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Kính gửi Quý khách hàng, 

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin mua sản phẩm của chúng tôi. 

Hãy đọc quyển HDSD này thật cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm 

Sau khi đọc HDSD, hãy giữ lại và để ở nơi thuận tiện nhất cho việc tham khảo sau này. 

> 
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CÁC CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG  

Tên sản phẩm Máy lọc không khí 
Điện áp AC 110V-120V hoặc 220-240V, 50/60Hz 

Hãy tham khảo ở phía sau máy 
Công suất 80W 

Độ ồn (Thấp) 17≤29.4dB 
Ion hóa 25 triệu/cm3 

CADR (PM2.5) 350m3/h 
CCM (PM2.5) P4 

CADR (Formadehyde)  80m3/h 
CCM (Formadehyde) F4 
Diện tích hoạt động 22-45m2 

Thời gian thay màng lọc Màng lọc số 1: 2 năm, màng lọc số 2 và 3: 6 tháng 
Khôi lượng tịnh 8.5kg 

Trọng lượng 11.0kg 
Kích thước sản phẩm 37x19.5x66.5cm 
Kích thước đóng gói 42x25.3x72.0cm 

Lọc Bộ lọc trước, xúc tác lạnh, màng lọc cacbon hoạt tính hình tổ 
ong, màng kháng khuẩn, tia UV, màng HEPA, thải ion âm 

- Nhằm tìm kiếm thông tin cho việc bảo trì và lau chùi sản phẩm, hãy tham khảo 

quyến HDSD này 

- Các thông số lọc được kiểm định ở điều kiện phòng nghiên cứu đặc biệt trung 

gian sử dụng các vật thể bụi cụ thể và khí formadehyde như là các chất ô 

nhiễm. 

- Diện tích khuyến nghị được tính theo công thức lý thuyết (0.07-0.12) x hạt 

CADR. Với các môi trường khác nhau và cấu trúc tòa nhà khác nhau, diện tích 

hoạt động cũng sẽ thay đổi do các yếu tố khác nhau như nhiệt độ môi trường 

bên trong. 
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DANH SÁCH KIỆN HÀNG: 

Máy 1 cái 
Điều khiển từ xa 1 cái 

Màng lọc 3 cái 
HDSD 1 quyển 

  

CÁC MÀNG LỌC  

Màng lọc trước Aluminum: loại bỏ các hoạt bui lớn, vảy da, phấn hoa, các hợp chất bay 

trong không khí và các chất ô nhiễm khác. Màng lọc này có thể rửa sạch và tái sử dụng. 

Màng lọc chất xúc tác lạnh: tạo phản ứng xúc tác trong điều kiện thường mà không có 

bất cứ tác động bên ngoài nào như tia UV, ánh nắng, nhiệt độ cao và áp suất  

Chất xúc tác lạnh có thể sử dụng để xử lý formadehyde, ammonia, benzen, TVOC, Hydro 

sulfide và các khí ga có hại từ các vật dụng, giấy dán tường, thảm, rèm, ván ép và ga trải 

giường. 

 

Màng lọc kháng khuẩn: Màng lọc 5 micro với các phân tử kháng khuẩn có thể tiêu diệt 

vi khuẩn trong không khí vô cùng hiệu quả.  

Màng lọc HEPA hiệu quả cao: độ chính xác của màng lọc này là 0.01 micro, có thể loại 

bỏ các vật thể lớn hơn 0.01 micro với tỉ lệ lọc là >99%. Bụi, vi khuẩn, nấm mốc, virus, 

chất gây dị ứng và các vật thể nhỏ li ti không thể vượt qua màng lọc HEPA. 

Màng lọc khử trùng tia UV: Một lượng lớn vi khuẩn có thể bị tiêu diệt bởi tia UV 

365mm. Đèn UV được sửa dụng để lọc không khí và có thể loại bỏ mùi gây ra bởi khói 

và đất. 

Tạo ion âm: Máy tạo ion âm thải ra một lượng ion âm và khiến cho oxy có điện tích âm, 

từ đó hút các vật thể có điện tích dương như bụi bay trong không khí, vi khuẩn, virus và 

khói. Các vật thể trở nên đặc hơn và chìm xuống đất. Vật thể càng nhỏ, tỉ lệ hút càng cao. 
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TỔNG QUAN SẢN PHẨM  

SƠ ĐỒ MẠCH  
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LẮP MÀNG LỌC  
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TỔNG QUAN B

1. Bật máy 

Chạm nút ngu

bao gồm chế 

Máy sẽ về chế

thời ghi lại ch

Lưu ý: Máy bao g

không hoạt động khi tháo b

 

2. Chọn chế độ hoạt động

 

 

Mọi nút đều không ph

và tiếp tục ho

 

 

 

 

Máy tạo ion  s

Động cơ sẽ b

 

Ấn nút này để

12 tiếng. Bạn có th
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NG QUAN BẢNG ĐIỀU KHIỂN 

m nút nguồn ở chế độ chờ. Máy sẽ chạy ở chế độ gần nh

 độ hẹn giờ và chế độ ngủ) 

ế độ chờ sau khi ấn nút nguồn trong lúc đang ch

i chế độ hiện hành . 

ý: Máy bao gồm bảng chuyển đổi và chuyển đổi chố

ng khi tháo bảng và máy rơi xuống.  

ng 

u không phản ứng khi ấn nút khóa trẻ em, biểu tư

c hoạt động. Ấn nút này và giữ 3 giây để thoát 

o ion  sẽ bật/tắt khi ấn nút này. Biểu tượng sẽ sáng ho

bật và ở tốc độ chậm nếu ấn nút này ở chế độ

ể hẹn giờ. Mỗi lần ấn tăng 30 phút. Nó sẽ kh

n có thể giữ 3 giây để thoát. Máy sẽ ở chế độ
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n nhất (Không 

n trong lúc đang chạy, đồng 

ống rơi. Máy sẽ 

u tượng sẽ sáng 

 

sáng hoặc tắt. 

ộ chờ. 

khởi động lại sau 

ộ chờ và thoát 
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hẹn giờ nếu bạn ấn nút nhưng máy không 

00:30, 1:00, …)

 

Bật/Tắt tia UV sau khi 

sẽ sáng hoặc t

độ cohwof. 

 

Ấn nút “auto” trên bảng điề

ô nhiễm không khí, máy sẽ 

chậm (PM2.5<60), trung bình (60<PM2.5<150), cao (PM2.5>150)

 

Màn hình hiển thị và đèn sẽ

thấp. Chức năng hẹn giờ đư

cài đặt thời gian. Ấn nút bất k

 

 

Ấn nút này để điều chỉnh độ

(900RPM) và để máy thoát ch

máy cảm biến nếu chưa đượ

 

 

 

Ấn nút khóa trẻ em và giữ trong 5 giây khi đang 

chưa vận hành hóa trẻ em), máy s

số sẽ mất sau 3 giây. 

 

 

3. Tắt máy 

 

 

Khi máy đang ch
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n nút nhưng máy không ở chế độ lọc không khí. (Màn hình hi

00:30, 1:00, …) 

t tia UV sau khi ấn nút này trong lúc máy đang chạ

c tắt. Động cơ được bật và ở tốc độ thấp khi ấn nút này 

ều khiển, máy chuyển sang chế độ tự động. D

 tự động chạy, điều chỉnh chất lượng không khí 

m (PM2.5<60), trung bình (60<PM2.5<150), cao (PM2.5>150) 

ẽ tắt khi bắt đầu chế độ ngủ. Động cơ chỉ hoạ

được bao gồm trong chế độ này. Máy sẽ ở chế

t kỳ để thoát chế độ ngủ. 

ộng cơ ở tốc độ thấp (500RPM), vừa (700RPM), cao 

máy thoát chế độ tự động. Tốc độ động cơ sẽ không bị

ợc cho phép 

trong 5 giây khi đang ở chế độ hoạt động bình th

em), máy sẽ cho biết thời gian hoạt động của màng l

Khi máy đang chạy, máy sẽ chuyển sang chế độ chờ khi ấ
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c không khí. (Màn hình hiển thị 

ạy, biểu tượng 
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ng. Dựa vào mật độ 
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a (700RPM), cao 
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a màng lọc. Thông 
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CHÚ Ý KHI LẮP ĐẶT  

  

1.  Không trực tiếp đặt dưới ánh nắng mặt trời, lỗ thông hơi điều hòa hoặc nơi có 

nhiệt độ cao vì có thể gây ra biến dạng, bạc màu hoặc sự cố khi sử dụng. 

 

 

Không đặt gần TV hoặc radio, điều này có thể gây ra biến dạng hình ảnh hoặc âm 

thanh. Sử dụng điều khiển từ xa của máy lọc có thể can thiệp đến TV hoặc radio. 

Hãy đặt ở khoảng cách 1m hoặc xa khỏi những thiết bị này. Hơn nữa, nếu bạn 

đang chung ổ cắm với những thiết bị này, cắm máy lọc không khí có thể  gây ra 

biến dạng hình ảnh hoặc âm thanh, hãy cắm máy lọc ở ổ cắm khác. 

 

 

2. Sản phẩm phải được đặt trên sàn để lọc phấn hóa và bui ở trong nhà. Nếu những 

thứ này rơi cách xa sàn nhà, chúng tôi khuyên bạn đặt sản phẩm trên mặt phẳng 

trên sàn. 

 

3. Nhằm mục đích lưu thông trong phòng, đặt sản phẩm xấp xỉ >30cm tính từ tường  

hoặc các vật thể khác. Hãy để mặt sau cách tường ít nhất 20cm để máy được hoạt 

động hiệu quả hơn. 

 

 

4. Không để các đồ vặt trên bảng điều khiển, đặc biệt là nam châm hoặc bất cứ đồ 

bằng kim loại nào để tránh bị nhiễu sóng. 

 

 

 

 

5. Không khóa ống thải hoặc ống hút. Ví dụ, không đặt vật thể nào trên ống thải hoặc 

trước ống hút 

 

 

  

-  


