Máy lọc không khí
(Mã sản phẩm AP-1803)

Hướng dẫn sử dụng

Cảm ơn bạn đã tin dùng Máy lọc không khíiCare.
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÔ NG TIN AN TOÀ N
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.
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 khíở những nơi sau:
■ Nơi có khíhoặc 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.
■ 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.

Để lắp đặt an toàn, hãy chú ý những điều sau:
■Máy lọc không khíphải đặt thẳng đứng 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.

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.

Tránh để vật nuôi cắn dây nguồn.
Làm sạch và thay thế bộ lọc định kỳ để máy hoạt động
tốt nhất.

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 lạ hoặc khói, hãy rút phích cắm
ngay lập tức và liên hệ với chúng tôi để được sửa chữa.

TÊN CÁC BỘ PHẬN
Tên và chức năng các bộ phận của máy lọc không khíAP-1803:
(1) Máy lọc

1 cái

(2) Màng lọc HEPA

2 cái

(3) Màng lọc than hoạt tính

2 cái

(4) Màng lọc trước

2 cái

(5) Nắp đậy Màng lọc

2 cái

PHỤ KIỆN
Bộ sản phẩm bao gồm:
1. 01 Máy lọc không khí(với 3 loại Màng lọc ở hai bên)

4. Dây nguồn

2. 01 Hướng dẫn sử dụng

⚫ Lưu ý: ổ cắm điện nằm
ở phía dưới của máy.

3. 01 Phiếu bảo hành

THÔ NG SỐ KỸ THUẬT
Diện tích phòng
Tốc độ gió
Cảm biến chất lượng
không khí

Lên đến 87m2

P4/F4

Thời gian

2/4/8/12 tiếng

Điện năng tiêu thụ

65 Watts (cực đại)

Kích thước

35.5(W) x 42.4(D) x 55(H) cm

Tiêu thụ điện khi ở
chế độ chờ

0.5 Watts

Trọng lượng

9.80 Kg

Độ ồn (dBA)

66 dB (cực đại)

Chất liệu

ABS (vỏ máy)

Vị trílắp đặt
Nguồn điện
Theo tiêu chuẩn
AHAM CADR
Khối lượng lọc sạch
tích lũy (CCM)

Sử dụng trong nhà
AC 220V/50Hz
728 m3/h

6 mức độ gió
Cảm biến khí/
Cảm biến hạt rắn

CÁCH SỬ DỤNG

(1) Núm vặn tốc độ gió
(2) Nút nguồn
(3) Nút hẹn giờ

(4) Đèn báo thay, làm sạch bộ lọc
(5) Đèn báo chất lượng không khí
(6) Đèn báo giờ

Hướng dẫn khởi động Máy lọc không khí
Vui lòng tháo túi ni lông ở hai bên máy trước khi lắp bộ lọc.
Cắm vào nguồn điện 220V trước khi sử dụng.

Tự kiểm tra mỗi khi cắm vào nguồn điện

Mỗi khi cắm vào nguồn điện và khởi động máy, máy sẽ có tiếng “bíp” và đèn báo chất lượng không khí(xanh/ vàng/ đỏ) sẽ sáng
lên và ở chế độ bật. Đèn báo tốc độ gió AUTO và TURBO sẽ sáng và ở chế độ bật. Sau đó, máy lọc không khísẽ ở chế độ chờ.

Bật nút nguồn

Nhấn nút nguồn
và đèn báo màu xanh sẽ sáng lên, máy lọc không khísẽ có hai tiếng “bíp”.
Kiến nghị sử dụng tốc độ gió “Medium” (Trung bình) cho lần sử dụng đầu tiên.

Tắt máy

Khi máy lọc không khí đang hoạt động, có thể nhấn nút nguồn

để tắt máy. Máy sẽ có tiếng “bíp” dài để máy về chế độ chờ.

Lựa chọn chế độ & dòng khí

Thay đổi tốc độ dòng khíbằng cách xoay núm vặn. Có thể chọn 6 tốc độ quạt (AUTO Tự động – SLEEP Ngủ - LOW Thấp - MEDIUM
Trung bình – HIGH Cao – TURBO Cực mạnh) bằng cách xoay núm theo chiều kim đồng hồ. Máy sẽ có tiếng “bíp” khi thay đổi tốc
độ. Đèn báo màu xanh sẽ sáng lên tương ứng với tốc độ được chọn.

Cài đặt thời gian

Máy lọc không khí được trang bị chức năng hẹn giờ. Các cài đặt khả dụng là 2H, 4H, 8H và 12H. Nhấn nút cài đặt hẹn giờ
để
chọn mức hẹn giờ. Máy sẽ có tiếng “bíp” và đèn báo cài đặt giờ sẽ sáng lên. Đèn báo giờ sẽ sáng lên tương ứng với khung thời gian
được chọn.

Đèn báo chất lượng không khí

Phản ánh chất lượng không khítrong nhà bằng 3 tín hiệu đèn.
Màu đỏ: Chất lượng không khíkhông tốt cho sức khỏe
Màu vàng: Chất lượng không khítrung bình
Màu xanh lá cây: Chất lượng không khítốt

⚫ Lưu ý: các cảm biến có thể có sai lệch khi bị bẩn. Vui lòng luôn vệ sinh các cảm biến.
Chế độ SLEEP (Ngủ)
Khi điều chỉnh sang chế độ SLEEP (Ngủ), máy sẽ hoạt động ở tốc độ thấp nhất.
⚫ Đèn báo chất lượng không khísẽ tự động tắt và độ sáng của các đèn báo khác sẽ giảm.

Chế độ Auto (Tự động)
Khi điều chỉnh sang chế độ AUTO (Tự động), máy sẽ tự động chạy và dò chất lượng không khíxung quanh.
Màu đỏ - Chất lượng không khíkhông tốt cho sức khỏe: quạt ở chế độ Medium (Trung bình) theo chu kỳ mỗi ba phút
Màu vàng- Chất lượng không khítrung bình: quạt ở chế độ Low (Thấp) theo chu kỳ mỗi ba phút
Màu xanh lá cây - Chất lượng không khítốt: quạt ở chế độ yên lặng theo chu kỳ mỗi ba phút

KẾT CẤU BỘ LỌC
Máy lọc không khí được trang bị hai bộ lọc, mỗi bộ lọc gồm: Màng lọc chính + Màng lọc phân tử + Màng
lọc trước
Màng lọc trước
Màng lọc than hoạt tính

Đèn báo thay thế, vệ sinh Màng lọc (nút reset)

Màng lọc HEPA

Thời hạn sử dụng của bộ lọc tuỳ thuộc vào thời gian hoạt động, lưu lượng khívà chất lượng không khítrong từng nhà.
Đèn sẽ sáng lên báo hiệu đến lúc vệ sinh hoặc thay thế bộ lọc.

【Màng lọc HEPA】: lọc bụi, vi khuẩn, bụi PM 2.5 và 99,97% các hạt nhỏ có kích thước chỉ 0,3 micron

Nếu sử dụng máy được khoảng 8.760 giờ (khoảng 12 tháng), đèn báo thay thế màng lọc sẽ tự động sáng lên.
Sau khi thay thế màng lọc, nhấn giữ nút đèn báo thay thế trong 5 giây. Đèn báo sẽ ngừng nhấp nháy và tự thiết lập lại chế độ hẹn
giờ.
Kiến nghị: Nên thay thế bộ lọc sau 6~12 tháng tuỳ thuộc vào môi trường sử dụng.
Nên vệ sinh Màng lọc mỗi tháng 1 lần bằng máy hút bụi để đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy.

【Màng lọc than hoạt tính】: khử mùi hôi và chất formaldehyde

Nếu sử dụng máy được khoảng 2.160 giờ (khoảng 3 tháng), đèn báo thay thế màng lọc sẽ tự động sáng lên.
Sau khi thay thế Màng lọc, nhấn giữ nút đèn báo thay thế trong 5 giây. Đèn báo sẽ ngừng nhấp nháy và tự thiết lập lại chế độ hẹn
giờ.
Kiến nghị: Nên thay thế Màng lọc mỗi 3~6 tháng tuỳ thuộc vào môi trường sử dụng.
Nên vệ sinh Màng lọc mỗi tháng 1 lần bằng máy hút bụi để đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy.

【Màng lọc trước】: hút khói bụi và các chất gây dị ứng

Nếu sử dụng được máy khoảng 1.440 giờ (khoảng 2 tháng) nút nhắc làm sạch sẽ tự động sáng lên.
Có thể làm sạch Màng lọc bằng máy hút bụi hay rửa với nước. Nhưng hãy đảm bảo Màng học hoàn toàn được lau khô trước khi
lắp vào máy.
Sau khi vệ sinh Màng lọc, nhấn nút đèn báo trong 5 giây cho đến khi ngừng nhấp nháy.

【LÀM THẾ NÀO ĐỂ VỆ SINH VÀ BẢO TRÌMÁY】

1.

Tắt nguồn điện và rút phích cắm.
Tháo nắp đậy của máy lọc.
Dùng máy hút bụi hoặc khăn ướt
lau nhẹ nắp đậy.
Lắp lại nắp đậy sau khi đã khô ráo.

2.

Làm sạch thân máy bằng khăn ướt.
Không để nước chảy vào nơi không
khí lưu thông vào ra.

Không ngâm máy lọc không khí trong nước, không dùng chất lỏng hóa học để vệ sinh máy. Tránh cho chất lỏng, vídụ
như nước, chảy vào cửa hút gió và cửa thoát khívà nút nguồn của máy, nếu không mô-tơ và các bộ lọc sẽ bị hư hỏng.

【LÀM SẠCH VÀ THAY THẾ BỘ LỌC NHƯ THẾ NÀO】

1.

Tắt nút nguồn và ngắt kết nối với
nguồn điện.

2.

Mở nắp đậy ở cả 2 bên và lấy các
Màng lọc trong máy ra.

3.

Lấy Màng lọc than hoạt tính và Màng
lọc trước ra (tháo túi ni lông đối với
Màng lọc mới).

4.

Vặn khoá cố định.

5.

Đẩy Màng lọc chính ra ngoài và lấy ra
(cả 2 bên)

6.

Vệ sinh bằng máy hút bụi hoặc thay
thế Màng lọc mới nếu thấy cần thiết.

7.

Đặt Màng lọc vào lại vị trítheo thứ
tự ban đầu và lắp lại nắp đậy.

8.

Kết nối với nguồn điện và bật lại
công tắc. Nhấn nút nguồn để khởi
động máy. Nhấn nút báo đèn trong 5
giây cho đến khi ngừng nhấp nháy và
máy sẽ tự cài đặt lại thời gian của bộ
lọc.

Kiến nghị: Để đạt hiệu quả hoạt động tối
đa, lưu ý không chặn các khe hở cảm
biến mùi, cảm biến bụi trên dải phía sau
máy. Làm sạch máy và bộ lọc thường
xuyên và đúng cách.

XỬ LÝ SỰ CỐ
Liên hệ với bộ phận CSKH của chúng tôi nếu bạn cần thay thế bộ lọc mới.
Các sự cố thường gặp

Biện pháp xử lý- khắc phục

Tại sao không có gió thổi ra?

● Kiểm tra lại nguồn điện kết nối với máy đúng cách.
● Kiểm tra xem các bộ lọc có được đặt đúng vị trí chưa.
● Kiểm tra chế độ hẹn giờ.
● Kiểm tra lỗ thoát khíphía trên máy có bị chặn không. Nếu có máy sẽ bị ảnh hưởng.

Đèn báo thay thế bộ lọc vẫn nhấp nháy mặc dù
các bộ lọc đã được thay thế và nhấn
giữ đèn báo.
Bao lâu thìnên thay Màng lọc HEPA?

Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH

Bao lâu thìnên thay Màng lọc Than hoạt tính?

Thời gian đề xuất thay đổi các bộ lọc là cứ sau 3 tháng, Nhưng tuỳ vào môi trường sử
dụng, nếu không thể hút thêm, bạn có thể thay bộ lọc than hoạt tính sớm hơn.
Vui lòng làm theo hướng dẫn để thay bộ lọc và thiết lập lại thời gian.
Đảm bảo rằng cửa hút gió và cửa thoát khíkhông bị chặn. Tháo các túi ni lông của tất
cả các bộ lọc. Kiểm tra các tình trạng và vệ sinh Màng lọc nếu cần thiết. Xem xét việc
thay thế các bộ lọc sau một thời gian sử dụng. Đảm bảo khoảng cách ít nhất 30 đến 90
cm từ cửa hút khí đến tường hoặc những thứ xung quanh.

Tại sao luồng không khígiảm sau một thời gian sử
dụng?.

Bản quyền © 2018

iCare Style (Vietnam) Co., Ltd.

Nên thay bộ lọc khi đèn nhắc báo thay thế nhấp nháy. Nếu sử dụng máy thường xuyên
trong môi trường bụi bặm, đặc biệt là vào mùa đông, không khí âm u và ẩm ướt thì
nên thay đổi bộ lọc mỗi 6 tháng 1 lần (nếu bạn luôn sử dụng máy khoảng 8 tiếng một
ngày)
Làm theo hướng dẫn thay bộ lọc. Sau khi thay, nhấn nút đèn báo nhắc thay thế ít nhất
5 giây để thiết lập lại thời gian.

Phiên bản: APUG1803001
Được in tại Việt Nam.

