử lý : ta nhấc bình nước ra, sau đó chỉnh lại phao đóng ngắt rồi đặt lại bình nước
cho thật cân.

2. Núm xả đằng sau cây nước nóng lạnh bị rò nước
Biện pháp xử lý: ta hãy rửa sạch núm xả cặn rồi vặn chặt lại (chú ý gioăng cao su ở núm xả
cặn nếu bị trầy xước thì cần thay mới)

3. Đã cắm điện nhưng không thấy đèn thông báo
Biện pháp xử lý: ta cần cắm lại ổ điện, cần kiểm tra nguồn điện cấp tại điểm cắm xem có điện
vào không. Kiểm tra cả về cầu chì của cây nước (đằng sau thân vỏ xem có bị cháy không).

4. Vòi nước nóng không có nước
Biện pháp: Quan sát đèn báo bên nước nóng có sáng không, hoặc xem cây nước đã bật công
tắc chưa.

5. Bên vòi nước lạnh chỉ cho ra nước ko mát
Biện pháp : kiểm tra đèn bên làm lạnh có sáng không, hoặc xem có bật công tắc màu xanh
của cây nước nóng lạnh không.

-Ngoài ra, có 1 số trường hợp trục trặc như: khi mới mua cây nước nóng
lạnh về nhưng nước cấp ra không nóng mà cũng không lạnh. Thông thường là do người sử
dụng cấp điện cho
cây nóng lạnh khi chưa có nước bên trong. Điều này
khiến cho cây nước bị nóng và rơle chống cảm ứng nhiệt tự động ngắt.
- Bên cạnh đó, cũng có trường hợp không lấy được nước từ vòi nước lạnh. Vấn đề này là do để
1 thời gian quá lâu không sử dụng nên nhiệt độ lạnh xuống quá sâu, nước sẽ bị đóng băng gây
tắc vòi tạm thời. Xử lý bằng cách cho cây nước nóng lạnh ngừng họat động (ngắt điện), để
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cho băng tan.

Máy đun nước nóng Hải Âu: bạn đồng hành của các loại thức uống ngon nhất

Trên đây là 1 số lỗi cây nước nóng lạnh cũng như cách khắc phục nhanh chóng và hiệu quả
dành cho bạn. Chắc chắn lần sau khi gặp những trục trặc này thì chúng ta sẽ giải quyết 1 cách
dễ dàng nhất.

Hải Âu chuyên cung cấp bình đun nước nóng , máy làm đá, máy làm kem uy tín, chất lượng
trên thị trường.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng ngay:

Trụ Sở Tập đoàn Hải Âu tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 72 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
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Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989
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