
 

Máy lọc không khí Mini 

(Mã Sản Phẩm: AP-1801)  

Hướng dẫn sử dụng 

 

                     

Cảm ơn bạn đã tin dùng Máy lọc không khí iCare. 

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

 

 

TÊN CÁC BỘ PHẬN 
Tên và chức năng các bộ phận của máy lọc không khí AP-1801: 

 

【MẶT TRƯỚC】 【MẶT SAU】 

 

 

 

Hộp xốp thơm  

 

Khay chứa bộ lọc 

Nơi không khí đi ra 

Nơi không khí đi vào 

Đèn LED báo hiệu 

Miếng đệm 

Tay cầm 

Nguồn điện 

Nút thiết lập lại đèn báo hiệu thay bộ lọc - Reset Nút nguồn (Tắt/ Tự động/ Thấp/ Cao) 



THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 

Vị trí lắp đặt 
Sử dụng trong nhà hoặc 

trong xe hơi  
Diện tích phòng/ xe 

hơi 
10 M2 (3 M3) / 
Xe hơi 4-7 chỗ  

Nguồn điện 
Trong nhà: 

100-240V/60Hz 

Trong xe hơi: 12V  
Tốc độ 

3 tốc độ 
(Tự động – Thấp– 

Mạnh) 

Tốc độ lọc sạch 20 m3/h   Kích thước sản phẩm 
28.3(W) x 13 (D) x  

7.0 (H) cm 
Điện năng tiêu thụ 10 Watts  Trọng lượng sản phẩm 1.1 Kg 

Độ ồn (dBA) 45 dB (cực đại) Chất liệu Hợp kim nhôm 

 

 

 

 

 

 

PHỤ KIỆN 
Bộ sản phẩm bao gồm: 
 
1. 01 Hướng dẫn sử dụng 
2. 01 Phiếu bảo hành 

 

 

3. 01 Máy lọc 

không khí 

 

4. 01 Bộ lọc 

HEPA 

5. 01 Bộ lọc 

khử mùi 

6. 01 Bộ sạc 

dùng trong xe 

hơi 

7. 01 Bộ 

chuyển điện 

xoay chiều 

8. 01 Xốp 

thơm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vị trí đặt máy tại ghế cạnh tài xế 

Đặt máy tại tay vịn giữa 2 ghế sau 

Đặt máy ở bề mặt phía sau ghế sau 

 

CÁCH SỬ DỤNG 

 

  

 

  

1. Kết nối máy lọc không khí với nguồn điện gia dụng 

theo hướng dẫn minh họa.  

2. Gắn vào ổ điện.  

3. Chọn chế độ lọc mong muốn. 

1. Kết nối dây sạc xe hơi với máy lọc không khí. 

2. Cắm vào ổ điện 12V trên xe hơi. 

3. Chọn chế độ lọc mong muốn.  

4. Luôn giữ điều hoà trong xe hơi ở mức thấp nhất. 

LƯU Ý: 

(Trong nhà) 

⚫ Đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường, đặt máy lọc không khí ở vị trí thông thoáng. 

(Trong xe) 

⚫ Bật máy lọc không khí trước khi lái xe.  

⚫ Rút phích cắm bộ sạc khi tắt máy xe để tránh gây hư hao cho ắc quy xe. 

⚫ Tắt máy sang chế độ (O) sau khi sử dụng máy lọc không khí. Nếu không, máy sẽ khởi động trễ vài giây 

vào lần sử dụng tiếp theo.   

 
O: Tắt nguồn điện. 
A: Chế độ tự động. Thiết bị sẽ hoạt động và phát hiện chất lượng không khí xung quanh ở tốc độ thấp trong 3 

phút như cài đặt mặc định và sẽ tự điều chỉnh tốc độ để làm sạch không khí.  
I: Lọc không khí ở tốc độ thấp   
II: Lọc không khí ở tốc độ cao 
 
Đèn thông báo chất lượng không khí: 
Chất lượng không khí được thể hiện qua 3 màu sắc: 
Đèn đỏ chớp chậm: Đèn báo thay bộ lọc mới 
Đèn đỏ chớp liên tục: Khay chứa bộ lọc chưa đặt đúng vị trí  
 

 

 

 

 
 

  Hãy tháo lớp bọc nhựa bên ngoài bộ lọc trước khi sử dụng. 
Chú ý! 
 
 
 

 

 

 

(Trong nhà) (Trong xe) 



VỆ SINH VÀ THAY THẾ BỘ LỌC 

 
【CÁCH VỆ SINH MÁY VÀ BỘ LỌC】 
 
⚫ Chuyển nguồn máy lọc không khí sang chế độ (O) (tắt nguồn) và ngắt kết nối phích cắm (bộ chuyển điện 

xoay chiều hoặc bộ sạc xe hơi), làm sạch bộ lọc không khí bằng khăn khô. Máy lọc không khí có thể bị hỏng 
nếu sử dụng khăn ướt.  

⚫ Làm sạch bộ lọc bằng bàn chải hoặc cọ nhỏ, mềm. Để máy lọc không khí hoạt động tốt nhất, nên thường 
xuyên hút bụi các bộ lọc, đặc biệt là khi chất lượng không khí kém.  

  (Ngắt nguồn điện)   (Dùng cọ/ bàn chải để lấy bụi khỏi bộ lọc) 

 

【CÁCH THAY BỘ LỌC】 

Sau 2,000 giờ (khoảng 8.3 tháng nếu mở máy 8 tiếng mỗi ngày) sử dụng máy lọc không khí, đèn báo hiệu sẽ 

sáng lên để nhắc nhở thay bộ lọc mới.  

1. Tắt nguồn và rút phích cắm điện. 

2. Nhấn nút “PUSH” bên dưới máy, và lấy khay chứa bộ lọc.  

 

 

 

 

3. Lấy bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi đã sử dụng ra. 

4. Gắn bộ lọc HEPA và bộ lọc khử mùi mới vào. 

5. Để khay chứa bộ lọc vào vị trí cũ.  

6. Sử dụng một vật có đầu nhọn để nhấn vào nút thiết lập lại đèn báo 

(reset) trong 3 giây để thiết lập lại bộ đếm thời gian của các bộ lọc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

XỬ LÝ SỰ CỐ 
 

 

Các vấn đề  Hướng giải quyết 

Tại sao máy lọc không khí không thể bật hoặc tắt? 
 

● Kiểm tra phích cắm điện được kết nối với ổ cắm điện đúng cách hay chưa. 
● Kiểm tra khay chứa bộ lọc được đặt đúng vị trí không.  
 

Đèn báo màu đỏ vẫn sáng dù đã thay các bộ lọc 
và nhấn nút thiết lập lại (reset) 
 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được sửa chữa.  

Khi nào nên vệ sinh bộ lọc? Nên vệ sinh bộ lọc mỗi 2 tháng (nếu sử dụng 8 giờ mỗi ngày). Nếu chất lượng không 
khí xung quanh kém, hãy vệ sinh bộ lọc liên tục và đúng cách.   

Khi nào nên thay bộ lọc？ Thay bộ lọc khi đèn báo thay thế bộ lọc sáng. Nếu thường xuyên sử dụng máy (8 giờ 
mỗi ngày) trong môi trường bụi bặm, đặc biệt khi có sương mù vào mùa đông, nên 
thay bộ lọc sau mỗi 4 tháng. Vui lòng thay bộ lọc như đã hướng dẫn. 
 
Sau khi thay bộ lọc, nhấn nút để thiết lập lại thời gian nhắc nhở thay thế bộ lọc. 

 

 

Liên hệ với chúng tôi khi cần mua bộ lọc mới.  

(Nút thiết lập lại đèn báo hiệu 

thay bộ lọc - Reset) 



THÔNG TIN AN TOÀN 
 

  

 

 

 
Không sử dụng ngoài trời. 
  

Khi sử dụng bất kỳ thiết bị điện nào, người dùng nên hạn 
chế tối đa nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật. 

 
Không đặt máy lọc không khí ở những nơi sau: 
■ Nơi có khí hoặc hơi dễ cháy. 
■ Nơi gần các chất ăn mòn.  
■ Nơi gần nước như phòng tắm, khu vực giặt hoặc vị trí ẩm ướt 
khác. 
■ Nơi trẻ em có thể chạm đến. 
■ Nơi không bằng phẳng.  
■ Nơi gần nhiệt hoặc lửa. 

 

Để lắp đặt an toàn, hãy chú ý những điều sau: 
■Máy lọc không khí phải đặt nằm ngang khi sử dụng. 
■Đặt sản phẩm ở nơi không có chướng ngại vật xung 
quanh để không khí lưu thông dễ dàng.  
■Không ngồi, đứng hoặc đặt các vật khác lên máy.  
■Không đặt dây nguồn dưới thảm hoặc gần nhiệt. 

 
■ Trước khi sử dụng, đảm bảo tất cả các bộ phận của máy được 
lắp ráp hoàn chỉnh. 
■ Không tự tháo rời và sửa chữa máy. 

 

Tránh để vật nuôi cắn dây nguồn.  

 

Làm sạch và thay thế bộ lọc định kỳ để máy hoạt động 
tốt nhất.  

 
Về dây nguồn và phích cắm: 
■Không cắm vào ổ cắm đang được sử dụng bởi các thiết bị khác. 
■Không sử dụng dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng. 
■Không rút phích cắm khi đang sử dụng. 
■Không cầm phích cắm điện bằng tay ướt. 
■Không cắm phích cắm điện gần các vật liệu dễ cháy.  
■Nếu dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, vui lòng liên lạc với 
iCare để được sửa chữa. 

 

Nên có người xung quanh khi sử dụng máy lọc không khí.   
Để đảm bảo an toàn, hãy tắt máy khi không sử dụng.  

 

Nếu cần di chuyển máy lọc không khí, vui lòng lưu ý: 
■Tắt máy lọc không khí trước khi di chuyển.  
■Nâng máy lên cẩn thận (nếu cần). 

 

Nếu máy tạo ra tiếng ồn hoặc khói lạ, hãy rút phích cắm 
ngay lập tức và liên hệ với chúng tôi để được sửa chữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018  iCare Style (Vietnam) Co., Ltd. 

 

Khi sử dụng các thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa cơ bản để giảm nguy cơ hỏa 

hoạn, điện giật và thương tích cho người. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. 


