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●Cám ơn Quý khách đã mua máy lọc không khí iCare.   

●Vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy lọc 

không khí.  

●Phiếu bảo hành sản phẩm được đính kèm ở trang cuối của sách hướng 

dẫn sử dụng. 
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Tính năng sản phẩm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ lọc vi khuẩn 3 trong 1 
● Bộ tiền lọc than hoạt nh   

Thiết kế PCZ giúp loại bỏ dễ dàng mùi hôi trong không gian sống. 
● Bộ lọc HEPA 
   Lọc bụi, bụi mịn PM2.5 và lọc. Sạch đến 99.97% các hạt bụi siêu nhỏ có kích 

 thước chỉ 0.3 microns trong không khí. 
  

● Bộ lọc Germagic 
Màng lọc sinh học có thể diệt vi khuẩn và vi rút cúm như chủng cúm type A 
(H1N1, H3N2, H7N9), cúm type B, MERS-CoV, cúm A và EV71.  

Bộ lọc PCZ 
khử mùi 

 

 Bộ lọc HEPA 
loại bỏ bụi  

  Bộ lọc Germagic   
loại bỏ vi rút  

               

Được trang bị hai luồng hút khí xoáy 3D – đạt chứng nhận 
AHAM của Hoa Kỳ  
Thiết kế khí xoáy độc đáo chỉ có trong máy lọc không khí Icare đã tạo nên luồng 
khí mạnh, giúp loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và mùi hôi trong  
nhà với bộ lọc 3 trong 1. Do đó, môi trường sống sẽ trở  
nên trong lành tuyệt đối ngay lập tức.                           

Motor tiết kiệm điện năng và năng lượng được Cục Năng lượng Đài 
Loan cấp bằng 
Được trang bị bộ phát điện DC giúp tiêu thụ điện năng chỉ ở mức 6W khi sử 
dụng chế độ tự động.   
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Tên gọi và thông số kỹ thuật 
Máy lọc không khí kháng khuẩn AP-1701 bao gồm ba phần : 

 
 

                            
    
  
                              ③    ②       ①        ②     ③  
 
 
 
 

Vị trí lắp đặt Sử dụng trong nhà Chế độ lọc Bộ lọc HEPA 

Diện  
tích phòng 

33 m2 
Theo tiêu chuẩn 
AHAM CADR 

144 ft3/min ≒  
244 m3/h (max)  

Nguồn điện 110V-240V / 60Hz 
Kích thước  
sản phẩm 

35(D) x 43.5(W) x 
39(H) cm 

Điệnnăng 
tiêu thụ 28Watts (max) 

Trọng lượng 
sản phẩm 6.0 Kg 

Độ ồn 
deciben 

32dB (mức nhỏ) 
Chất liệu  
sản phẩm ABS (vỏ máy lọc) 

 

 

Đóng gói    

Máy lọc không khí được đóng gói bao gồm : 

 Máy lọc khí và 2 bộ lọc 

 Hướng dẫn sử dụng  

 Phiếu bảo hành (đính kèm trong hướng dẫn sử dụng) 
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①  Máy lọc  
② Bộ lọc 3 trong 1 

(2 bộ)    

③ Vỏ máy(2 mặt) 



Lưu ý sử dụng an toàn 
 
 

 

 
Không sử dụng ngoài trời.  

 
Khi sử dụng thiết bị điện, cần 
hạn chế các nguy cơ, rủi ro hỏa 
hoạn hay điện giật. 

 
Không sử dụng máy lọc không 
khí ở những nơi sau : 
■ Có dầu, hoặc khí dễ cháy, hoặc 
những nơi có nguy cơ bị rò rỉ khí. 
■  Chứa chất ăn mòn,hoặcbụi 
kim loại.  
■  Có hơi nước như phòng tắm, 
phòng giặt ủi hoặc nơi ẩm ướt. 
■  Nơi trẻ em có thể với tới. 
■  Mặt đất không bằng phẳng. 
■ Nơi có nhiệt độ cao, dễ gây 
hỏa hoạn 

 
Khi sử dụng, vui lòng lưu ý :  
■ Máy lọc không khí phải được 
đặt đúng chiều thắng đứng. 
■ Đặt máy tại nơi thông thoáng 
để phát huy tối đa chức năng lọc 
khí. 
■ Không ngồi, đứng hoặc để đồ 
trên máy lọc không khí. 
■ Không đặt dây điện dưới thảm 
hoặc gần nguồn nhiệt. 

 
■ Trước khi sử dụng, chắc chắn 
rằng máy đã được lắp đặt đúng 
■ Không được tự tháo rời hoặc 
tự ý sửa chữa. 

 
Không được để vật nuôi đi vệ 
sinh hoặc cắn dây nguồn.   

 
Vệ sinh và thay bộ định kỳ để  
đảm bảo máy vận hành tốt nhất 

 
Phích cắm và dây nguồn :  
■ Không sử dụng phích cắm điện 
đa năng. 
■ Không sử dụng khi dây điện 
hoặc phích cắm bị hỏng. 
■ Không rút phích cắm điện ra  
hoặc ngưng đột ngột trong quá 
trình vận hành. 
■ Tay ướt không nên rút phích 
cắm điện. 
■ Không đặt ổ điện ở nơi dễ 
cháy. 
■ Nếu dây điện bị hỏng, phải 
được thay thế bởi dịch vụ 
củanhàsản xuất hoặc liên hệ với 
đại lý mua ban đầu để tránh 
nguy hiểm. 
 

 
Chỉ vận hành thiết bị khi có  
người ở nhà. Tắt nguồn nếu bạn  
phải đi ra ngoài 

 
Khi di chuyển máy, xin lưu ý: 
■ Tắt nguồn trước khi di chuyển 
■ Thận trọng khi nâng máy lên 
và chỉ nâng máy lên khi thật sự  
cần thiết. 

 
Trong trường hợp máy phát ra 
âm thanh bất thường hay khói, 
rút điện ngay và liên hệ trung 
tâm dịch vụ khách hàng. 

 

Luôn tuân thủ nguyên tắc an toàn khi sử dụng thiết bị điện để phòng ngừa hỏa hoạn, điện 
giật gây thương tích cho người sử dụng. Vui long đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. 
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Hướng dẫn sử dụng, vệ sinh và thay thế bộ lọc 
【Sử dụng máy lọc không khí】 

Lấy máy ra khỏi hộp carton và đặt lên sàn phẳng. Để cách tường và đồ nội thất 
khác ít nhất 60cm. Gỡ hai vỏ nhựa ở thân máy ra và lấy bộ lọc ra ngoài. Gỡ lớp 
túi nilon bọc bộ lọc ra và gắn bộ lọc vào máy trở lại. Cuối cùng, lắp vỏ máy lại.  

 

 Chắc chắn rằng bạn đã gỡ bỏ túi nilon trước khi lắp bộ lọc vào máy. 
Chú ý ! 

Cắm phích cắm vào ổ cắm điện tại nhà và bạn có thể bắt đầu sử dụng máy lọc 
không khí. 

 Trước khi sử dụng, hãy chắc chắn rằng đường thoát khí của máy lọc 
Chú ý ! không khí không bị cản. 

<Bật nguồn> 
Bấm nút ( ) đèn hiển thị bật sáng báo  
hiệu máy đã đượcbật lên. 
 
  
 

<Chọn tốc độ thổi> 
Bấm nút điều chỉnh để chọn tốc độ.  
Để chọn mức gió nhỏ mute ( ), 
trung bình ( ), cao ( ). 

 

 
<Cài đặt hẹn giờ > 

Máy lọc không khí có thể thiết lập thao tác 
hẹn giờ, được cài đặt sẳn chế độ 2,4,8 giờ. 
Nhấn (nút hẹngiờ) để thay đổi chế độ. 
 

<Tắt máy> 
Nhấn phím ( ) để tắt máy. 
 

 

(Đèn nguồn) 

 

Phím nguồn 

  (Đèn Tốc độ thổi) 

Phím hẹn giờ 

 Phím làm sạc 
(Đèn báo làm sạch)  
 
 

 (Thay đổi đèn) 
     Thay đổi phím 
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nhỏ mute 
trung bình  
cao 
 
Phím mức gió 
 

(Đèn báo hẹn giờ) 



【Bảo trì và vệ sinh bộ lọc khuẩn 3 trong 1】 
Thông thường sau khi sử dụng khoảng 1080 giờ (khoảng 45 ngày), đèn báo vệ 
sinh bộ lọc sẽ tự động hiển thị. Dùng máy hút bụi hút sạch bụi trong bộ lọc. Để 
bảo vệ máy,bạn nên hút bụi thường xuyên đặc biệt sau khi sử dụng máy trong 
môi trường bị ô nhiễm nặng.  

 
【Vệ sinh và thay bộ lọc 3 trong 1】 

Sauk hi sử dụng 6000 giờ ( khoảng 8.5 tháng), đèn báo thay bộ lọc sẽ hiển thị.  
Vui lòng thay 2 bộ lọc ngay để máy được vận hành tốt nhất. 

 

 

 
Hướng dẫn vệ sinh và thay thế bộ lọc  

1.Tắt máy lọc không khí, 
rút phích cắm điện. 
 

 

2. Mở nắp bộ lọc ở cả 
hai bên và lấy bộ lọc ra 
ngoài. 

  
 

3.Tháo bộ lọc. 
 
 

 
 
 

4. Dùng máy hút bụi  
hút sạch bụi hoặc thay 
bộ lọc nếu cần. 
 
 

 

5. Đặt bộ lọc lại vị trí cũ 
và lắp vỏ máy. 
 

 

6. Cắm điện lại. 
Dùng một vật có đầu 
nhọn chèn lên nút 
Changing. Máy sẽ tự cài 
lại thời gian sử dụng  
cho bộ lọc. 
. 
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【Bảo trì và vệ sinh máy lọc khí】 

Bạn nên vệ sinh máy định kỷ để máy hoạt động tốt nhất.  
 

Không nhúng máy vào nước, không sử dụng chất tẩy rửa hóa chất 
Chú ý !  để lau máy.  Không để cho chất lỏng (như nước) vào máy. 
 

1.Tắt máy lọc không 
khí, rút phích cắm 
điện. 

 

2.Tháo nắp bên thân 
máy và lau bằng vải 
ẩm,chờ cho nắp bộ lọc 
hoàn toàn khô trước 
khi lắp đặt lại. 

  

 

3.Dùng khan ướt lau 
nhẹ phần thân máy. 
Không để chất lỏng 
chảy vào trong máy 
và nút điều khiển. 

 

 

 
 

【Cất giữ máy】 
Phần dưới thân máy có khe giữ dây nguồn. Trong trường hợp không sử dụng, bạn 
có thể thâu dây lại và nhét vào khe.  
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Xử lý sự cố 
 

 
Triệu chứng Chẩn đoán 

Tại sao máy lọc không khí 
không thể tự khởi động, 
hoặc tắt máy ? 

●Kiểm tra phích cắm dây nguồn đã được cắm đúng cách 
chưa ? 
●Kiểm tra xem bộ lọc có được lắp đúng cách không? 
● Nắp đậy bộ lọc có được lắp đúng cách? Nếu bạn chưa 
lắp bộ lọc, máy lọc sẽ tự động khởi động chế độ an toàn. 
Máy sẽ tự động tắt nếu được cài ở chế độ thổi mạnh. 
●Kiểm tra xem có vật cản ở khe thoát gió không? Nếu có, 
máy sẽ tự động bật chế độ an toàn. Máy sẽ tự động tắt 
nếu được cài ở chế độ thổi mạnh 
●Có thiết lập chế độ hẹn giờ không? Hoặc chế độ hẹn giờ 
đã hiện thị. 

Bao lâu tôi nên vệ sinh bộ 
lọc ? 

Ngay khi đèn báo vệ sinh bộ lọc bật sáng, bạn nên vệ sinh 
bộ lọc. Thông thường, sau 1080 giờ sử dụng, máy sẽ tự 
động nhắc bạn. Nếu bạn sử dụng máy trong môi trường ô 
nhiễm, hãy vệ sinh bộ lọc ngay lập tức và thực hiện theo 
đúng hướng dẫn cách vệ sinh bộ lọc.  
 
Sau khi vệ sinh bộ lọc, cắm điện và nhấn nút “filter 
cleaning button” trong ít nhất 3 giây để cài lại máy hẹn giờ. 

Bao lâu tôi nên thay bộ 
lọc? 

Ngay khi đèn báo hiển thị. Nếu thường xuyên sử dụng máy 
trong môi trường bụi bẩn, đặc biệt là mùa đông khi không 
khí ẩm và nhiều sương mù, bạn nên thay bộ lọc 6 tháng 
một lần. Theo sát hướng dẫn thay thế bộ lọc. 
 
Sau khi vệ sinh bộ lọc, cắm điện và nhấn nút “filter leaning 
button” trong ít nhất 3 giây để cài lại máy hẹn giờ. 

Tại sao khi khởi động máy 
lại phát ra tiếng ồn? 

Đó là đặc điểm của DC. Tuy nhiên, máy chỉ phát ra tiếng ổn 
khi khởi động và chỉ trong vài giây. Sau đó tiếng ồn sẽ giảm 
dần. 

 

 

 

 

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

Nếu bạn cần mua bộ lọc mới, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng. 
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